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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ: 

 

Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηελ 
νηθνγέλεηα κνπ, ζηνπο γνλείο θαη ηελ αδεξθή κνπ, γηα φζα κνπ έρνπλ 
πξνζθέξεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ θαζψο θαη 
γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζε θάζε επηινγή κνπ. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα κνπ θαη 
επηβιέπνπζα ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο θα. Δκκαλνπέια Μπίκπα, 
γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αθηέξσζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ ψζηε λα 
νινθιεξσζεί ε εξγαζία απηή. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ: 

 
 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνηειεί ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Σ.Δ.Ι 
Κξήηεο, ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Βαζηθφ αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο 
εξγαζίαο είλαη ην ζήκα θαη πσο απηφ θαηνρπξψλεηαη θαη εθαξκφδεηαη.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην θεθάιαην, πνπ απνηειεί θαη ηελ εηζαγσγή ηεο πηπρηαθήο 
εξγαζίαο, αλαιχεηαη ηη είλαη αθξηβψο ην ζήκα, ηη κπνξεί λα απνηειέζεη ζήκα θαη ηη φρη, 
γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ζεκάησλ, αλαιχνληαη νη ζθνπνί θαη νη 
ιεηηνπξγίεο ελφο ζήκαηνο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ δηαθαηέρεη ν θάηνρνο ηνπ 
ζήκαηνο. Δπίζεο ζην πξψην θεθάιαην αλαθέξνληαη θαη νη ιφγνη δηαγξαθήο ελφο 
ζήκαηνο. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηνρχξσζε ελφο ζήκαηνο ζε εζληθφ 
επίπεδν, αλαιχνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ θαη 
αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο πξνζηαζίεο πνπ παξέρεη ην ζήκα. Σν θεθάιαην θαηαιήγεη κε 
ηηο θιάζεηο πνπ θαηαηάζζνληαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην ζπιινγηθφ ζήκα πνπ απνηειεί θάηη 
αξθεηά δηαδεδνκέλν ζηελ επνρή καο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ θνηλνηηθνχ ζήκαηνο θαη πνηεο είλαη νη 
ελέξγεηεο γηα ηελ θαηνρχξσζε ελφο ηέηνηνπ ζήκαηνο. 

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην πξσηφθνιιν ηεο Μαδξίηεο θαη 
ζηελ θαηνρχξσζεο ελφο ζήκαηνο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Σέινο, έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο θαηάινγνο κε ηα ηέιε πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη ν 
επίδνμνο δηθαηνχρνο ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο γηα δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην 
ζήκα. 
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ABSTRACT 

 

 

This particular project constitutes the completion of my studies at the Technological 

Educational Institute of Crete, in the Department of Administration of Enterprises. The 

main subject of this thesis is the brand name and how it is registered and launched. 

More specifically, in the first chapter, which is also the introduction of this dissertation, 

analyzes what precisely is a brand and what distinguishes a brand and what not. 

Furthermore, reference has been made to the segregation among brand categories, 

the aims and the operations of the brand, as well as all the rights that the holder of the 

brand possesses. Also, in this chapter the reasons of deletion of the brand have also 

have been reported. 

The second chapter focuses on the consolidation of the brand name at a national level. 

Also analyzes the necessary steps taken to secure it, and mentions the relevant 

protections provided by the mark. The chapter ends with a reference to the categories 

that the commercial brands are being classified. 

The third chapter is a detailed reference to the collective mark which in these days is 

something quite widespread. 

In the fourth chapter analyzes the significance of the community trade mark, as also, all 

the necessary actions for the consolidation of the specific trade mark. 

The fifth and final chapter is referred to the report of the protocol of Madrid and to the 

consolidation of the trade mark at an international level. 

Finally, a list has been created of the fees payable by the prospective proprietor of a 

brand name for various trade-related actions. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΨΣΟ 

 

 

 

 

 

1.1 ΕΙΑΓΨΓΗ - ΠΗΓΕ – ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΗΜΑΣΟ 

 

Σν ζήκα απνηειεί ζεκαληηθφ θεθάιαην θαη πεξηνπζηαθφ αγαζφ γηα κηα επηρείξεζε. Απφ 
πνιινχο φκσο ζεσξείηαη ιαλζαζκέλα φηη ην ζήκα κηαο επηρείξεζεο είλαη ε επσλπκία 
ηεο ή ν δηαθξηηηθφο ηεο ηίηινο. Αξθεηέο θνξέο βέβαηα ηπραίλεη ην ζήκα λα ηαπηίδεηαη κε 
ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ή ηνλ δηαθξηηηθφ ηεο ηίηιν, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 
απηφ δηαθέξεη. Γεληθά ηα ζήκαηα ρξεζηκεχνπλ σο δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αγνξά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ, ηεο δηάθξηζήο ηνπο απφ ηα αγαζά άιισλ επηρεηξήζεσλ. Σν ζήκα, κεηά απφ 
ηε λφκηκε εγγξαθή ηνπ, ζεσξείηαη έλα κφληκν θαη απνθιεηζηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ νπνίνπ ην φλνκα θαηαρσξείηαη. Όπσο ζηελ 
Διιάδα, έηζη θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ηζρχνπλ νη ίδηνη 
πξνθαζνξηζκέλνη θαλφλεο απφ ηελ λνκνζεζία πνπ έρεη ζεζπηζηεί.  

Σν δίθαην ησλ ζεκάησλ ξπζκηδφηαλ κέρξη ην 1994 απφ ηνλ λφκν 1998/1939. Μεηά απφ 
ζρεηηθή νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 1988 γηα ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ 
πεξί ζεκάησλ, ην ειιεληθφ δίθαην πεξί ζεκάησλ αλαλεψζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 2239/1994 δελ πεξηιάκβαλε κφλν λέεο δηαηάμεηο θαη πξνεδξηθά 
δηαηάγκαηα αιιά έγηλε κηα γεληθφηεξε αλακφξθσζε ηνπ δηθαίνπ ησλ ζεκάησλ, δειαδή 
έρνληαο ελζσκαησκέλεο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο επίζεο 
θαη δηαηάμεηο ηνπ θαηαξγεζέληα λφκνπ 1998/1939. Έπεηηα δεκνζηεχηεθε ν λφκνο πνπ 
ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα 4072/2012 ν νπνίνο είλαη επεξεαζκέλνο απφ ηηο βαζηέο ηνκέο 
πνπ επέθεξε ν παιαηφηεξνο λφκνο. 

Ο λφκνο πεξί ζεκάησλ είλαη ν λφκνο ππ’ αξηζκφλ 4072 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβάιινληνο - Νέα εηαηξηθή κνξθή - ήκαηα - Μεζίηεο Αθηλήησλ - Ρχζκηζε ζεκάησλ 
λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ λφκν 
θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 121, ζήκα κπνξεί λα απνηειέζεη θάζε ζεκείν επηδεθηηθφ 
γξαθηθήο παξάζηαζεο ηθαλφ λα δηαθξίλεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο κηαο 
επηρείξεζεο απφ απηά άιισλ επηρεηξήζεσλ. Γειαδή ην ζήκα πξέπεη λα γίλεηαη 
αληηιεπηφ απφ ηνλ κέζν θαηαλαισηή σο δεισηηθφ ηεο πξνέιεπζεο ησλ πξντφλησλ ή 
ησλ ππεξεζηψλ ησλ νπνίσλ δηαθξίλεη. χκθσλα κε ην ηζρχνληα λφκν, ζήκα κπνξνχλ 
λα απνηειέζνπλ ιέμεηο, νλφκαηα, επσλπκίεο, ςεπδψλπκα, απεηθνλίζεηο, ζρέδηα, 
γξάκκαηα, αξηζκνί, ρξψκαηα, ήρνη  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνπζηθψλ θξάζεσλ, ην 
ζρήκα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ. Δπίζεο, σο ζήκα ζεσξείηαη θαη ν ηίηινο 
κηαο εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνχ. 

Έλα ζήκα κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

α) Βηνκεραληθφ ζήκα, φπνπ δηαθξίλεη ηα πξντφληα πνπ παξάγεη κηα επηρείξεζε 
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β) Δκπνξηθφ ζήκα, φπνπ αλαθέξεηαη ζηα πξντφληα πνπ εκπνξεχεηαη κηα επηρείξεζε 

γ) ήκα ππεξεζηψλ, δειαδή ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηξίησλ θαη δελ νδεγνχλ ζε παξαγσγή ή θπθινθνξία πξντφλησλ 

Άιινη ηέηνηνη ηχπνη ζεκάησλ είλαη ην ζπιινγηθφ ζήκα, ην ζήκα πξφλνηαο, ην ακπληηθφ 
ζήκα, ην επσλπκηθφ ζήκα, ηα ζήκαηα ζεηξάο, ηα θχξηα ζήκαηα θαη ηα ζήκαηα είδνπο, 
ηα ζπλδεδεκέλα ζήκαηα θαη ηα ζήκαηα πνηφηεηαο. 

Σν ζήκα αλήθεη ζηα άυια αγαζά θαη ζηα δηθαηψκαηα Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο. ηα 
δηθαηψκαηα απηά αλήθνπλ επίζεο ε επξεζηηερλία θαη ην βηνκεραληθφ ππφδεηγκα, ην 
βηνκεραληθφ ζρέδην, νη γεσγξαθηθέο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο, νη ηνπνγξαθίεο 
εκηαγσγψλ θαη ην δηθαίσκα ζε πνηθηιίεο θπηψλ. 

 

 

1.2 ΕΙΔΗ ΗΜΑΣΨΝ 

 

Σα ζήκαηα δηαθξίλνληαη βάζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, 
δηαθξίλνληαη βάζε ηεο κνξθήο ηνπο, βάζε ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο θαη βάζε ηεο 
δηαθξηηηθήο ηνπο δχλακεο.11 

Γηάθξηζε κε βάζε ηε κνξθή ηνπ ζήκαηνο: 

 Λεθηηθά ζήκαηα: Σα ιεθηηθά ζήκαηα ζρεκαηίδνληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο 
ιέμεηο ή κηθξέο θξάζεηο (slogans) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κπνξνχλ λα 
δηαθξίλνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. Απηέο νη ιέμεηο κπνξεί λα είλαη είηε 
θαληαζηηθέο είηε ην φλνκα ή ην ςεπδψλπκν ηνπ δηθαηνχρνπ. Σα ιεθηηθά κπνξεί 
λα εκθαλίδνληαη ζηηο ζπλαιιαγέο σο νπηηθά, ερεηηθά ή ελλνηνινγηθά. Ο ερεηηθφο 
παξάγνληαο είλαη ν ζπνπδαηφηεξνο γηα ηελ δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζήκαηνο, θάηη πνπ ζα δνχκε παξαθάησ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζήκαηνο 

 ύλζεηα ζήκαηα: Πξφθεηηαη γηα ηα ζήκαηα πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ 
ζπλδπαζκφ ιέμεσλ θαη εηθφλσλ ή κφλν ιέμεσλ ή κφλν εηθφλσλ. Σν ζήκα ζα 
πξέπεη λα έρεη δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ζην ζχλνιν ηνπ θαη φρη απαξαίηεηα ζηα 
επηκέξνπο ηκήκαηα 

 ήκαηα κε επίπεδε θαη ζήκαηα κε ηρηζδηάζηαηε κορθή 

 Ζτεηηθά ζήκαηα: Απηά ηα ζήκαηα δηαθξίλνληαη κφλν αθνπζηηθά ζηα ξαδηφθσλα 
ή ζε άιια νπηηθναθνπζηηθά κέζα κέζσ ήρσλ θαη ζνξχβσλ 

 

Γηάθξηζε κε βάζε ην πξννξηζκφ ηνπ ζήκαηνο: 

 Βηοκεταληθό θαη Δκπορηθό ζήκα: Σν βηνκεραληθφ ζήκα πξνζδηνξίδεη απφ 
πνχ πξνέξρεηαη ην εκπφξεπκα, αλ δειαδή πξνέξρεηαη απφ κηα γεσξγηθή, 
βηνκεραληθή ή θηελνηξνθηθή επηρείξεζε. Αληηζέησο, ην εκπνξηθφ ζήκα 
πξνζδηνξίδεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο απφ κηα 
επηρείξεζε ε νπνία δελ ηα παξάγεη παξά κφλν ηα εκπνξεχεηαη 

 ήκα σπερεζηώλ: Σν ζήκα ην νπνίν έρνπλ νξηζκέλεο ππεξεζίεο φπσο γηα 
παξάδεηγκα ηα ΔΛΣΑ 
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 Αηοκηθό – σιιογηθό ζήκα: Αλάινγα κε ην πνηνο θαηαζέηεη ην ζήκα, γίλεηαη 
δηάθξηζε ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ. Αηνκηθφ ζήκα είλαη ην ζήκα ηνπ νπνίνπ ν 
θαηαζέηεο είλαη ε επηρείξεζε ελψ ζπιινγηθφ φηαλ ν θαηαζέηεο είλαη έλα λνκηθφ 
πξφζσπν ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ 

 ήκα πρόλοηας: Δίλαη ην ζήκα, εκπνξηθφ, βηνκεραληθφ ή ππεξεζίαο ην νπνίν ν 
δηθαηνχρνο δελ ζέιεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη άκεζα, αιιά ζην κέιινλ. Απηφ 
γίλεηαη γηα λα πξνιάβεη λα κελ απνθηήζεη άιινο ηελ έλδεημε πνπ επηλφεζε. 
ήκα πξφλνηαο ππάξρεη επίζεο φηαλ ν δηθαηνχρνο ζηακάηεζε λα ρξεζηκνπνηεί 
ην ζήκα γηα κηθξφ δηάζηεκα θαη έρεη ζθνπφ λα ην μαλαρξεζηκνπνηήζεη 

 Ακσληηθό ζήκα: Σν ζήκα απηφ δελ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ 
θάηνρφ ηνπ αιιά θαηαηίζεηαη γηα λα ππεξαζπηζηεί ηα άιια ζήκαηα πνπ θαηέρεη ν 
ίδηνο, ζαλ κηα αζπίδα πξνζηαζίαο ηνπ θχξηνπ ζήκαηνο 

 Δπωλσκηθό ζήκα: Δίλαη ην ζήκα πνπ δηαθξίλεη ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ή 
ππεξεζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα επηρείξεζε (ην ζήκα απηφ δελ 
αλαγλσξίδεηαη απφ ην δίθαην καο, γη’ απηφ ν θαηαζέηεο ηνπ ζα πξέπεη λα 
απνζηείιεη θαη ηελ ζρεηηθή ιίζηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηα νπνία 
πξφθεηηαη λα δηαθξίλεη ην ζήκα) 

 Κύρηα ζήκαηα θαη ζήκαηα είδοσς: Πνιιέο επηρεηξήζεηο εθηφο απφ ην θχξην 
ζήκα πνπ έρνπλ γηα λα δηαθξίλνπλ ηα πξντφληα ηνπο απφ απηά άιισλ 
επηρεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη δεχηεξα ζήκαηα, έηζη ψζηε λα δηαθξίλνληαη 
απφ παξφκνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο 

 ήκαηα ζεηράς: Πνιιά ζήκαηα πνπ έρεη θαηαζέζεη ν ίδηνο δηθαηνχρνο γηα 
δηάθνξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ σο βάζε θνηλφ θνξκφ 

 σλδεδεκέλα ζήκαηα: Πνιιά ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κηα επηρείξεζε 
σο κηα ελφηεηα. Δπίζεο απηφ ζπκβαίλεη θη φηαλ κηα επηρείξεζε αγνξάζεη ην 
ζήκα κηαο άιιεο θαη ην ρξεζηκνπνηεί παξάιιεια κε ην δηθφ ηεο 

 ήκα ζσλδεδεκέλωλ επητεηρήζεωλ: Όηαλ πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ελσζεί 
ππφ κηα θνηλή δηεχζπλζε θαη ε έλδεημε πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα κέινο ηεο έλσζεο 
κπνξεί λα έρεη θαζηεξσζεί ζηηο ζπλαιιαγέο σο δηαθξηηηθφ γλψξηζκα πνπ 
πξνζδηνξίδεη ηελ πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 
σο ελφηεηα 

 ήκαηα ποηόηεηας: Κάζε πξντφλ ή ππεξεζία πνπ έρεη απηφ ην ζήκα, 
ππνδειψλεη φηη δηαζέηεη έλα επίπεδν πνηφηεηαο ην νπνίν είλαη πηζηνπνηεκέλν 
απφ εζληθά θαη δηεζλή πξφηππα (π.ρ. ISO) 

 

Γηάθξηζε κε βάζε ηελ δηαθξηηηθή δχλακε ηνπ ζήκαηνο: 

Γεληθά φζνλ αθνξά απηή ηε δηάθξηζε ζεκάησλ, φζν πην ηζρπξφ είλαη έλα ζήκα, δειαδή 
φζν ηζρπξφηεξε δηαθξηηηθή δχλακε έρεη, ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν θίλδπλνο ζχγρπζεο 
ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη, θαη αληίζηξνθα. Δηδηθφηεξα: 

 σλήζε ζήκαηα: Σα ζπλήζε ζήκαηα έρνπλ ζπλεζηζκέλε, κέζε δηαθξηηηθή 
δχλακε θαη νη αληαγσληζηέο νθείινπλ λα ηεξνχλ απφ απηά ζπλήζε απφζηαζε 

 Αζζελή ζήκαηα: ηα ζήκαηα απηά, ν θίλδπλνο ζχγρπζεο απνηξέπεηαη κε 
κηθξέο παξαιιαγέο. Σα δηαθξηηηθά απηά γλσξίζκαηα, κεξηθέο θνξέο, επηρεηξείηαη 
λα ηζρπξνπνηεζνχλ κε ηελ πξνζζήθε ελδείμεσλ ρσξίο δηαθξηηηθή δχλακε. 
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε έλδεημε πνπ δελ έρεη απφ κφλε ηεο δηαθξηηηθή 
δχλακε δελ πξνζηαηεχεηαη 

 Ηζτσρά ζήκαηα: Σα ηζρπξά ζήκαηα έρνπλ δηαθξηηηθή δχλακε πνπ είλαη 
ηζρπξφηεξε απφ ηα αζζελή θαη ηα ζπλήζε ζήκαηα. Καη ηελ έρνπλ είηε 
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απηνδχλακα, δειαδή απφ ηελ αξρή, είηε σο επίθηεηε, δειαδή ιφγσ 
ρξεζηκνπνίεζεο θαη θαζηέξσζεο ηνπο ζηηο ζπλαιιαγέο, φπσο είλαη θπξίσο ηα 
ζήκαηα θήκεο 

 ήκαηα θήκες: ήκαηα θήκεο νλνκάδνληαη ηα ζήκαηα ηα νπνία έρνπλ ηα εμήο 
ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη α) ηδηαίηεξα, ζπγθεληξψλνπλ ζπλήζσο ηα θαληαζηηθά 
δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα, β) κνλαδηθά, δειαδή ε έλδεημε λα έρεη επηιεγεί θαη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζην λα δηαθξίλεη έλα κφλν πξντφλ θαη λα κελ έρεη θζαξεί απφ 
ηελ ρξήζε ηνπ ζε άιια παξφκνηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, γ) χςηζηνπ βαζκνχ 
επηθξάηεζεο ζηηο ζπλαιιαγέο, ε έλδεημε απηή λα έρεη γίλεη γλσζηή ζην επξχ 
θνηλφ θαη φρη κφλν ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, δ) λα εθηηκνχληαη ηδηαίηεξα 
απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Η πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζπλήζσο 
εμαξηάηαη κεηαμχ άιισλ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ην 
κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξντφλησλ 

 

  

1.3 ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΟΤ 

 

Ο λφκνο εθηφο απφ ην ηη κπνξεί λα απνηειέζεη ζήκα, αλαθέξεηαη θαη ζηνπο ιφγνπο γηα 
ηνπο νπνίνπο κηα έλδεημε δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ζήκα. Απηνί ρσξίδνληαη ζηνπο 
απφιπηνπο ιφγνπο απαξάδεθηνπ θαη ζηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο απαξάδεθηνπ. 

 

 

1.3.1 ΑΠΟΛΤΣΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΟΤ 

 

χκθσλα κε ην λφκν θαη ην άξζξν 123 δελ θαηαρσξίδνληαη σο ζήκαηα ελδείμεηο νη 
νπνίεο: 

 δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζήκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 121 πνπ 
αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

 ζηεξνχληαη δηαθξηηηθνχ ραξαθηήξα, δειαδή δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
δηαθξίλνπλ ηα πξντφληα ή ηεο ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο απφ εθείλα κηαο 
αληαγσληζηηθήο. Γηα παξάδεηγκα έλα ζαπκαζηηθφ δελ ζεσξείηαη απφ ηνπο 
θαηαλαισηέο φηη δηαθξίλεη έλα πξντφλ ή ππεξεζία 

 ζπλίζηαληαη απνθιεηζηηθά απφ ελδείμεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
εκπφξην γηα ηε δήισζε ηνπ είδνπο, ηεο πνηφηεηαο, ησλ ηδηνηήησλ, ηεο 
πνζφηεηαο, ηνπ πξννξηζκνχ, ηεο αμίαο, ηεο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο ή ηνπ 
ρξφλνπ παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ή παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ή άιισλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 
ελδείμεσλ είλαη νη ιέμεηο: πνξηνθάιη (δειψλεη είδνο), αθξάην (δειψλεη πνηφηεηα 
θαη ηδηφηεηα)  

 ζπλίζηαληαη απνθιεηζηηθά απφ ζεκεία ή ελδείμεηο, ηα νπνία έρνπλ θαηαζηεί 
ζπλήζε ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα ή ρξεζηκεχνπλ ζην εκπφξην. Γηα παξάδεηγκα 
ε επσλπκία «Σν λφζηηκν ζνπβιάθη» γηα ηαβέξλα 

 ζπλίζηαληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ζρήκα πνπ επηβάιιεηαη απφ ηε θχζε ηνπ 
πξντφληνο ή είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επίηεπμε ηερληθνχ απνηειέζκαηνο ή 
πξνζδίδεη νπζηαζηηθή αμία ζην πξντφλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα ζθαίξα γηα ην 
ζήκα κηαο κπάιαο 
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 αληίθεηληαη ζηε δεκφζηα ηάμε ή ηα ρξεζηά ήζε 

 είλαη παξαπιαλεηηθέο δειαδή κπνξνχλ λα παξαπιαλήζνπλ ην θνηλφ γηα 
παξάδεηγκα σο πξνο ηε θχζε, ηελ πνηφηεηα ή ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ηνπ 
πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ή γηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. Έλα 
παξάδεηγκα είλαη ε έλδεημε “Paris” γηα θαιιπληηθά πνπ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα 

 πξννξίδνληαη λα δηαθξίλνπλ θξαζηά ή νηλνπλεπκαηψδε πνπ εκπεξηέρνπλ ή 
απνηεινχληαη απφ πξνζηαηεπφκελε απφ ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, γεσγξαθηθή έλδεημε ππνδεινχζα θξαζηά ή νηλνπλεπκαηψδε, εθφζνλ 
ηα ελ ιφγσ θξαζηά ή νηλνπλεπκαηψδε δελ έρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνέιεπζε 

 εκπεξηέρνπλ ή απνηεινχληαη απφ νλνκαζία πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθή έλδεημε 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζχκθσλα κε ηε 
λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αθνξνχλ ηνλ ίδην ηχπν πξντφληνο, κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αίηεζε θαηαρψξηζεο ηνπ ελ ιφγσ ζήκαηνο ππνβάιιεηαη 
κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαηαρψξηζεο ηεο νλνκαζίαο 
πξνέιεπζεο ή ηεο γεσγξαθηθήο έλδεημεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 
ηξνθίκσλ 

 ηα νλφκαηα ησλ θξαηψλ, ε ζεκαία, ηα εκβιήκαηα, ηα ζχκβνια, νη ζπξενί, ηα 
ζεκεία θαη ηα επηζήκαηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη ησλ ινηπψλ θξαηψλ θαζψο 
θαη ηα ζεκεία κεγάιεο ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο θαη ηδηαηηέξνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο θαη ηδίσο ζξεζθεπηηθά ζχκβνια, παξαζηάζεηο θαη ιέμεηο. Γηα 
παξάδεηγκα ε ειιεληθή ζεκαία σο ζήκα ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ 

 ηα ζεκεία ησλ νπνίσλ ε θαηάζεζε αληίθεηηαη ζηελ θαιή πίζηε ή έγηλε θαθφπηζηα 

 

 

1.3.2 ΦΕΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΟΤ 

 

Οη ζρεηηθνί ιφγνη απαξαδέθηνπ πθίζηαληαη φηαλ ππάξρεη ήδε έλα ζήκα θαη πξνζθξνχεη 
ζην ζήκα πνπ είλαη έηνηκν γηα θαηάζεζε. Πην αλαιπηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 124 θαη 
ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο απαξαδέθηνπ, ζεκείν δελ είλαη δεθηά γηα θαηαρψξηζε: 

 εάλ ηαπηίδεηαη µε πξνγελέζηεξν ζήκα θαη ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο, γηα ηα 
νπνία ην ζήκα έρεη δεισζεί, ηαπηίδνληαη µε εθείλα γηα ηα νπνία πξνζηαηεχεηαη 
ην πξνγελέζηεξν ζήκα 

  εάλ ιφγσ ηεο ηαπηφηεηαο µε ην πξνγελέζηεξν ζήκα θαη ηεο νκνηφηεηαο ησλ 
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή ηεο νκνηφηεηαο µε ην πξνγελέζηεξν ζήκα θαη ηεο 
ηαπηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή ηεο νκνηφηεηαο µε ην πξνγελέζηεξν 
ζήκα θαη ηεο νκνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ππάξρεη θίλδπλνο 
ζχγρπζεο ηνπ θνηλνχ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ θίλδπλν ζπζρέηηζήο ηνπ 
µε ην πξνγελέζηεξν ζήκα 

  εάλ ηαπηίδεηαη ή κνηάδεη µε πξνγελέζηεξν ζήκα πνπ έρεη απνθηήζεη θήκε θαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κεηαγελέζηεξνπ ζήκαηνο ζα παξείρε ζε απηφ, ρσξίο 
εχινγε αηηία, αζέκηην φθεινο απφ ην δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα ή ηε θήκε ηνπ 
πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο ή ζα έβιαπηε ην δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα ή ηε θήκε 
απηνχ, αλεμάξηεηα αλ ην κεηαγελέζηεξν ζήκα πξννξίδεηαη λα δηαθξίλεη 
πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ κνηάδνπλ κε απηά ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο 

  εάλ πξνζθξνχεη ζε δηθαίσκα κε θαηαρσξεκέλνπ ζήκαηνο ή άιινπ δηαθξηηηθνχ 
ζεκείνπ ή γλσξίζκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο, ην νπνίν 
παξέρεη ζην δηθαηνχρν ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ηε ρξήζε κεηαγελέζηεξνπ 
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ζήκαηνο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα δηθαηψκαηα απηά έρνπλ απνθηεζεί πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ ελ ιφγσ ζεκείνπ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα 
ηπρφλ πξνβαιιφκελα δηθαηψκαηα πξνηεξαηφηεηαο 

  εάλ πξνζθξνχεη ζε πξνγελέζηεξν δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηξίηνπ ή ζε 
πξνγελέζηεξν δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο πέξαλ απηψλ 
πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν 

  εάλ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε κε ζήκα πνπ έρεη θαηαρσξηζζεί θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αιινδαπή θαηά ηε ζηηγκή ηεο θαηάζεζεο ηεο δήισζεο, 
αλ απηή έγηλε θαθφπηζηα απφ ηνλ αηηνχληα 

Σψξα σο πξνγελέζηεξα ζήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ζεσξνχληαη: 

 ηα ζήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεζλψλ κε ηζρχ ζηελ Διιάδα θαη ησλ 
θνηλνηηθψλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξηζζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο 
ηεο δήισζεο ηνπ ζήκαηνο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα 
πξνηεξαηφηεηαο απηψλ πνπ πξνβιήζεθαλ 

 νη πξνγελέζηεξεο δειψζεηο ζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλσηέξσ 
δηεζλψλ θαη θνηλνηηθψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο θαηαρψξηζήο ηνπο 

 ηα ζήκαηα ηα νπνία, θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο δήισζεο ηνπ ζήκαηνο 
ή ελδερνκέλσο θαηά ηελ εκεξνκελία πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξνβάιιεηαη πξνο 
ππνζηήξημε απηήο, είλαη θνηλψο γλσζηά 

 ηα θνηλνηηθά ζήκαηα ησλ νπνίσλ εγθχξσο πξνβάιιεηαη ε αξραηφηεηα ζηελ 
ειιεληθή επηθξάηεηα, έλαληη εζληθνχ ζήκαηνο, αθφκα θαη αλ έρεη πξνεγεζεί 
παξαίηεζε ή κε αλαλέσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ εζληθνχ ζήκαηνο, ζην νπνίν 
ζηεξίρζεθε ε αξραηφηεηα ηνπ θνηλνηηθνχ ζήκαηνο 

 

 

1.4 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΗΜΑΣΟ 

 

Πξψηα απ’ φια ην ζήκα εμππεξεηεί ην ζπκθέξνλ ηνπ θνξέα ηνπ θαη θαηά δεχηεξνλ ηελ 
αλάγθε ηνπ θαηαλαισηή. Σν ζήκα απνηειεί έλα απφ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 
θνξέαο γηα λα δηαηεξήζεη αιιά θαη λα απμήζεη ην πειαηνιφγηφ ηνπ. Σνπνζεηψληαο ην 
ζήκα πάλσ ζηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ, θαηαθέξλεη λα ηα μερσξίζεη απφ κηα 
κεγάιε πνηθηιία νκνεηδψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά. Παξάιιεια ν 
θαηαλαισηήο έρνληαο δεκηνπξγήζεη κία πξψηε άπνςε ζρεηηθά κε ηα αγαζά πνπ 
πξνζθέξεη κηα επηρείξεζε, είηε απηά αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα είηε απηά αθνξνχλ ηηο 
ηδηφηεηεο ηνπο θαη έρνληαο ζεηηθή άπνςε ζα ηα επηιέμεη μαλά έρνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη 
ην αγαζφ ιφγσ ηνπ ζήκαηνο πνπ ην δηαθξίλεη ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζα 
ηνπ πξνζθέξεη εγγχεζε πνηφηεηαο ή νπνηνλδήπνηε άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηδεηά. 

Όηαλ θάπνηνο ηξίηνο πξνζπαζήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζήκα ή απνκίκεζε απηνχ ζηα 
δηθά ηνπ πξντφληα ή ππεξεζίεο, εμαπαηά ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη δεκηνπξγεί 
ζχγρπζε αθνχ ην πξνζθεξφκελν αγαζφ δελ είλαη ζε ζέζε λα ηνπ παξέρεη ηηο 
επηζπκεηέο σθέιεηεο πνπ πξνζδνθνχζε απφ απηφ ην ζήκα. 

Σέινο, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ην ζήκα ππεξεηεί ην ζπκθέξνλ ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 
ελφο ειεχζεξνπ θαη αλφζεπηνπ αληαγσληζκνχ ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, 
αθνχ ν θνξέαο ηνπ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ βνεζείηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηαο. 
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1.5 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΟΤ ΗΜΑΣΟ 

 

Ο ζθνπφο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζήκαηνο βξίζθνληαη ζε ζηελφ δεζκφ κεηαμχ ηνπο, 
ρσξίο λα ηαπηίδνληαη απφιπηα. Ο ζθνπφο απνηειεί ην πξσηαξρηθφ ζηνηρείν, ην 
απνηέιεζκα πνπ ν λνκνζέηεο επηδηψθεη κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζήκαηνο. Η ιεηηνπξγία, 
αληίζεηα, ζεκαίλεη ηελ ελέξγεηα, ηε δξάζε πνπ αλαπηχζζεη ην ζήκα θαη πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα ηε πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ. Οη ιεηηνπξγίεο ελφο ζήκαηνο ρσξίδνληαη 
ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηηο λνκηθέο. Οη πξψηεο απνηεινχλ κηα 
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, ηελ νπνία δελ εμαζθαιίδεη ν λφκνο, ελψ νη δεχηεξεο 
εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ λφκν. Οη αλαγλσξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο απφ ηνλ λφκν είλαη ε 
δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία, ε ιεηηνπξγία πξνέιεπζεο θαζψο θαη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία 
ησλ ζεκάησλ. 

Κχξηα ιεηηνπξγία ησλ ζεκάησλ, φπσο άιισζηε ζπλάγεηαη θαη ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 
121, είλαη ε δηαθξηηηθή. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ν θχξηνο ζθνπφο ησλ 
ζεκάησλ είλαη λα μερσξίδεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο απφ εθείλα 
άιισλ επηρεηξήζεσλ. Ο θαηαλαισηήο ρξεηάδεηαη λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ηα αγαζά θαη 
ηηο ππεξεζίεο πνπ ζέιεη απφ άιια παξφκνηα ή φκνηα. Η δπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο ησλ 
πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ θέξνπλ νξηζκέλν ζήκα θξίλεηαη απαξαίηεηε αλ ν 
δηθαηνχρνο ηνπο επηζπκεί νη θαηαλαισηέο λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη εχθνια απηά πνπ 
επηζπκεί. 

ε ζηελή ζρέζε κε ηελ δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία βξίζθεηαη ε ιεηηνπξγία πξνέιεπζεο. 
χκθσλα κε ηελ ιεηηνπξγία απηή, θαζίζηαηαη δπλαηφλ ζηνπο θαηαλαισηέο φρη κφλν λα 
δηαθξίλνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξήζεσλ αιιά λα 
δηαθξίλνπλ φηη κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ή πξντφλ πξνέξρεηαη απφ νξηζκέλε 
επηρείξεζε (έζησ δειαδή θαη αλ ην ζήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ ηαπηίδεηαη κε ην 
φλνκα ηεο παξαγσγνχ επηρείξεζεο). Έλα ζεκείν κφλν ρξίδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. 
χκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, δελ παξέρεηαη θακία εμαζθάιηζε ζηνλ θαηαλαισηή φηη ε 
πνηφηεηα θαη άιιεο ηδηφηεηεο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ δελ ζα κεηαβιεζνχλ, 
εθφζνλ επηηξέπεηαη πιένλ ε κεηαβίβαζε ζήκαηνο ρσξίο ηελ παξαγσγφ επηρείξεζε. 

Πέξα απφ ηελ βαζηθή δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία, ην ζήκα επηηειεί θαη εγγπεηηθή ιεηηνπξγία. 
Η έλλνηα ηεο εγγπεηηθήο ιεηηνπξγίαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη επεηδή ηα δηαθξηκέλα 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο απνιακβάλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ιφγν ηεο 
πνηφηεηαο πνπ ηα/ηηο δηαθξίλεη, ην θνηλφ πξνηηκά απηά ηα εγγπεκέλα πξντφληα ή 
ππεξεζίεο, έρνληαο ηελ πξνζδνθία φηη ζα ιακβάλνπλ πάληνηε ηελ ίδηα πξνζθεξφκελε 
πνηφηεηα απφ ηα πξντφληα/ππεξεζίεο κε ην ζπγθεθξηκέλν ζήκα. 

Ο λφκνο 4072/2012 (θεθάιαην ΙΒ) εηζήγαγε ην «ζήκα ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ» πνπ επηζεκαίλεη ηελ ειιεληθή πξνέιεπζε απηψλ. Δίλαη έλα πξναηξεηηθφ 
ζήκα γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία παξάγνληαη ή κεηαπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. 
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Δηθόλα 1.1: Σν «ζήκα ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ» 

 

Σέινο, ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζήκαηνο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή φζν θαη νη άιιεο 
δχν. Δθφζνλ ην ζήκα επηηειεί εγγπεηηθή ιεηηνπξγία θαη νη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο ιφγσ ηεο πνηφηεηαο ηνπο ή ιφγσ κφδαο ή νηηδήπνηε άιιν, ε 
δηαθήκηζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Δίλαη έλα ηζρπξφηαην 
δηαθεκηζηηθφ κέζν ζην ζχγρξνλν κάξθεηηλγθ, πξνζθέξνληαο αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα. Απηή ε δηαθεκηζηηθή δχλακε κπνξεί λα ζηεξηρζεί είηε ζηε ζρέζε πνπ ην 
ζπλδέεη κε ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία, είηε ζηελ εληππσζηαθή ηνπ δηακφξθσζε, είηε 
ζηελ πξνβνιή ηνπ απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Δάλ δε, ην ζήκα αζθεί κηα 
ηδηαίηεξε έιμε θαη αθηηλνβνιία πξνο ην θνηλφ, δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε πνιπηέιεηαο, 
απνθηά κηα πξφζζεηε δηαθεκηζηηθή αμία εθηφο απφ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ 
δηαθξίλεη. Δπνκέλσο ιφγσ ηεο δηαθεκηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζήκαηνο, ν θάηνρφο ηνπ 
α) εμαζθαιίδεη επθνιφηεξα ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ, β) ιφγσ 
ηεο δήηεζεο κπνξεί λα δηθαηνινγεί κηα επηπιένλ αμία πνπ έρεη επηβάιιεη ζηα αγαζά ηνπ 
θαη γ) κπνξεί λα γίλεη κηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο ζεηηθήο πξνδηάζεζεο πνπ 
δεκηνπξγεί ην ζήκα, παξαρσξψληαο άδεηεο ρξήζεο ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη. 

 

 

1.6 ΔΙΑΥΟΡΑ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ 

 

Σν δηθαίσκα ζην ζήκα δηαθέξεη απφ ηα άιια δηθαηψκαηα. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη 
δηαθνξέο ηνπο. 

α) Απφ ην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα. Σν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα απνθηάηαη κε ηελ ρξήζε θαη 
θαζηέξσζε ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο ελψ αληίζεηα ην δηθαίσκα ζην ζήκα απνθηάηαη κε ηελ 
θαηαρψξηζε ηνπ ζην κεηξψν ζεκάησλ θαη φρη κε ηελ απιή θαηάζεζε ηνπ 

β) Απφ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Βάζε λφκνπ (λφκνο 2121/1993) ηα πλεπκαηηθά 
δηθαηψκαηα πξνζηαηεχνπλ ηα πξφηππα δεκηνπξγήκαηα ιφγνπ, ηέρλεο ή επηζηήκεο ηα 
νπνία εθθξάδνληαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή. Αληίζεηα ην ζήκα δηαθξίλεη πξντφληα ή 
ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξήζεσλ 

γ) Απφ ην βηνκεραληθφ ζρέδην ή ππφδεηγκα. Σν βηνκεραληθφ ζρέδην ή ππφδεηγκα είλαη ε 
εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηνπ βηνκεραληθνχ πξντφληνο, ε νπνία 
πξνθχπηεη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαηέρεη (π.ρ. ρξψκα, ζρήκα) θαη 
θαηαρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν δηαδηθαζία. Όπσο 
πξναλαθέξζεθε ην ζήκα πξέπεη λα επηηειεί δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία θαη λα θαηαρσξείηαη 
ζην κεηξψν ζεκάησλ 

Πάλησο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πξνζηαζίαο πνπ πξνζηάδνπλ νη 
εηδηθφηεξνη λφκνη, κηα έλδεημε κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα θαηαρσξεκέλε σο ζήκα αιιά 
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θαη βηνκεραληθφ ζρέδην/ππφδεηγκα (π.ρ. ην ζρήκα κηαο θηάιεο). Δπίζεο κπνξεί λα είλαη 
θαη δηαθξηηηθφ ζήκα θαη πλεπκαηηθφ έξγν φπσο γηα παξάδεηγκα έλα ινγφηππν. 

 

 

1.7 ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΣΟ ΗΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΣΟΤ 

 

Σν δηθαίσκα πάλσ ζην ζήκα απνθηάηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ηνπ ζην κεηξψν ζεκάησλ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη αλαηξέρεη ζηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηνπ. 
Βάζε λφκνπ, ε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο ηνπ ζήκαηνο, εάλ δελ ζπληξέρεη θάπνηνο ιφγνο 
απαξαδέθηνπ, νινθιεξψλεηαη ζε έλα κήλα απφ ηελ κέξα θαηάζεζεο ηνπ. 

ε απηφ ην ζεκείν ν θαηαζέηεο ηνπ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή 
δηφηη ην ζήκα απφ ηελ εκέξα ηεο θαηάζεζεο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα 
θαηαρσξηζζεί δελ ζεσξείηαη θαηνρπξσκέλν. Η θαηάζεζε δήισζεο ζήκαηνο δελ 
παξέρεη θαλέλα δηθαίσκα ζηνλ θαηαζέηε ηνπ ζχκθσλα κε ην λφκν ζεκάησλ θαη ηδίσο 
απηφο δε κπνξεί λα απαγνξεχζεη ζε ηξίην λα ην ρξεζηκνπνηεί. Σν κφλν δηθαίσκα πνπ 
παξέρεη είλαη φηη κπνξεί ν θαηαζέηεο λα εκπνδίδεη κεηαγελέζηεξα ίδηα ή παξφκνηα κε 
απηφ ζήκαηα λα γίλνπλ δεθηά πξνο θαηαρψξηζε. 

Η θαηαρψξηζε ηνπ ζήκαηνο παξέρεη ζην δηθαηνχρν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα. 
πγθεθξηκέλα παξέρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ, ην δηθαίσκα λα ην ηνπνζεηεί ζηα 
πξντφληα ηα νπνία πξννξίδεηαη λα δηαθξίλεη θαζψο θαη λα ραξαθηεξίδεη ηηο ππεξεζίεο, 
λα ην ηνπνζεηεί ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ ηνπ, ζηα ηηκνιφγηα, ζηηο αγγειίεο, ζην 
ραξηί αιιεινγξαθίαο, ηηο θάζε είδνπο δηαθεκίζεηο θαη γεληθά ζε θάζε έληππν, 
ειεθηξνληθφ θαη νπηηθναθνπζηηθφ κέζν. Χο ρξήζε ηνπ ζήκαηνο ζεσξείηαη επίζεο: 

 ε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο κε κηθξέο παξαιιαγέο σο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ, θάηη 
φκσο πνπ δελ πξέπεη λα επεξεάζεη ηνλ δηαθξηηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Υξεηάδεηαη 
φκσο πξνζνρή γηαηί αλ ππάξμνπλ κεγάιεο ή ζεκαληηθέο παξαιιαγέο ζην ζήκα, 
ππάξρεη ν θίλδπλνο ν θαηαλαισηήο λα κπεξδεπηεί θαη λα κελ αλαγλσξίδεη φηη 
πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα έλδεημε 

 ε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο ζε πξντφληα ή ζηηο ζπζθεπαζίεο ηνπο ζηελ Διιάδα κε 
πξννξηζκφ απνθιεηζηηθά ηελ εμαγσγή 

 ε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ, θαζψο θαη ε ρξήζε 
ζπιινγηθνχ ζήκαηνο απφ ηα δηθαηνχκελα πξφζσπα 

 

 

1.8 ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΗΜΑΣΟ 

 

Σν δηθαίσκα ζην ζήκα θαη ζηελ αίηεζε θαηάζεζεο κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ελ δσή ή 
αηηία ζαλάηνπ, γηα ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή κέξνο απηψλ γηα ηα νπνία 
έρεη θαηαηεζεί ή θαηαρσξηζζεί, αλεμάξηεηα απφ ηελ κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο. 

Όηαλ ε επηρείξεζε κεηαβηβαζηεί ζην ζχλνιφ ηεο, ηφηε θαη ην ζήκα ηεο κεηαβηβάδεηαη. 
Δμαίξεζε απνηειεί φηαλ έρεη ζπκθσλεζεί θάηη δηαθνξεηηθφ ή αλ απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο 
πεξηζηάζεηο. Δπίζεο, ην ζήκα κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί μερσξηζηά απφ ηελ επηρείξεζε. 
Η ζπκθσλία γηα ηελ κεηαβίβαζε ηνπ ζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε έγγξαθε δήισζε. 
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Όκσο ε κεηαβίβαζε έρεη ηζρχ πξνο ηξίηνπο κφλν κεηά ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην βηβιίν 
ζεκάησλ. 

Όηαλ κεηαβηβάδεηαη ην ζήκα θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ε ππφζεζε εθθξεκεί ελψπηνλ ηεο 
Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ ή ηεο Τπεξεζίαο εκάησλ ή ησλ αξκφδησλ 
Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ν κεηαβηβάδσλ δηθαηνχηαη 
λα αζθήζεη πξφζζεηε παξέκβαζε. 

Μέρξη θαη ηελ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ζπδήηεζε ν θαηαζέηεο κπνξεί λα 
απνθηήζεη εθ κεηαβηβάζεσο πξνγελέζηεξν ζήκα πνπ θσιχεη ηελ θαηαρψξηζε ηεο 
θξηλφκελεο δήισζήο ηνπ, νπφηε ε θαηαρψξηζε ηεο κεηαβίβαζεο ζην βηβιίν ζεκάησλ  
θαηαξγεί απηνδηθαίσο ην ιφγν πνπ θψιπε ηελ θαηαρψξηζε. Σν δηθαζηήξην δεζκεχεηαη 
λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηε κεηαβίβαζε απηή κε ηελ πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηεο κεξίδαο 
ηνπ ζήκαηνο, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε κεηαβίβαζε. 

 

 

1.9 ΠΑΡΑΦΨΡΗΗ ΑΔΕΙΑ ΦΡΗΗ 

 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο εζληθνχ ή δηεζλνχο 
ζήκαηνο κε ηζρχ ζηελ Διιάδα. Χζηφζν ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη, είηε ν 
δηθαηνχρνο κε δήισζε, είηε ν αδεηνχρνο κε εμνπζηνδφηεζε, λα ελεκεξψζνπλ ην 
κεηξψν ζεκάησλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παξαρψξεζε. Η άδεηα ρξήζεο επηηξέπεηαη λα 
ζπκθσλεζεί γηα κέξνο ή γηα ην ζχλνιν ησλ θαιππηφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 
Δπηπιένλ, γηα ηελ παξαρψξεζε άδεηαο ζε ηξίην απαηηνχληαη: 

α) ζχκβαζε κεηαμχ δηθαηνχρνπ ζήκαηνο θαη αδεηνχρνπ πνπ απνηειεί ζχκβαζε 
ελνρηθνχ δηθαίνπ. Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη λα παξαρσξείηαη ζηνλ 
ηξίην ε εμνπζία λα ρξεζηκνπνηεί ην ζήκα γηα φκνηα ή παξφκνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο 
κε απηά ηνπ δηθαηνχρνπ 

β) ζηελφο νηθνλνκηθφο δεζκφο κεηαμχ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ησλ ηξίησλ. Απηφ πξνθχπηεη 
απφ ην άξζξν 16 ηνπ λφκνπ 3205/1955 φπνπ αλαθέξεηαη «ε παξνρή ρξεκαηηθψλ 
πνζψλ ή κεραλεκάησλ ή εθκεηαιιεχζεσο εθεπξέζεσλ θαη βηνκεραληθψλ κπζηηθψλ ή 
βαζηθψλ πξψησλ πιψλ δχλαηαη λα λνεζεί σο νηθνλνκηθφο δεζκφο» 

γ) ε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο λα κελ δεκηνπξγεί θίλδπλν παξαπιάλεζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ 
θνηλνχ 

δ) ε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο λα κελ αληίθεηηαη ζην δεκφζην ζπκθέξνλ 

Αμίσζε επί ηεο πξνζβνιήο ηνπ ζήκαηνο έρεη θαη ν αδεηνχρνο ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο, 
εθφζνλ ζπλαηλεί θαη ν δηθαηνχρνο. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο απφ ηνλ αδεηνχρν ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο άδεηαο ρξήζεο, ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα 
αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ παξέρεη ην ζήκα θαη θαηά ηνπ αδεηνχρνπ. 

Ο αδεηνχρνο έρεη νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνλ δηθαηνχρν. Οη ππνρξεψζεηο 
ηνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο ηεο άδεηαο ρξήζεο, ε νπνία κπνξεί λα πξνβιέπεη θαη λα ξπζκίδεη: 

 ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο 
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 ηε κνξθή κε ηελ νπνία κπνξεί, ζχκθσλα κε ηελ θαηαρψξηζε, λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ην ζήκα 

 ην είδνο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη παξαρσξεζεί ε 
άδεηα 

 ηελ πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο 

 ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπάδεη ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη 
ν αδεηνχρνο 

Η παξαρψξεζε ηεο άδεηαο κπνξεί λα ιήμεη είηε κε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ πεξί ιήμεσο 
ηεο παξαρψξεζεο ρξήζεο, ε νπνία επηθέξεη δηαγξαθή ηεο άδεηαο απφ ην κεηξψν 
ζεκάησλ, είηε κε έγγξαθε ιχζε φπνπ ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά θαη ην βηβιίν ζεκάησλ. 

 

 

1.10 ΕΞΟΤΙΕ ΠΟΤ ΠΑΡΕΦΕΙ ΣΟ ΗΜΑ ΣΟ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟ 

 

Η θαηνρή ελφο ζήκαηνο παξέρεη ζηνλ δηθαηνχρν νξηζκέλεο εμνπζίεο. Ο δηθαηνχρνο έρεη 
ηελ δπλαηφηεηα λα απαγνξεχζεη ζε θάζε ηξίην λα ρξεζηκνπνηεί ζηηο ζπλαιιαγέο ρσξίο 
ηελ άδεηα ηνπ: 

α) ζεκείν ηαπηφζεκν κε ην ζήκα ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ έρεη ζηελ 
δηθαηνδνζία ηνπ 

β)  ζεκείν γηα ην νπνίν, ιφγσ ηεο ηαπηφηεηαο ή ηεο νκνηφηεηάο ηνπ κε ην ζήκα θαη ηεο 
ηαπηφηεηαο ή νκνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζήκα, 
ππάξρεη θίλδπλνο ζχγρπζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ ζπζρέηηζεο 

γ) ζεκείν ηαπηφζεκν ή παξφκνην κε ην ζήκα πνπ έρεη απνθηήζεη θήκε θαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζεκείνπ ζα παξείρε ζε απηφ, ρσξίο αηηία, αζέκηην φθεινο απφ ην 
δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα ή ηε θήκε ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο ή ζα έβιαπηε ην 
δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα ή ηε θήκε απηνχ, αλεμάξηεηα αλ ην ζεκείν πξννξίδεηαη λα 
δηαθξίλεη πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ κνηάδνπλ κε ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο 

Δπίζεο, ν δηθαηνχρνο ηνπ ζήκαηνο δηθαηνχηαη λα απαγνξεχζεη ζε θάζε ηξίην: 

α) ηελ απιή δηέιεπζε παξαπνηεκέλσλ ή παξφκνησλ πξντφλησλ κέζα απφ ηελ ειιεληθή 
επηθξάηεηα κε πξννξηζκφ άιιε ρψξα ή ηελ εηζαγσγή κε ζθνπφ ηελ επαλεμαγσγή 

β) ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζήκαηνο ζε πξντφληα παξαγσγήο ηνπ πνπ πξνφξηδε λα ηα 
θπθινθνξήζεη σο αλψλπκα 

γ) ηελ αθαίξεζε ηνπ ζήκαηνο απφ γλήζηα πξντφληα θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά σο 
αλψλπκσλ ή κε άιιν ζήκα 
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1.11 ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΗΜΑΣΟ ΜΕ ΠΑΡΑΙΣΗΗ 

 

Δθηφο απφ ηελ απφζβεζε ηνπ ζήκαηνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πξνζηαζίαο ε νπνία 
είλαη 10 έηε (εθηφο αλ ν δηθαηνχρνο θάλεη αλαλέσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζην ζήκα), ν 
λφκνο ξπζκίδεη θαη ηελ απφζβεζε ηνπ ζήκαηνο κε δηαγξαθή. Η δηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο 
απνηειεί έλα κέζν θαηάξγεζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Ο δηθαηνχρνο κπνξεί λα 
δεηήζεη ηελ δηαγξαθή ηνπ ζήκαηφο ηνπ γηα έλα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ή 
ησλ ππεξεζηψλ γηα ηα νπνία έρεη θαηαρσξηζζεί ην ζήκα. Η παξαίηεζε απφ ην ζήκα 
δειψλεηαη εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία εκάησλ απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη θαηαρσξίδεηαη 
ζηα ζρεηηθά βηβιία. Σα παξαγφκελα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κφλν κεηά 
απφ ηελ θαηαρψξηζε. Όζνλ αθνξά ηηο άδεηεο ρξήζεο πνπ έρνπλ δνζεί, θαηά ηελ 
θαηάζεζε ηεο δήισζεο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη ν δηθαηνχρνο έρεη ελεκεξψζεη 
ηνπο εθάζηνηε αδεηνχρνπο γηα ηελ πξφζεζε ηνπ. Αλ θάηη ηέηνην δελ ζπκβεί, ε δήισζε 
παξαίηεζεο θξίλεηαη απαξάδεθηε. 

 

 

1.11.1 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΥΗ 

 

Καη εδψ ε έθπησζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζην δηθαίσκα κπνξεί λα είλαη νιηθή ή κεξηθή. Οη 
ιφγνη δηαγξαθήο ηνπ ζήκαηνο είλαη: 

 εάλ ν δηθαηνχρνο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ απφ ηελ θαηνρχξσζε 
ηνπ ζήκαηνο, δελ ρξεζηκνπνηεί νπζηαζηηθά ην ζήκα γηα λα δηαθξίλεη ηα πξντφληα 
ή ηηο ππεξεζίεο γηα ην νπνίν έρεη θαηαρσξηζζεί ή αλ έρεη δηαθφςεη ηειείσο ηελ 
ρξήζε ηνπ γηα πέληε ζπλερή έηε 

 εάλ ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθαηνχρνπ, ην ζήκα εμειίρζεθε ζε 
θνηλφρξεζην ή ζπλήζεο εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο γηα 
ην νπνίν έρεη θαηαρσξηζζεί 

 εάλ ν δηθαηνχρνο κε ηελ ρξήζε ηνπ ζήκαηνο γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ πξντφλησλ 
θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα παξαπιαλήζεη ην θνηλφ, 
ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ θχζε, ηελ πνηφηεηα ή ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ 
πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ 

Σψξα αλ ν ιφγνο έθπησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο αθνξά κφλν έλα κέξνο ησλ πξντφλησλ ή 
ησλ ππεξεζηψλ γηα ηα νπνία έρεη θαηαρσξηζζεί, ν δηθαηνχρνο είλαη έθπησηνο κνλφ γηα 
απηά ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

Γελ επέξρεηαη έθπησζε ηνπ δηθαηψκαηνο φηαλ: 

 ν δηθαηνχρνο απνδείμεη φηη ε κε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο νθείιεηαη ζε εχινγε αηηία 

 ν δηθαηνχρνο ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ιήμε ηεο πεληαεηίαο κε 
ρξήζεο ηνπ θαη ηεο ππνβνιήο αίηεζεο έθπησζεο, έθαλε επαλέλαξμε ή 
επαλάιεςε ηεο νπζηαζηηθήο ρξήζεο ηνπ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο δηαγξαθήο ηνπ ζήκαηνο ιφγσ έθπησζεο, μεθηλνχλ 
απφ ηελ εκεξνκελία φπνπ ε απφθαζε ζα είλαη νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε. Όζν ππάξρεη 
εθθξεκήο δίθε, ην ζήκα ζα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Καη απηή ε απφθαζε εγγξάθεηαη 
ζην κεηξψν ζεκάησλ κε απνηέιεζκα ηε δηαγξαθή ηνπ. 
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1.12 ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΛΟΓΨ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

Δθηφο απφ ηελ δηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο ιφγσ παξαίηεζεο ή έθπησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, 
έλα ζήκα κπνξεί λα θξηζεί άθπξν θαη λα δηαγξαθεί εθφζνλ ζπληξέρνπλ απφιπηνη θαη 
ζρεηηθνί ιφγνη αθπξφηεηαο φπσο έρνπλ αλαιπζεί παξαπάλσ (ζρεηηθά άξζξα 123, 124). 
Σν ζήκα θεξχζζεηαη άθπξν θαη δηαγξάθεηαη έπεηηα απφ θαηάζεζε αίηεζεο φπνηνπ έρεη 
έλλνκν ζπκθέξνλ ελψπηνλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ. Δπίζεο, έλα ειιεληθφ 
ζήκα ην νπνίν έρεη ρξεζηκεχζεη γηα ηελ αλαγλψξηζε αξραηφηεηαο ζήκαηνο ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε, κπνξεί λα θεξπρηεί άθπξν, αθφκε θη αλ έρεη πξνεγεζεί παξαίηεζε 
απφ ην πξνγελέζηεξν ζήκα ή κε αλαλέσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ. Δθφζνλ ην ζήκα 
απνθηήζεη δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ, δελ πθίζηαηαη πιένλ ν ιφγνο 
αθπξφηεηαο θαη δελ δηαγξάθεηαη. Δπηπιένλ, αλ ην ζήκα έρεη θαηαρσξεζεί γηα 
πεξηζζφηεξα πξντφληα ή ππεξεζίεο θαη ζπληξέρεη ιφγνο αθπξφηεηαο κφλν γηα θάπνηα 
απφ απηά, ηφηε ην ζήκα θεξχζζεηαη άθπξν κφλν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή 
ππεξεζίεο. 

 

 

1.13 ΤΝΕΠΕΙΕ ΔΙΑΓΡΑΥΗ 

 

Όηαλ έλα ζήκα δηαγξάθεηαη, ν δηθαηνχρνο έρεη θάπνηεο επηπηψζεηο απφ απηφ. Η 
δηαγξαθή δελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη δελ αλαγλσξίδεηαη θακία 
απνδεκίσζε εθφζνλ δηαγξαθεί ην ζήκα, φπσο επίζεο νχηε πνηληθή νχηε αζηηθή 
πξνζηαζία γηα πξνζβνιέο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ δηαγξαθή. Αληηζέησο, 
ζψδνληαη φιεο εθείλεο νη αμηψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ην ζήκα γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ 
θαηαρψξηζε κέρξη ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ εθθξεκνχλ δίθεο 
πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ ζήκαηνο πξηλ απφ ηελ γέλλεζε ηνπ ιφγνπ 
δηαγξαθήο, ζπλερίδνπλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη αθφκα θαη κεηά ηελ δηαγξαθή. Η 
δηαγξαθή ηζρχεη θαη γηα ηνλ εηδηθφ θαη ηνλ θαζνιηθφ δηάδνρν ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 
ζήκαηνο φπσο επίζεο ε δηαγξαθή θαηαξγεί ην δηθαίσκα ηνπ δηθαηνχρνπ είηε πξφθεηηαη 
γηα απιφ είηε γηα παξάιιειν θαηαζέηε. Μεηά ην ηέινο ηεο δηαγξαθήο ηνπ ζήκαηνο, 
νπνηνζδήπνηε ηξίηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζρεηηθή έλδεημε. Αθφκε κπνξεί λα 
πξνβεί θαη ζηελ θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο έλδεημεο σο ζήκα, φπσο επίζεο κπνξεί λα 
πξνβεί θαη ν ίδηνο ν δηθαηνχρνο ηνπ ζήκαηνο κέρξη ηε δηαγξαθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

 

 

 

 

 

2.1 ΗΜΑΙΑ ΚΑΣΟΦΤΡΨΗ ΗΜΑΣΟ 

 

ηελ ζεκεξηλή επνρή, κε ηελ πιεζψξα ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ πνπ παξάγνπλ νη 
βηνκεραλίεο θαη νη βηνηερλίεο, θαζψο θαη ηηο πνηθίιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη 
επηρεηξήζεηο, θξίλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε δηάθξηζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ θαηαλαισηή. Απηφ γίλεηαη κφλν κε ην ζήκα. 

Σν ζήκα αλήθεη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο γη’ απηφ ην ιφγν ε 
θαηνρχξσζε ηνπ απνηειεί ηελ δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο ηνπ θεθαιαίνπ επσλπκίαο ηεο. 
Σα νθέιε ηεο θαηνρχξσζεο ελφο ζήκαηνο είλαη πνιιαπιά. Καηαξράο ην ζήκα έρνληαο 
ηελ δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα μερσξίδεη ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα ηεο 
επηρείξεζεο απφ απηά άιισλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο παγηψλεηαη ην πειαηνιφγην ηεο 
θαζψο νη θαηαλαισηέο δηεπθνιχλνληαη ζηελ αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηζπκεηψλ 
πξντφλησλ/ππεξεζηψλ απφ κηα κεγάιε αγνξά. 

Σέινο ε θαηνρχξσζε ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο κπνξεί λα γίλεη ζε ηξία επίπεδα. ε 
Δζληθφ, ζε Κνηλνηηθφ (Δπξσπατθή Έλσζε) θαη ζε Γηεζλέο. Σα ζπζηήκαηα απηά 
κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ κεηαμχ ηνπο θαη δελ δξνπλ αληαγσληζηηθά. Δίλαη ηζφηηκα, 
απιά παξέρνπλ δηαθνξεηηθφ επίπεδν εδαθηθήο πξνζηαζίαο ζήκαηνο ην θαζέλα. 

 

 

2.2 ΚΑΣΟΦΤΡΨΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Σν εζληθφ ζήκα είλαη ην ζήκα πνπ εμππεξεηεί ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηαθηλνχλ ηα 
πξντφληα ηνπο ή παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζα ζηελ εγρψξηα αγνξά, παξέρνληαο 
ηελ ειάρηζηε αζθάιεηα ζηνλ δηθαηνχρν, θαζψο γηα λα εγθξηζεί, γίλεηαη έιεγρνο 
απηεπάγγειηα απφ ηελ Γηεχζπλζε Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο.   

Η Γηεχζπλζε Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ λφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ κε ηνλ νπνίν παξέρεηαη πξνζηαζία ζε 
εζληθφ επίπεδν ηνπ ζήκαηνο ησλ πξντφλησλ ή θαη ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σε 
δηεχζπλζε απηή ζπγθξνηνχλ δχν ηκήκαηα: 

α) Σν Σκήκα Καηάζεζεο εκάησλ 

β) Σν Σκήκα Διέγρνπ θαη Παξαδνρήο εκάησλ 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο θαηάζεζεο ζεκάησλ είλαη: 
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 ε εθαξκνγή ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο ζε φηη αθνξά ηε δηαδηθαζία θαηάζεζεο 
ζεκάησλ 

 ε παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ησλ δειψζεσλ ζεκάησλ (Δζληθψλ, εθ Μεηαηξνπήο 
Κνηλνηηθνχ θαη εθ Μεηαηξνπήο Γηεζλνχο), ε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ 
ζηα εηδηθά βηβιία θαη επξεηεξίαζε ησλ ζεκάησλ 

 ε θαηαρψξηζε ζηα βηβιία ησλ ζρεηηθψλ κεηαβνιψλ επί ησλ ζεκάησλ, ε 
ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηηο πην πάλσ πξάμεηο, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε 
αληηγξάθσλ ζεκάησλ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ 

 ε κέξηκλα ηήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθνχ αξρείνπ ησλ ζεκάησλ 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ θαη παξαδνρήο ζεκάησλ είλαη: 

 ε εθαξκνγή ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ παξαδνρή ησλ ζεκάησλ 

 ε ηήξεζε εηδηθνχ βηβιίνπ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ θαη 
ε κέξηκλα γηα ηε γλσζηνπνίεζε ζηνπο θαηαζέηεο ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζρεηηθήο 
δηθαζίκνπ 

 ε δεκνζίεπζε απνθάζεσλ ησλ εμεηαζηψλ 

 ε κέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Γηνηθεηηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ Γξακκαηεηψλ 
ηνπο 

 ε δεκνζίεπζε απνθάζεσλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ επί ησλ 
ελδίθσλ κέζσλ θαη θνηλνπνίεζε απηψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

 ε παξαθνινχζεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα 
αληηθείκελα ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ε κειέηε θαη ε εηζήγεζε ζε ζέκαηα 
επέθηαζεο ηεο πξνζηαζίαο κε ηελ θαηάζεζε θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ απηήο. 

 ε επηκέιεηα γηα ην δηνξηζκφ ησλ εμεηαζηψλ, θαζψο θαη ησλ κειψλ ηεο 
Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ 

 

Γηα ηελ θαηαρψξηζε εζληθνχ ζήκαηνο θαηαηίζεηαη δήισζε ζηε Γηεχζπλζε Δκπνξηθήο 
θαη Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο (Τπεξεζία εκάησλ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ. Η αίηεζε – δήισζε θαηάζεζεο ζήκαηνο ππνβάιιεηαη είηε 
απηνπξνζψπσο απφ ηνλ θαηαζέηε – δηθαηνχρν είηε απφ αληηπξφζσπν ηνπ είηε απφ 
πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ.  χκθσλα κε ην λφκν πεξί ζεκάησλ, ε δηαδηθαζία 
θαηνρχξσζεο ελφο εζληθνχ εκπνξηθνχ ζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

1) Αξρηθά ην ζήκα πνπ πξννξίδεηαη γηα θαηάζεζε ηαμηλνκείηαη ζε θιάζεηο. Οη θιάζεηο 
είλαη θαηεγνξίεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνληαη ηα εκπνξηθά 
ζήκαηα. Αλαιπηηθά νη θιάζεηο ζα αλαγξαθνχλ ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ. 

2) ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη έλαο λνκηθφο πξνέιεγρνο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ 
ζήκαηνο γηα ηηο θιάζεηο ηηο νπνίεο αθνξά. Τπάξρεη ε ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα 
www.tmdn.org/tmview/welcome  ζηελ νπνία κπνξεί ν θαζέλαο λα ειέγμεη αλ ην 
ζήκα πνπ πξννξίδεη γηα θαηάζεζε είλαη ήδε εγγεγξακκέλν ζην ζχζηεκα ή φρη. 

3) Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, γηα ηελ θαηνρχξσζε εζληθνχ ζήκαηνο 
θαηαηίζεηαη δήισζε ζηε Γηεχζπλζε Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο 
(Τπεξεζία εκάησλ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ. Η 
αίηεζε – δήισζε θαηάζεζεο ζήκαηνο ππνρξεσηηθά πεξηέρεη (άξζξα 135, 136 ηνπ 
λφκνπ πεξί ζεκάησλ): 

α) αίηεκα γηα θαηαρψξηζε ζήκαηνο 

http://www.tmdn.org/tmview/welcome
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β) απνηχπσζε ηνπ ζήκαηνο 

γ) νλνκαηεπψλπκν, θαηνηθία, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ηνπ θαηαζέηε. Γηα λνκηθά πξφζσπα, αληί ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ θαη ηεο 
θαηνηθίαο, αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε έδξα απηψλ. Γηα πεξηζζφηεξνπο θαηαζέηεο 
δηνξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο 

δ) θαηάινγν ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία ην ζήκα πξφθεηηαη λα δηαθξίλεη, 
ηαμηλνκεκέλα θαηά θιάζε µε αλαγξαθή ηεο εθάζηνηε θιάζεο θαηά νκάδα πξντφλησλ ή 
ππεξεζηψλ 

Δπηπιένλ εθηφο απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ε δήισζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο εμήο 
ηππηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζέηε ή θαηά πεξίζηαζε ηνπ πιεξεμνπζίνπ  δηθεγφξνπ 

β) αλ δηεθδηθείηαη πξνηεξαηφηεηα, ηελ εκεξνκελία ηεο πξνγελέζηεξεο θαηάζεζεο θαζψο 
θαη ηε ρψξα φπνπ απηή ηζρχεη 

γ) αλ ν θαηαζέηεο εθπξνζσπείηαη απφ πιεξεμνχζην δηθεγφξν, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε 
θαη ην ηειέθσλν απηνχ, θαζψο θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε 

δ) αλ ε θαηάζεζε γίλεηαη απφ δηθεγφξν, έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε. Η απιή ππνγξαθή 
ηνπ θαηαζέηε ζηελ εμνπζηνδφηεζε είλαη αξθεηή 

ε) δηνξηζκφ αληηθιήηνπ, ηελ δηεχζπλζε ηνπ, ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη ηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε απηνχ 

ζη) αλ ην ζήκα είλαη ερεηηθφ, έγρξσκν, ηξηζδηάζηαην ή ζπιινγηθφ, ηελ αλαθνξά ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ 

δ) αλ ην ζήκα είλαη γξακκέλν µε ραξαθηήξεο άιινπο απφ απηνχο ηνπ ειιεληθνχ θαη 
ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ, ηελ απφδνζε, ζε πξνζάξηεκα, ησλ ραξαθηήξσλ απηψλ ζην 
ειιεληθφ ή ιαηηληθφ αιθάβεην 

Δπίζεο, είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ηνλ λφκν λα ππνβιεζεί ε αίηεζε θαη ε απεηθφληζε ηνπ 
ζήκαηνο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαηάζεζεο εμ απνζηάζεσο κε ειεθηξνληθά κέζα. 
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Δηθόλα 2.1: Γήισζε θαηάζεζεο εζληθνχ ζήκαηνο. 
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Δηθόλα 2.2: πλέρεηα δήισζεο θαηάζεζεο εζληθνχ ζήκαηνο. 

 

4) ηελ δήισζε απηή επηζπλάπηεηαη αξηζκφο, εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο, 
θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν ζεκάησλ θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. Γηα θάζε ηέηνηα δήισζε δεκηνπξγείηαη κία θαξηέια ε νπνία 
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αλαγθαζηηθά αξηζκφ δήισζεο, νλνκαηεπψλπκν ηνπ 
θαηαζέηε θαη ψξα θαηάζεζεο δήισζεο, απνηχπσζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαζψο 
θαη αλαθνξά κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ζηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη επί ηεο 
δήισζεο θαηάζεζεο, ηηο αλαθνπέο, ηηο πξνζθπγέο, ηηο αηηήζεηο έθπησζεο θαη 
αθπξφηεηαο ζηηο πξάμεηο πνπ εγγξάθνληαη επί ηνπ ζήκαηνο. 

5) Έπεηηα ε Τπεξεζία ζεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ν αξκφδηνο εμεηαζηήο ειέγρνπλ αλ 
πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο απνδνρήο ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο – δήισζεο 
θαηνρχξσζεο εκπνξηθνχ ζήκαηνο. Σν πξψην ζηάδην ειέγρνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 
πιεξφηεηα ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ. Πην αλαιπηηθά, ν εμεηαζηήο κειεηά: α) αλ 
ε δήισζε θαηάζεζεο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο 
θαη β) αλ ε δήισζε θαηάζεζεο πιεξνί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ γξάθηεθαλ 
παξαπάλσ. Αλ θάπνηεο απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ιείπεη, ν θαηαζέηεο θαιείηαη 
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απφ ηελ Τπεξεζία εκάησλ, εληφο πξνζεζκίαο ελφο κήλα, λα δηνξζψζεη ή λα 
ζπκπιεξψζεη ηελ αίηεζή ηνπ. Δθφζνλ ν θαηαζέηεο δελ πξνβεί λα δηεθπεξαηψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία, ε Τπεξεζία απνξξίπηεη ηελ 
δήισζε θαη θνηλνπνηεί ηελ ζρεηηθή απφθαζε ζηνλ θαηαζέηε. Σψξα φζνλ αθνξά ην 
δεχηεξν ζηάδην ειέγρνπ, εθεί γίλνληαη νη εμεηάζεηο γηα ηνπο απφιπηνπο θαη ζρεηηθνχο 
ιφγνπο απαξαδέθηνπ απφ ην κνλνκειέο δηνηθεηηθφ φξγαλν (εμεηαζηή). Δθφζνλ 
δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο απαξαδέθηνπ, θαιείηαη ν 
θαηαζέηεο λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ. Ο θαηαζέηεο κπνξεί είηε λα αλαθαιέζεη ηε 
δήισζή ηνπ είηε λα πεξηνξίζεη ηελ έθηαζε πξνζηαζίαο ηνπ ζήκαηνο είηε λα 
ππνβάιεη απιψο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ελζηάζεηο πνπ δηαηππψλεη ν 
εμεηαζηήο. Η δήισζε θαηάζεζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε φηαλ ν θαηαζέηεο 
δελ απαληήζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία ή φηαλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί κηα απφ ηηο 
αλσηέξσ ελέξγεηεο. 

6) Δάλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο απνδνρήο ηεο δήισζεο εκπνξηθνχ 
ζήκαηνο, ηφηε ε δήισζε γίλεηαη δεθηή θαη δεκνζηεχεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ζην 
δηθηπαθφ ηφπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο 
κελφο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο. Δπίζεο, ε απφθαζε θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ 
θαηαζέηε - δηθαηνχρν θαη θαηαρσξίδεηαη ζην Μεηξψν εκάησλ κε ηελ ιέμε 
«θαηαρσξήζεθε». Σν ζήκα πνπ έγηλε δεθηφ ζεσξείηαη φηη θαηαρσξίζηεθε απφ ηελ 
κέξα ππνβνιήο ηεο δήισζεο. Δπίζεο ζην κεηξψν ζεκάησλ ζεκεηψλνληαη φιεο νη 
λνκηθέο κεηαβνιέο ηνπ ζήκαηνο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο επί ηνπ ζήκαηνο. χκθσλα κε 
ην λφκν ην κεηξψν ζεκάησλ είλαη δεκφζην θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα 
θάλεη αίηεζε γηα λα δεη ζρεηηθά αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ εγγξάθσλ. Σέινο, 
φζνλ αθνξά ην κεηξψν ζεκάησλ, απηφ κπνξεί λα έρεη θαη ειεθηξνληθή κνξθή 
(Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν εκάησλ) φπνπ ηηο πξνυπνζέζεηο, ηνπο φξνπο θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο θαηαρψξηζεο ηηο ξπζκίδεη ην Τπνπξγείν. 

7) Σέινο εάλ εγεξζνχλ αληηξξήζεηο απφ ηελ Τπεξεζία εκάησλ, ν θαηαζέηεο θαιείηαη 
εληφο πξνζεζκίαο ελφο κήλα λα θαηαζέζεη παξαηεξήζεηο, δηαθνξεηηθά ε αίηεζε 
θξίλεηαη απαξάδεθηε. 

Η δήισζε θαηάζεζεο εζληθνχ ζήκαηνο θαηαηίζεηαη ζε 4 έληππα πξσηφηππα θαζψο θαη 
ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε CD ή νπνηνδήπνηε άιιν ςεθηαθφ κέζν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 
θαηαηεζνχλ καδί κε ηελ δήισζε: 

 παξάβνιν ηνπ Γεκνζίνπ 110 επξψ γηα ηελ πξψηε θιάζε θαη γηα θάζε επηπιένλ 
θιάζε θαη κέρξη θαη ηε δέθαηε, παξάβνιν 20 επξψ 

 ζηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο απφ ηξίην πξφζσπν πιελ ηνπ δηθαηνχρνπ,  
εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ ππνβάιινληα ηεο δήισζεο, εηδηθή γηα ηελ θαηάζεζε 
ζήκαηνο 

 εάλ ν δηθαηνχρνο είλαη νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξία ππνβάιιεηαη θαη ην 
θαηαζηαηηθφ ηεο, ελψ αλ είλαη εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή αλψλπκε 
εηαηξία ππνβάιιεηαη ΦΔΚ ή άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν λνκηκνπνίεζεο ηνπ 
ππνγξάθνληνο ηε δήισζε ή ηελ εμνπζηνδφηεζε ή ην ηπρφλ πιεξεμνχζην 

 ζε πεξίπησζε πνπ ηελ αίηεζε ππνβάιιεη πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ρξεηάδεηαη 
γξακκάηην πξνείζπξαμεο δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ 
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Δηθόλα 2.3: ρεκαηηθή απεηθφληζε δηαδηθαζίαο θαηνρχξσζεο. 

 

 

2.3 ΠΡΟΥΤΓΗ - ΑΝΑΚΟΠΗ 

 

Οη απνθάζεηο ηεο Τπεξεζίαο εκάησλ πνπ απνξξίπηνπλ νιηθά ή ελ κέξεη ηε δήισζε 
θαηάζεζεο ππφθεηληαη ζε πξνζθπγή κέζα ζε πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ 
δεκνζίεπζή ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο θαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 
πξνζθπγήο. Η πξνζθπγή γίλεηαη ελψπηνο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ θαη 
ζεσξείηαη αζθεζείζα κφλν κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο 
πξνζθπγήο, γίλεηαη εηδηθή θαηαρψξηζε ζηελ ειεθηξνληθή θαξηέια ηνπ ζήκαηνο πνπ 
ηεξεί ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ. Δλψπηνλ ηεο Γ.Δ.. κπνξεί λα παξέκβεη 
πξνζζέησο φπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα εκεξψλ απφ ηελ 
θαηαρψξηζε ηεο πξνζθπγήο. 

Όζνλ αθνξά ηελ αλαθνπή, ζε απηή ππφθεηληαη ε απφθαζε ηνπ εμεηαζηή ηεο Τπεξεζίαο 
εκάησλ πνπ δέρεηαη ηελ θαηαρψξηζε ζήκαηνο, εθφζνλ ζπληξέρεη έλαο ή πεξηζζφηεξνη 
ιφγνη απφιπηνπ ή ζρεηηθνχ απαξαδέθηνπ ηεο θαηαρψξηζεο. Η αλαθνπή κπνξεί λα 
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δεηεζεί κέζα ζηελ πξνζεζκία ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο 
ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ.  

 

 

2.4 ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΗΜΑΣΟ 

 

Η πξνζηαζία ηνπ ζήκαηνο δηαξθεί γηα κηα δεθαεηία θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο 
εκεξνκελίαο θαηάζεζεο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
ζήκαηνο αλά δεθαεηία κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο. Η θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 
αλαλέσζεο γίλεηαη κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ, φκσο κπνξεί λα γίλεη 
θαη έμη κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, ππφ ηνλ φξν φηη ην ηέινο αλαλέσζεο ζα 
είλαη απμεκέλν θαηά ην ήκηζπ. Αλ δελ θαηαβιεζεί ην ηέινο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη, ην ζήκα δηαγξάθεηαη. Σέινο ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα παξαηηεζεί κε έγγξαθε 
δήισζε γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ γηα ηα νπνία ην ζήκα 
έρεη θαηαρσξηζζεί.  

 

 

2.5 ΠΡΟΒΟΛΗ ΗΜΑΣΟ 

 

Οη δηθαηνχρνη ησλ ζεκάησλ έρνπλ νξηζκέλεο πξνζηαζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη απφ ηελ 
ειιεληθή λνκνζεζία θαη εθαξκφδνληαη φηαλ θάπνηνο ηξίηνο πξνζβάιεη ην ζήκα ηνπο. 
Απηέο είλαη ε αζηηθή πξνζηαζία θαη ε πνηληθή πξνζηαζία ηνπ ζήκαηνο. 

 

 

2.5.1 ΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΗΜΑΣΟ 

 

Η λνκνζεζία καο εμαζθαιίδεη ηελ αζηηθήο θχζεσο πξνζηαζία ηνπ ζήκαηνο, 
ζεσξψληαο φηη ε πξνζβνιή ζήκαηνο απνηειεί αδηθνπξαμία.  

Καηαξράο ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα αζθήζεη αγσγή πξνο ηξίην, ηνλ πξνζβάιινληα ηνπ 
ζήκαηνο ηνπ, γηα άξζε ηεο πξνζβνιήο θαη παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ θαη θαηά 
δεχηεξνλ λα δεηήζεη απνδεκίσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα δεηήζεη κε 
ηελ αγσγή γηα άξζε ηεο πξνζβνιήο:  

α) λα απνζπξζνχλ απφ ην εκπφξην ηα εκπνξεχκαηα πνπ θξίζεθε φηη πξνζβάιινπλ ην 
ζήκα θαη εθφζνλ απαηηείηαη, ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζίκεπζαλ θπξίσο ζηελ πξνζβνιή 

β) λα αθαηξεζεί απφ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ην πξνζβαιιφκελν ζήκα, ή εθφζνλ 
απηφ δελ είλαη δπλαηφ, λα απνκαθξπλζνχλ νξηζηηθά απφ ην εκπφξην ηα εκπνξεχκαηα 
πνπ επηζέηνπλ ην πξνζβάιινλ ζήκα 

γ) λα θαηαζηξαθνχλ απηά 
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Σα δηθαζηηθά έμνδα γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ κέηξσλ είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ 
πξνζβάιινληνο ηνπ ζήκαηνο. Η ρξεκαηηθή πνηλή πνπ επηβάιιεη ην δηθαζηήξην γηα θάζε 
παξάβαζε πεξί παξάιεηςεο πξάμεο, είλαη απφ 3.000 έσο 10.000 επξψ ππέξ ηνπ 
δηθαηνχρνπ θαζψο θαη πξνζσπηθή θξάηεζε κέρξη έλα έηνο.  

Η δεχηεξε αμίσζε ηνπ δηθαηνχρνπ είλαη ε απνδεκίσζε. Ο πξνεγνχκελνο λφκνο 
2239/1994 δελ πξνέβιεπε θαλφλεο ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο 
πξνζβνιήο ζήκαηνο. Πιένλ, κε ηελ πξνζζήθε απηψλ ησλ θαλφλσλ ζηνλ λέν λφκν, νη 
απνδεκηψζεηο κπνξεί λα ππνινγηζζνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε απνδεκίσζε 
ππνινγίδεηαη: 

α) κε βάζε ην πνζφ πνπ ζα έπξεπε λα είρε θαηαβάιιεη ν πξνζβάιισλ γηα δηθαηψκαηα 
ή ινηπέο ακνηβέο, αλ είρε δεηήζεη ηελ άδεηα ρξήζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν 

β) κε βάζε ηε δεκία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ην θέξδνο πνπ απνθφκηζε ν πξνζβάιισλ 

γ) ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο ππαηηηφηεηαο ηνπ ππφρξενπ, ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα 
αμηψζεη είηε ην πνζφ, θαηά ην νπνίν ν ππφρξενο σθειήζεθε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 
ζήκαηνο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, είηε ηελ απφδνζε ηνπ θέξδνπο πνπ ν ππφρξενο 
απεθφκηζε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε απηή 

Οη ζρεηηθέο αγσγέο αζθνχληαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ πνπ 
δηθάδεη θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία. 

Ο δηθαηνχρνο ηνπ ζήκαηνο γηα λα πξνζηαηέςεη ην ζήκα ηνπ θαη λα πξναζπίζεη ηα 
δηθαηψκαηα ηνπ κπνξεί λα δεηήζεη ηε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Δηδηθφηεξα, κπνξεί 
λα δεηήζεη ηε ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε ή ηελ πξνζσξηλή απφδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ 
µε ην πξνζβάιινλ δηαθξηηηθφ γλψξηζκα πξνθεηκέλνπ λα εκπνδηζηεί ε είζνδνο ή ε 
θπθινθνξία ηνπο ζην δίθηπν δηαλνκήο εκπνξεπκάησλ. Δπί ησλ πξνζβνιψλ, γηα 
πξνζβνιέο νη νπνίεο είηε δηαπξάηηνληαη ζε εκπνξηθή θιίκαθα, είηε ζέηνπλ ζε θίλδπλν 
ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο πνπ έρεη δεηήζεη ν δηθαηνχρνο, είηε έρνληαο δηαζέζηκα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ην ζήκα πξνζβάιιεηαη ή επίθεηηαη ε πξνζβνιή ηνπ. Δπίζεο ην 
δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ δέζκεπζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ινηπψλ 
ηξαπεδηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζβάιινληα.   

 

 

2.5.2 ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΗΜΑΣΟ 

 

Δθηφο απφ ηελ αζηηθή πξνζηαζία ηνπ ζήκαηνο ππάξρεη θαη ε πνηληθή ηνπ πξνζηαζία. 
Οη ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο πνηλέο είλαη ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο ελψ νη ρξεκαηηθέο 
πνηλέο ηνπιάρηζηνλ 6.000 επξψ. Απηέο νη πνηλέο πξννξίδνληαη γηα φπνηνλ: 

α) ελ γλψζεη ηνπ παξαπνηεί ή ρξεζηκνπνηεί μέλν ζήκα 

β) ρξεζηκνπνηεί ζήκα θήκεο κε πξφζεζε λα εθκεηαιιεπηεί ή λα βιάςεη ηελ θήκε ηνπ 

γ) ελ γλψζεη ηνπ ζέηεη ζε θπθινθνξία, θαηέρεη, εηζάγεη ή εμάγεη πξντφληα πνπ θέξνπλ 
μέλν ζήκα ή πξνζθέξεη ππεξεζίεο µε μέλν ζήκα 

ε πεξίπησζε πνπ ην φθεινο πνπ επηδηψρζεθε ή ε δεκία πνπ απεηιήζεθε απφ ηηο 
παξαπάλσ πξάμεηο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε ή ν πξνζβάιισλ ην θάλεη θαη’ επάγγεικα, 
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ζχκθσλα κε ηνλ λφκν επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθφ 
πξφζηηκν απφ 6.000 έσο 30.000 επξψ. Η δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη µφλν επί 
πξνζβνιήο ζήκαηνο µε ίδην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα θαη ηαπηφηεηα ή νκνηφηεηα πξντφλησλ. 
Η απφπεηξα ηέιεζεο ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ ηηκσξείηαη κε κεησκέλε πνηλή. 

 

 

2.6 ΚΛΑΕΙ ΗΜΑΣΨΝ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη θιάζεηο είλαη θαηεγνξίεο πξντφλησλ ζηηο νπνίεο 
θαηαηάζζνληαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα. Αλαιπηηθφηεξα ππάξρνπλ νη εμήο θιάζεηο: 

1ε ΚΛΑΖ – ΥΖΜΗΚΑ: ρεκηθά πξντφληα πξννξηδφκελα γηα ηε βηνκεραλία, ηηο 
επηζηήκεο, ηε θσηνγξαθία, θαζψο θαη γηα ηε γεσξγία, ηελ θεπνπξηθή θαη ηε δαζνθνκία, 
αθαηέξγαζηεο ζπλζεηηθέο ξεηίλεο, αθαηέξγαζηα πιαζηηθά πιηθά, ιηπάζκαηα (θπζηθή ή 
ρεκηθά), κίγκαηα γηα ππξνζβεζηήξεο, κέζα βαθήο (ζθιεξχλζεσο) θαη ρεκηθά 
παξαζθεπάζκαηα γηα ηε ζπγθφιιεζε κεηάιισλ, ρεκηθέο νπζίεο, γηα ηε ζπληήξεζε 
ηξνθίκσλ, χιεο βπξζνδεςίαο, θφιιεο βηνκεραληθήο ρξήζεο. 

2ε ΚΛΑΖ – ΥΡΩΜΑΣΑ: ρξψκαηα, βεξλίθηα, ιάθεο, κέζα πξνθπιάμεσο θαηά ηεο 
ζθσξίαο θαη κέζα ζπληεξήζεσο μχινπ, ρξσζηηθέο νπζίεο, αληηδηαβξσηηθέο νπζίεο, 
αθαηέξγαζηεο θπηηθέο ξεηίλεο, κέηαιια ζε θχιια (ειάζκαηα) θαη ζε κνξθή ζθφλεο γηα 
δσγξάθνπο, δηαθνζκεηέο, ηππνγξάθνπο θαη θαιιηηέρλεο.  

3ε ΚΛΑΖ - ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ: ιεπθαληηθά παξαζθεπάζκαηα θαη 
άιιεο νπζίεο γηα πιχζηκν, παξαζθεπάζκαηα γηα θαζαξηζκφ, ζηίιβσζε, αθαίξεζε 
ιίπνπο θαη απφμεζε, ζαπνχληα, είδε αξσκαηνζεξαπείαο, αηζέξηα έιαηα, θαιιπληηθά, 
ινζηφλ γηα ηα καιιηά, νδνληνζθεπάζκαηα.  

4ε ΚΛΑΖ - ΔΛΑΗΑ: βηνκεραληθά έιαηα θαη γξάζα, ιηπαληηθά, ζπλζέζεηο γηα ηελ 
απνξξφθεζε, εκπνηηζκφ θαη ζηεξέσζε ζθφλεο, θαχζηκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ θαπζίκσλ γηα θηλεηήξεο) θαη θσηηζηηθέο νπζίεο, θεξηά θαη θηηίιηα θσηηζκνχ.  

5ε ΚΛΑΖ - ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ: παξαζθεπάζκαηα θαξκαθεπηηθά θαη θηεληαηξηθά, 
παξαζθεπάζκαηα πγηεηλήο γηα ηαηξηθέο ρξήζεηο, δηαηηεηηθέο νπζίεο γηα ηαηξηθέο ρξήζεηο, 
παηδηθέο ηξνθέο, έκπιαζηξα, πιηθά επηδέζκσλ, πιηθά ζθξαγίζεσο δνληηψλ θαη 
νδνληηαηξηθφ θεξί, απνιπκαληθά παξαζθεπάζκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε επηβιαβψλ 
δψσλ θαη δσπθίσλ, κπθεηνθηφλα, παξαζηηνθηφλα.  

6ε ΚΛΑΖ - ΜΔΣΑΛΛΑ: θνηλά κέηαιια θαη θξάκαηα απηψλ, κεηαιιηθά πιηθά 
νηθνδνκψλ, ιπφκελεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, κεηαιιηθά πιηθά γηα ζηδεξνηξνρηέο, 
ζπξκαηφζθνηλα θαη κεηαιιηθά ζχξκαηα κε ειεθηξνθφξα, είδε θιεηζξνπνηίαο θαη 
ζηδεξνπσιείνπ, κεηαιιηθνί ζσιήλεο, ρξεκαηνθηβψηηα, άιια κεηαιιηθά πξντφληα κε 
πεξηιακβαλφκελα ζε άιιεο θιάζεηο, κεηαιιεχκαηα.  

7ε ΚΛΑΖ - ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ: κεραλέο θαη κεραλήκαηα θαηεξγαζίαο, θηλεηήξεο (εθηφο 
ησλ θηλεηήξσλ ρεξζαίσλ νρεκάησλ), ζπκπιέθηεο θαη εμαξηήκαηα κεηαδφζεσο 
θηλήζεσο (εθηφο απηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρεξζαία νρήκαηα), γεσξγηθά κεραλήκαηα 
εμαηξνπκέλσλ ησλ ρεηξνθίλεησλ, εθθνιαπηηθέο κεραλέο.  
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8ε ΚΛΑΖ - ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΥΔΗΡΟ: ρεηξνθίλεηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα ρεηξφο, φξγαλα 
θνπήο, πηξνχληα, θνπηάιηα, αηρκεξά φπια, μπξάθηα.  

9ε ΚΛΑΖ - ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ: ζπζθεπέο θαη φξγαλα επηζηεκνληθά, λαπηηθά, 
ηνπνγξαθηθά, θσηνγξαθηθά, θηλεκαηνγξαθηθά, νπηηθά, δχγηζεο, κέηξεζεο, 
ζεκαηνδφηεζεο, ειέγρνπ (επηηήξεζεο), βνεζείαο (δηάζσζεο) θαη δηδαζθαιίαο, 
ζπζθεπέο θαη φξγαλα γηα ηελ κεηαθνξά, δηαλνκή θαη κεηαηξνπή, ζπζζψξεπζε, 
ξχζκηζε ή έιεγρν ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζπζθεπέο γηα ηελ εγγξαθή, ηε κεηάδνζε, 
ηελ αλαπαξαγσγή ήρνπ θαη εηθφλαο, κέζα απνζήθεπζεο καγλεηηθψλ δεδνκέλσλ, 
δίζθνη εγγξαθψλ, απηφκαηνη πσιεηέο θαη κεραληζκνί κε θεξκαηνδέθηε, ηακεηαθέο 
κεραλέο, αξηζκνκεραλέο, εμνπιηζκφο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη ειεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο, ζπζθεπέο ππξφζβεζεο.  

10ε ΚΛΑΖ - ΗΑΣΡΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ: ζπζθεπέο θαη εξγαιεία ρεηξνπξγηθά, ηαηξηθά, 
νδνληηαηξηθά θαη θηεληαηξηθά, ηερλεηά κέιε, κάηηα θαη δφληηα. Οξζνπεδηθά είδε, πιηθά 
ρεηξνπξγηθψλ ξακκάησλ.  

11ε ΚΛΑΖ - ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΩΣΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΑΝΔΩ: ζπζθεπέο θαη 
ζπζηήκαηα θσηηζκνχ, ζεξκάλζεσο, παξαγσγήο αηκνχ, καγεηξέκαηνο, ςχμεο, 
απνμήξαλζεο, αεξηζκνχ, πδξνδφηεζεο θαη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο.  

12ε ΚΛΑΖ - ΟΥΖΜΑΣΑ: νρήκαηα, κεραλήκαηα θηλήζεσο ζηελ μεξά, ηνλ αέξα ή ην 
λεξφ.  

13ε ΚΛΑΖ - ΠΤΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ: ππξνβφια φπια, ππξνκαρηθά θαη βιήκαηα, 
εθξεθηηθέο χιεο, ππξνηερλήκαηα.  

14ε ΚΛΑΖ - ΠΟΛΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΛΛΑ: πνιχηηκα κέηαιια θαη θξάκαηα απηψλ, είδε 
θαηαζθεπαζκέλα ή επηζηξσκέλα κε ηα πιηθά απηά κε πεξηιακβαλφκελα ζε άιιεο 
θιάζεηο, θνζκήκαηα, είδε ρξπζνρνΐαο, πνιχηηκνη ιίζνη, είδε σξνινγνπνηίαο θαη άιια 
ρξνλνκεηξηθά φξγαλα.  

15ε ΚΛΑΖ - ΜΟΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ: κνπζηθά φξγαλα.  

16ε ΚΛΑΖ - ΥΑΡΣΔ: ραξηί, ραξηφλη θαη είδε απ’ απηά ηα πιηθά κε πεξηιακβαλφκελα 
ζε άιιεο θιάζεηο, έληππν πιηθφ, πιηθφ βηβιηνδεζίαο, θσηνγξαθίεο θαη είδε 
ραξηνπσιείνπ, θφιιεο γηα ραξηηθά ή νηθηαθέο ρξήζεηο, πιηθά γηα θαιιηηέρλεο, πηλέια 
δσγξαθηθήο, γξαθνκεραλέο θαη είδε γξαθείνπ (εθηφο ησλ επίπισλ), πιηθφ δηδαζθαιίαο 
θαη εθπαίδεπζεο (εθηφο ζπζθεπψλ), πιαζηηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο (κε πεξηιακβαλφκελα 
ζε άιιεο θιάζεηο), ηππνγξαθηθά ζηνηρεία, ζηεξεφηππα (θιηζέ).  

17ε ΚΛΑΖ - ΠΛΑΣΗΚΑ: θανπηζνχθ, γνπηαπέξθα, ειαζηηθφ θφκκη, ακίαληνο, 
καξκαξπγίαο θαη είδε απ’ απηά ηα πιηθά κε πεξηιακβαλφκελα ζε άιιεο θιάζεηο, 
πξντφληα απφ εκηθαηεξγαζκέλεο πιαζηηθέο χιεο, πιηθά έκθξαμεο, ζηεγαλνπνίεζεο θαη 
κφλσζεο, εχθακπηνη ζσιήλεο κε κεηαιιηθνί.  

18ε ΚΛΑΖ - ΓΔΡΜΑΣΑ: δέξκα θαη απνκηκήζεηο δέξκαηνο, είδε απ’ απηά ηα πιηθά κε 
πεξηιακβαλφκελα ζε άιιεο θιάζεηο, δέξκαηα δψσλ, θηβψηηα θαη βαιίηζεο ηαμηδίνπ, 
νκπξέιεο, αιεμήιηα θαη ξάβδνη πεξηπάηνπ, καζηίγηα, ηππνζθεπέο θαη είδε ζεινπνηίαο.  

19ε ΚΛΑΖ - ΜΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ: πιηθά θαηαζθεπψλ κε 
κεηαιιηθά, κε κεηαιιηθνί άθακπηνη ζσιήλεο νηθνδνκψλ, άζθαιηνο, πηζζάζθαιηνο θαη 
νξπθηή άζθαιηνο, ιπφκελεο κε κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, κλεκεία κε κεηαιιηθά.  
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20ε ΚΛΑΖ - ΔΠΗΠΛΑ: έπηπια, θαζξέθηεο, πιαίζηα (θνξλίδεο), είδε κε 
πεξηιακβαλφκελα ζε άιιεο θιάζεηο απφ μχιν, θειιφ, θαιάκη, βξχνπια, ιπγαξηά, 
θέξαην, θφθαιν, ειεθαληνζηφ, θφθαιν θάιαηλαο, ηαξηαξνχγα, ήιεθηξν, καξγαξηηάξη, 
ζεπηφιηζν, ππνθαηάζηαηα ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ή απφ πιαζηηθφ.  

21ε ΚΛΑΖ - ΟΗΚΗΑΚΑ ΚΔΤΖ: κηθξά ζθεχε θαη δνρεία νηθηαθήο θαη καγεηξηθήο 
ρξήζεο, ρηέληα θαη ζθνπγγάξηα, βνχξηζεο (εθηφο πηλέισλ), πιηθά ςεθηξνπνίαο, είδε 
θαζαξηζκνχ, ζχξκα θαζαξηζκνχ, αθαηέξγαζην ή εκηθαηεξγαζκέλν γπαιί (εθηφο ηεο 
νηθνδνκηθήο πάινπ), είδε παινπξγίαο, πνξζειάλε θαη θαγεληηαλά κε πεξηιακβαλφκελα 
ζε άιιεο θιάζεηο.  

22ε ΚΛΑΖ - ΥΟΗΝΗΑ: ζρνηληά, ζπάγθνη, δίρηπα, αληίζθελα, ηέληεο, κνπζακάδεο, 
ηζηία, ζάθνη θαη ζαθνχιεο (κε πεξηιακβαλφκελα ζε άιιεο θιάζεηο), πιηθά 
παξαγεκίζκαηνο (εθηφο θανπηζνχθ θαη πιαζηηθψλ πιψλ), αθαηέξγαζηεο πθαληηθέο 
ίλεο.  

23ε ΚΛΑΖ - ΝΖΜΑΣΑ: πθαληνπξγηθά λήκαηα θαη θισζηέο.  

24ε ΚΛΑΖ - ΤΦΑΜΑΣΑ: πθάζκαηα θαη είδε πθαληνπξγίαο κε πεξηιακβαλφκελα ζε 
άιιεο θιάζεηο, θιηλνζθεπάζκαηα θαη ηξαπεδνκάληηια.  

25ε ΚΛΑΖ - ΔΝΓΤΜΑΣΑ: ελδχκαηα, ππνδήκαηα, είδε πηινπνηίαο.  

26ε ΚΛΑΖ - ΓΑΝΣΔΛΔ, ΚΔΝΣΖΜΑΣΑ: δαληέιεο θαη θεληήκαηα, θνξδέιεο θαη 
ζηξίηηα, θνπκπηά, αγθξάθεο θαη θφπηηζεο, θαξθίηζεο θαη βειφλεο, ηερλεηά άλζε.  

27ε ΚΛΑΖ - ΣΑΠΖΣΔ: ηάπεηεο, ςάζεο, ραιάθηα, ιηλνηάπεηεο θαη άιια είδε 
επίζηξσζεο δαπέδσλ, επελδχζεηο ηνίρσλ φρη απφ χθαζκα.  

28ε ΚΛΑΖ - ΠΑΗΓΝΗΓΗΑ: παηρλίδηα θαη αζχξκαηα, είδε γπκλαζηηθήο θαη αζιεηηζκνχ κε 
πεξηιακβαλφκελα ζε άιιεο θιάζεηο, δηαθνζκεηηθά ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ.  

29ε ΚΛΑΖ - ΣΡΟΦΗΜΑ: θξέαηα, ςάξηα, πνπιεξηθά θαη θπλήγη, εθρπιίζκαηα θξέαηνο, 
θξνχηα θαη ιαραληθά δηαηεξεκέλα (θνλζέξβεο), θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα θαη 
καγεηξεκέλα, δειέ, καξκειάδεο, θνκπφζηεο, αβγά, γάια θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, 
έιαηα θαη ιίπε βξψζηκα.  

30ε ΚΛΑΖ - ΣΡΟΦΗΜΑ: θαθέο, ηζάη, θαθάν, δάραξε, ξχδη, ηαπηφθα, ζάγν (αιεχξη 
θνιιαξίζκαηνο), ππνθαηάζηαηα θαθέ, άιεπξα θαη παξαζθεπάζκαηα απφ δεκεηξηαθά, 
άξηνο, γιπθά θαη είδε δαραξνπιαζηηθήο, παγσηά, κέιη, ζηξφπη κειάζαο, καγηά, κπέίθηλ 
πάνπληεξ, αιάηη, κνπζηάξδα, μίδη, ζάιηζεο (θαξπθεχκαηα), κπαραξηθά, πάγνο.  

31ε ΚΛΑΖ - ΑΓΡΟΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ: πξντφληα γεσξγηθά, θεπνπξηθά, δαζνθνκηθά θαη 
ζπφξνη, κε πεξηιακβαλφκελα ζε άιιεο θιάζεηο, δψληα δψα, λσπά θξνχηα θαη 
ιαραληθά, ζπφξνη γηα ζπνξά, θπζηθά θπηά θαη άλζε, δσνηξνθέο, βχλε.  

32ε ΚΛΑΖ - ΕΤΘΟ ΚΑΗ ΜΖ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ: δχζνο, κεηαιιηθά θαη αεξηνχρα 
λεξά θαη άιια κε νηλνπλεπκαηψδε πνηά, πνηά θαη ρπκνί θξνχησλ, ζηξφπηα θαη άιια 
παξαζθεπάζκαηα γηα πνηνπνηία.  

33ε ΚΛΑΖ - ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ: νηλνπλεπκαηψδε πνηά (εθηφο δχζνπ).  

34ε ΚΛΑΖ - ΚΑΠΝΟ: θαπλφο, είδε γηα θαπληζηέο , ζπίξηα.  

35ε ΚΛΑΖ - ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ: δηαθήκηζε, δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, 
δηαρείξηζε επηρεηξήζεσλ, εξγαζίεο γξαθείνπ.  
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36ε ΚΛΑΖ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ: αζθάιεηεο, ρξεκαηνπηζησηηθέο ππνζέζεηο, 
λνκηζκαηηθέο ππνζέζεηο, θηεκαηνκεζηηηθέο ππνζέζεηο.  

37ε ΚΛΑΖ - ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ: νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, επηζθεπέο, 
ππεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ.  

38ε ΚΛΑΖ - ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ: ηειεπηθνηλσλίεο.  

39ε ΚΛΑΖ - ΜΔΣΑΦΟΡΔ: κεηαθνξέο, ζπζθεπαζία θαη απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ, 
νξγάλσζε ηαμηδηψλ.  

40ε ΚΛΑΖ - ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΛΗΚΩΝ: επεμεξγαζία πιηθψλ.  

41ε ΚΛΑΖ - ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ: εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε (επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε), ςπραγσγία, αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

42ε ΚΛΑΖ - ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ: ηερλνινγηθέο θαη 
επηζηεκνληθέο ππεξεζίεο θαη ζρεηηθέο ππεξεζίεο έξεπλαο θαη ζρεδηαζκνχ, ππεξεζίεο 
βηνκεραληθήο αλάιπζεο θαη έξεπλαο, ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε πιηζκηθνχ θαη 
ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

43ε ΚΛΑΖ - ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑ ΔΣΗΑΖ ΚΑΗ ΠΟΣΑ- ΠΡΟΩΡΗΝΖ 
ΚΑΣΑΛΤΖ: ππεξεζίεο παξνρήο δηαηξνθήο θαη πνηψλ, ππεξεζίεο πξνζσξηλήο 
θαηάιπζεο.  

44ε ΚΛΑΖ - ΤΠΖΡΔΗΔ ΗΑΣΡΗΚΔ, ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΔ, ΑΓΡΟΣΗΚΔ, ΚΖΠΟΤΡΗΚΔ 
ΚΑΗ ΓΑΗΚΔ: ηαηξηθέο ππεξεζίεο, θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη 
πγηεηλήο γηα αλζξψπνπο θαη δψα, αγξνηηθέο, θπηνθνκηθέο θαη δαζνθνκηθέο ππεξεζίεο.  

45ε ΚΛΑΖ - ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ- ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΑΦΑΛΔΗΑ: λνκηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
πεξηνπζίαο ησλ αηφκσλ, ππεξεζίεο πξνζσπηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 
πξνζθεξφκελεο απφ ηξίηνπο πξνο θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

 

 

 

 

 

3.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ 

 

Μηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία ζήκαηνο απνηειεί ην ζπιινγηθφ ζήκα. Χο ζπιινγηθφ ζήκα 
λνείηαη εθείλν ην ζήκα πνπ κπνξεί λα θαηαζέζεη έλα λνκηθφ πξφζσπν φπσο γηα 
παξάδεηγκα ζπλεηαηξηζκνί, ελψζεηο θαηαζθεπαζηψλ θαη παξαγσγψλ, παξερφλησλ 
ππεξεζίεο ή εκπφξσλ νη νπνίεο θαηά ην δίθαην πνπ ηηο δηέπεη έρνπλ ηθαλφηεηα δηθαίνπ, 
φπσο επίζεο θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ δηέπνληαη απφ θαλφλεο δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα 
λα δηαθξίλνπλ ηελ πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ησλ κειψλ ηνπο ή ηε 
γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε ή ην είδνο ή ηελ πνηφηεηα ή θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Η 
ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζήκαηνο γίλεηαη πάληνηε κε ηελ έλδεημε «ζπιινγηθφ ζήκα». 
Μέιε ηνπ κπνξεί λα είλαη είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα.  

Σν ζπιινγηθφ ζήκα δηαθέξεη απφ ην αηνκηθφ θαηά ηνλ θνξέα ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο 
φπσο είδακε θαη παξαπάλσ. Δθηφο απφ απηή ηε δηαθνξά φκσο, ην ζπιινγηθφ ζήκα 
δηαθέξεη θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν. Σν ζπιινγηθφ ζήκα δηαθξίλεη ηα πξντφληα θαη ηηο 
ππεξεζίεο φρη κφλν κηαο επηρείξεζεο, αιιά ελφο ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ 
ζηα κέιε ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δηθαηνχρνο ηνπ ζπιινγηθνχ ζήκαηνο είλαη ην λνκηθφ 
πξφζσπν ην νπνίν σζηφζν δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ ζήκαηνο νχηε κεηαβίβαζε 
ζήκαηνο γηαηί απηή ηελ εμνπζία ζχκθσλα κε ην λφκν ηελ έρνπλ κφλν ηα κέιε ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Έλα ζπιινγηθφ ζήκα κπνξεί λα απνηειείηαη θαη απφ γεσγξαθηθή έλδεημε. Δθφζνλ γίλεη 
απηφ, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ φηη θάζε 
πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα 
γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ ζπιινγηθνχ ζήκαηνο, 
κπνξεί λα γίλεη κέινο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη λα θάλεη ρξήζε ηνπ ζπιινγηθνχ 
ζήκαηνο. 

 

 

3.2 ΚΣΗΗ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ 

 

Γηα ηελ θηήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζην ζπιινγηθφ ζήκα, ηεξείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία φπσο 
ζην αηνκηθφ. Δθηφο απφ φια απηά πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί γηα ηελ θαηάζεζε ησλ 
ζεκάησλ, ε δήισζε θαηάζεζεο ζπιινγηθνχ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
επίζεο θαη θαλνληζκφ ρξήζεο ν νπνίνο πεξηέρεη ηνλ ηίηιν, ηελ έδξα, ην ζθνπφ, ην 
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νλνκαηεπψλπκν ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ, νλνκαζηηθφ θαηάινγν ησλ κειψλ πνπ 
δηθαηνχληαη ηε ρξήζε, θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηα 
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο απφ 
απηά. Δπηπιένλ, γηα ηα ζπιινγηθά ζήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ κεηξψν φπνπ θαη 
θαηαρσξνχληαη ελψ ηα δηθαηψκαηα θαηάζεζεο θαη παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο απηψλ 
νξίδνληαη ζην πεληαπιάζην ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ππφινηπα ζήκαηα. 

 

 

3.3 ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ 

 

Όπσο έλα αηνκηθφ ζήκα έηζη θαη έλα ζπιινγηθφ κπνξεί λα ππνζηεί δηαγξαθή. Οη ιφγνη 
πνπ νδεγνχλ ζε δηαγξαθή ηνπ ζπιινγηθνχ ζήκαηνο είλαη ίδηνη κε απηνχο πνπ νδεγνχλ 
ζε δηαγξαθή ηνπ αηνκηθνχ. Δπίζεο φηαλ ν δηθαηνχρνο αλέρεηαη ηε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο 
θαηά ηξφπν πνπ αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ θαλνληζκνχ ή ζηνπο ζθνπνχο πνπ 
έρεη ν ζπλεηαηξηζκφο, ε έλσζε, ν ζχιινγνο θιπ. Σν ζπιινγηθφ ζήκα κπνξεί λα 
δηαγξαθεί επίζεο φηαλ έρεη εμειηρζεί ζε παξαπιαλεηηθφ. Οη ζρεηηθνί ιφγνη δηαγξαθήο 
πξνηείλνληαη απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην κε ζρεηηθή αίηεζε φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην 
άξζξν 15 ηνπ λφκνπ 1998/1939. 

 

 

3.4 ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ 

 

χκθσλα κε ην λφκν, ην ζπιινγηθφ ζήκα δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί, νχηε ε έλσζε ή 
ν ζπλεηαηξηζκφο ή ηα κέιε ηνπο πνπ θέξνπλ ην ζήκα κπνξνχλ λα παξαρσξήζνπλ 
άδεηα ρξήζεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπιινγηθνχ ζήκαηνο, απηή ελεξγνπνηείηαη δηαθνξεηηθά 
γηα ηα κέιε ηα νπνία έρνπλ ελνρηθφ ζρεηηθφ δηθαίσκα θαη αιιηψο γηα ηελ έλσζε ε νπνία 
έρεη ελνρηθφ απφιπην δηθαίσκα. Οπζηαζηηθά φκσο νη θνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη ηα 
κέιε εθφζνλ απηά δηαρεηξίδνληαη ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία ηνπ ζήκαηνο. Όηαλ ζε έλα 
κέινο ηεο έλσζεο επέιζεη δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ παξάλνκε πξνζβνιή 
ζπιινγηθνχ ζήκαηνο, ε έλσζε πνπ θέξεη ην ζήκα λνκηκνπνηείηαη ζηελ άζθεζε ηεο 
αγσγήο γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ κέινπο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

 

 

 

 

 

4.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ 

 

Μηα ειιεληθή επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα αλνηρζεί ζε εμαγσγέο ζηελ Δπξσπατθή αγνξά, 
ζα πξέπεη λα έρεη ην δηθφ ηεο θνηλνηηθφ εκπνξηθφ ζήκα. Χο θνηλνηηθφ εκπνξηθφ ζήκα 
(Δπξσπατθφ ζήκα) νλνκάδεηαη φηη αθξηβψο θαη ην εζληθφ ζήκα κε ηε δηαθνξά φηη αθνξά 
ηελ επξχηεξε Δπξσπατθή θνηλφηεηα δειαδή θαη ηα 28 θξάηε κέιε. ε πεξίπησζε 
δηεχξπλζεο ηεο Έλσζεο κε λέα θξάηε κέιε, απηνκάησο ε πξνζηαζία ησλ ζεκάησλ 
πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ή γηα ηα νπνία έρεη θαηαηεζεί αίηεζε θαηαρψξηζεο, ζα 
επεθηαζεί θαη ζηηο λέεο ρψξεο πνπ εηζήιζαλ, ρσξίο πεξαηηέξσ επηβάξπλζε. 

Σν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ ζήκαηνο έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα 
ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα εζληθά ζήκαηα. Δθφζνλ ν δηθαηνχρνο ή ν αηηψλ 
θαηέρεη πξνγελέζηεξν ηαπηφζεκν ζήκα ην νπνίν είλαη θαηαρσξεκέλν ζε εζληθφ 
επίπεδν γηα ηαπηφζεκα πξντφληα ή ππεξεζίεο, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζεη ηελ 
αξραηφηεηα ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο, δηαηεξψληαο ηα πξνγελέζηεξα δηθαηψκαηά 
ηνπ αθφκε θη αλ δελ αλαλεψζεη ην πξνγελέζηεξν ζήκα. 

Γηα ην θνηλνηηθφ ζήκα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα εζληθά 
ζήκαηα. Πξψηα απ’ φια νη ιεηηνπξγίεο ηνπ, νη θαλφλεο πνπ ην δηέπνπλ, ε απφθηεζε 
ηνπ, ε πξνζηαζία ηνπ, ε ιήμε ηνπ θαη άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην θνηλνηηθφ ζήκα, 
πεγάδνπλ απφ εληαίν Κνηλνηηθφ θαλνληζκφ θαη φρη απφ ην εθάζηνηε εζληθφ δίθαην. 
Γεχηεξνλ, ην θνηλνηηθφ ζήκα παξάγεη εληαία ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζε φιε ηελ 
επηθξάηεηα ηεο Δπξσπατθήο θνηλφηεηαο θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη δπλαηφο ν 
πεξηνξηζκφο ηνπ γεσγξαθηθνχ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο πξνζηαζίαο ζε νξηζκέλα κφλν 
κέιε ηεο έλσζεο. Σέινο έλα θνηλνηηθφ ζήκα κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε έλα 
πξνγελέζηεξν εζληθφ ζήκα φπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εθφζνλ 
φκσο νη θνξείο ηνπ εζληθνχ ζήκαηνο δελ αληέδξαζαλ ζηελ θαηνρχξσζε ηνπ θνηλνηηθνχ 
ζήκαηνο. 
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4.2 ΚΑΣΟΦΤΡΨΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ Ε ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Σν θνηλνηηθφ ζήκα θαηνρπξψλεηαη κε ζρεηηθή αίηεζε πνπ θαηαηίζεηαη ζε κία απφ ηηο 
επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην γξαθείν θνηλνηηθψλ ζεκάησλ. Η 
αίηεζε δελ απνζηέιιεηαη κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξηθήο Ιδηνθηεζίαο αιιά ζα πξέπεη 
ν αηηψλ ή πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο λα ηελ απνζηείινπλ ειεθηξνληθά (e-filing), κε θαμ ή 
ηαρπδξνκηθψο. Αξκφδηνο θαη επίζεκνο θνξέαο ζηνλ νπνίν δηελεξγείηαη ε θαηνρχξσζε 
θνηλνηηθνχ ζήκαηνο είλαη ην Γξαθείν Δλαξκφληζεο ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά ην νπνίν 
αζρνιείηαη κε ηελ θαηνρχξσζε θνηλνηηθνχ ζήκαηνο θαη θνηλνηηθνχ ζρεδίνπ ή 
ππνδείγκαηνο. Απηφ ην γξαθείν ιεηηνπξγεί ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα εζληθά γξαθεία 
θαηνρχξσζεο ζήκαηνο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη κε 
δηεζλή γξαθεία θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Η δηαδηθαζία θαηνρχξσζεο 
πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ζηάδηα ηα νπνία αθνινπζνχληαη απφ ηελ Κνηλνηηθή 
Δπηηξνπή. 

Καηαξράο, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαηνρχξσζεο θνηλνηηθνχ ζήκαηνο, ζα 
πξέπεη λα δηελεξγεζεί έλαο λνκηθφο πξνέιεγρνο γηα λα ειεγρζεί εάλ ππάξρνπλ ίδηα ή 
παξφκνηα ζήκαηα πνπ δηαθξίλνπλ ηαπηφζεκεο ππεξεζίεο ή πξντφληα κε ην ζήκα πνπ 
πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ν αηηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ζε φια ηα εκπνξηθά ζήκαηα, 
άξα θαη ζηα θνηλνηηθά, ηζρχεη ε αξρή ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη 
φπνηνο παξαβηάζεη εζειεκέλα ή άζεια ηνπο θαλνληζκνχο ελφο ήδε θαηαρσξεκέλνπ 
ζήκαηνο, ζα ππνζηεί θπξψζεηο. Ο έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο κπνξεί λα γίλεη κέζσ 
δηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηψληαο δχν δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Η πξψηε είλαη ην 
eSearch plus ζην νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα εληνπίζεη εάλ θάπνηνο έρεη ήδε 
θαηαρσξήζεη παξφκνην ζήκα. Η δεχηεξε βάζε δεδνκέλσλ είλαη ε πξναλαθεξζείζα ζην 
δεχηεξν θεθάιαην Tmview database πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα αηηήζεηο ζεκάησλ 
θαη θαηαρσξεκέλα ζήκαηα απφ φια ηα εζληθά γξαθεία Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ην γξαθείν Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο ΔΔ (EUIPO) θαζψο 
θαη απφ αξθεηά δηεζλή ζπλεξγαδφκελα γξαθεία εθηφο ΔΔ. Δθφζνλ έρνπλ γίλεη νη 
έιεγρνη γηα ηπρφλ παλνκνηφηεηα ζήκαηα πνπ δηαθξίλνπλ ηαπηφζεκα πξντφληα ή 
ππεξεζίεο, ν ελδηαθεξφκελνο πξνρσξά ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο γηα ην θνηλνηηθφ 
ζήκα. Σν έληππν ηεο αίηεζεο δηαηίζεηαη απφ ην Γξαθείν Δλαξκφληζεο ζηελ Δζσηεξηθή 
Αγνξά ή κπνξεί λα ην πξνκεζεπηεί θαλείο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γξαθείνπ ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.oami.europa.eu. Αθνχ θαηαηεζεί ε αίηεζε, ην Γξαθείν 
Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EUIPO) επεμεξγάδεηαη ην αηηνχκελν 
ζήκα πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη φηη κπνξεί πξάγκαηη λα θαηαρσξηζηεί. Σν βαζηθφ ηέινο 
αίηεζεο ελφο θνηλνηηθνχ ζήκαηνο αλέξρεηαη ζηα 1050 επξψ γηα 3 θιάζεηο πξντφλησλ 
θαη ππεξεζηψλ θαη θάζε πξφζζεηε θιάζε θνζηίδεη 150 επξψ. Σν ηέινο απηφ ζα πξέπεη 
λα θαηαβιεζεί εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο. 

Έπεηηα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ 
πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα λα θαηαρσξηζζεί ηειηθά ην ζήκα. Η δηαδηθαζία απηή 
απνηειείηαη απφ ηξεηο πεξηφδνπο: ηελ πεξίνδν εμέηαζεο, ηελ πεξίνδν αλαθνπήο θαη ηελ 
θαηαρψξηζε ηνπ ζήκαηνο (θαη αλ ππάξρνπλ πξνζθπγέο πάλσ ζηελ απφθαζε). ηελ 
πεξίνδν εμέηαζεο, εμεηάδνληαη νη ππνρξεσηηθέο θαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη 
λα έρεη ε αίηεζε φπσο γηα παξάδεηγκα ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηφρνπ, ε ζαθήο 
αλαπαξάζηαζε ηνπ ζήκαηνο θαη ν αθξηβήο θαηάινγνο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 
Μεηά ειέγρεηαη αλ ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα πξνζηαζία 
έρνπλ ηαμηλνκεζεί νξζά, αλ έρνπλ δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα θαη φρη απιά πεξηγξαθηθφ θαη 
αλ ε θχζε ηνπο είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε. Σα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο πεξηφδνπ 
εμέηαζεο ηεο αίηεζεο αθνξνχλ ηελ κεηάθξαζε ηεο αίηεζεο ψζηε θάπνηα ζηνηρεία ηεο 

http://www.oami.europa.eu/
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λα κπνξνχλ λα δεκνζηεπζνχλ ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
θαη ηελ έξεπλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζεκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 
παλνκνηφηππα ή παξφκνηα ζήκαηα, εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν. Σέινο, ε 
αίηεζε δεκνζηεχεηαη αιιά απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζε ηεο θαη κεηά, θάζε ηξίην 
πξφζσπν πνπ πηζηεχεη φηη ην ζήκα δελ πξέπεη λα θαηαρσξηζηεί έρεη πξνζεζκία ηξηψλ 
κελψλ λα ππνβάιεη έλζηαζε. Απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ ιήμε ηεο 
πεξηφδνπ αλαθνπήο, ε πεξίνδνο απηή νλνκάδεηαη πεξίνδνο αλαθνπήο. Γχν είλαη νη 
ζπλήζεηο ιφγνη γηα λα ππνβάιεη θάπνηνο έλζηαζε. Ο πξψηνο αθνξά ηνλ ηζρπξηζκφ 
ηξίηνπ φηη θαηέρεη έλα ή πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα θαη πηζηεχεη φηη κε ηελ θαηαρψξηζε 
ηνπ ζήκαηνο απηά ηα δηθαηψκαηα ζα έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε. Ο δεχηεξνο ιφγνο έρεη λα 
θάλεη κε θάπνηνλ ηξίην πνπ ζεσξεί φηη ην ζήκα δελ πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ γηαηί 
ζπληξέρεη απφιπηνο ιφγνο απαξάδεθηνπ. Ο ηζρπξηδφκελνο πξέπεη λα ζηείιεη ζρεηηθή 
γλσζηνπνίεζε ζην Γξαθείν Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EUIPO) 
ζηελ νπνία ζα παξαζέηεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχεη φηη ην ζήκα δελ 
πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ. 

Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο θαη αληηξξήζεηο απφ ηξίηνπο σο πξνο ην ζήκα 
θαη δελ έρεη αζθεζεί θάπνηα αλαθνπή, ην ζήκα θαηαρσξίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη. Η 
δεκνζίεπζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα γλσζηνπνηεζεί ζε θαηφρνπο άιισλ ζεκάησλ φηη 
ην ζπγθεθξηκέλν ζήκα είλαη πηα θαηνρπξσκέλν απφ ηνλ δηθαηνχρν. Έπεηηα απφ ηελ 
δεκνζίεπζε ηνπ ζήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα δχν κέξεο κεηά, δίλεηαη θαη ην 
πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηαρψξηζεο. Όκσο ε απφθαζε ηεο EUIPO γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ 
ζήκαηνο κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί απφ φπνηνλ λνκίδεη φηη δελ δηθαηψλεηαη απφ ηελ 
απφθαζε. Η πξνζθπγή αζθείηαη κε ην πνπ δεκνζηεπηεί ε θαηνρχξσζε ηνπ ζήκαηνο θαη 
γηα δηάζηεκα δχν κελψλ. ην δηάζηεκα απηφ, ν αηηψλ ηεο πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα 
απνζηείιεη ην ζρεηηθφ δηθφγξαθν ηεο πξνζθπγήο θαζψο θαη λα θαηαβάιιεη θαη λα 
παξαιάβεη ην ηέινο πξνζθπγήο απφ ην Γξαθείν. Απφ εθεί θαη πέξα, ππάξρεη έλα 
δηάζηεκα άιισλ δχν κελψλ φπνπ ν πξνζθεχγσλ πξέπεη λα εθζέζεη ηνπο ιφγνπο 
πξνζθπγήο κε ην αηηηνινγηθφ ππφκλεκα πνπ ζα απνζηείιεη. Αθνχ ηα ηκήκαηα 
πξνζθπγψλ ιάβνπλ ηελ απφθαζε, ε απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαδίθνπο. Σέινο, ε 
άζθεζε πξνζθπγήο γηα εκπνξηθφ ζήκα αλέξρεηαη ζηα 720 επξψ θαη γηα ζρέδην ή 
ππφδεηγκα ζηα 800 επξψ. 
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Δηθόλα 4.1: Γήισζε θαηάζεζεο θνηλνηηθνχ ζήκαηνο 
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4.3 ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ Ε ΕΘΝΙΚΟ 

 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα έλα ζήκα ην νπνίν έρεη θαηαρσξηζηεί ζε επξσπατθφ-θνηλνηηθφ 
επίπεδν λα κεηαηξαπεί ζε εζληθφ. Ο ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ κεηαηξνπή, ππνβάιιεη ηε 
ζρεηηθή δήισζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηάζεζεο 
ζήκαηνο, θαζψο θαη απφ κεηάθξαζε ηεο αίηεζεο κεηαηξνπήο θαη ζρεηηθψλ εγγξάθσλ 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζηελ Τπεξεζία εκάησλ. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά πξέπεη λα 
θαηαηεζνχλ κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ θαηαζέηε ή ηνπ πιεξεμνχζηνπ 
δηθεγφξνπ απφ ηελ Τπεξεζία εκάησλ κε έγγξαθν επί απνδείμεη παξαιαβήο. 

Η δήισζε γηα ηελ θαηάζεζε ζήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπληάζζεηαη ζε εηδηθφ 
έληππν. Δπίζεο απαηηείηαη θαη ε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα ησλ εγγξάθσλ: α) 
ηεο αίηεζεο θνηλνηηθνχ ζήκαηνο – ζήκαηνο Δπξσπατθήο Έλσζεο, β) ηεο αίηεζεο 
κεηαηξνπήο, γ) ηνπ εγγξάθνπ ηνπ Γξαθείνπ Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (EUIPO) πνπ πηζηνπνηεί ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ ζήκαηνο ηεο ΔΔ, δ) 
αλ ην ζήκα ηεο ΔΔ έρεη απνξξηθζεί, ηελ απφθαζε ηνπ Γξαθείνπ απφ ηελ νπνία 
πξνθχπηεη ν ιφγνο απφξξηςεο ηνπ ζήκαηνο. Καη γηα απηά ηα έγγξαθα ε πξνζεζκία 
ππνβνιήο ηνπο είλαη δχν κήλεο απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ θαηαζέηε απφ ηελ Τπεξεζίαο 
εκάησλ. 

Η πξνζηαζία ηνπ ζήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ κεηαηξνπή ζήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ζε εζληθφ αλαηξέρεη ζηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ θνηλνηηθνχ ζήκαηνο ή ηελ 
εκεξνκελία πξνηεξαηφηεηαο ηεο αίηεζεο ή ηνπ ζήκαηνο ηεο Δ.Δ. Γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 
ζεκάησλ απηψλ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο 
κεηαηξνπήο ζην Γξαθείν Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ 

 

 

 

 

 

5.1 ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΑΣΑ 

 

Με ηνλ φξν δηεζλέο ζήκα ελλννχκε ην θαηνρπξσκέλν ζήκα ζε δηάθνξεο ρψξεο αλά ηνλ 
θφζκν. Δλ αληηζέζεη κε ην θνηλνηηθφ ζήκα πνπ θαηνρπξψλεηαη απηνκάησο ζε φιεο ηηο 
ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έλα δηεζλέο ζήκα δελ ζεκαίλεη φηη θαηνρπξψλεηαη 
απηνκάησο ζε φιν ηνλ θφζκν, αιιά ζε έλα ζχλνιν εζληθψλ ζεκάησλ, ηφζσλ φζεο είλαη 
νη ρψξεο-κέιε πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ην δηθαηνχρν. Γη’ απηφ ην ιφγν έρεη ςεθηζηεί ε 
πλζήθε ηεο Μαδξίηεο ζηελ νπνία είλαη κέιε 98 ρψξεο παγθνζκίσο. 

 

 

5.2 ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟ ΣΗ ΜΑΔΡΙΣΗ 

 

Σν πξσηφθνιιν ηεο Μαδξίηεο ζρεηηθά κε ηελ δηεζλή θαηαρψξηζε ζεκάησλ είλαη κηα 
ζπλζήθε ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ην Γηεζλέο Γξαθείν ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 
Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο (W.I.P.O) πνπ εδξεχεη ζηε Γελεχε. Σν πξσηφθνιιν απηφ 
ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηνλ Απξίιην ηνπ 1996 θαη ζηελ Διιάδα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2000. 
Όπσο πξναλαθέξζεθε, κε ηε δηεζλή ζχκβαζε ηεο Μαδξίηεο δελ δεκηνπξγείηαη έλα 
ππεξεζληθφ ζήκα αιιά έλα ζχλνιν εζληθψλ ζεκάησλ, ηα νπνία θξίλνληαη βάζε ησλ 
εθάζηνηε εζληθψλ λνκνζεζηψλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα κπνξέζεη λα θαηαηεζεί ε 
αίηεζε θαηνρχξσζεο εκπνξηθνχ ζήκαηνο ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη ε πξνεγνχκελε 
θαηνρχξσζε ηνπ είηε ζε εζληθφ επίπεδν είηε ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Δθφζνλ ε 
κεηαηξνπή ζήκαηνο ζε δηεζλέο γίλεη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ηελ 
πξνεγνχκελε θαηνρχξσζε ζήκαηνο ζε θνηλνηηθφ ή εζληθφ επίπεδν, ηφηε ν αηηψλ 
θαηέρεη πξνλφκην πξνηεξαηφηεηαο, δειαδή κπνξεί λα δηεθδηθήζεη σο εκεξνκελία 
θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο γηα θαηνρχξσζε δηεζλνχο ζήκαηνο ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο 
ηεο αίηεζεο γηα θαηνρχξσζε ηνπ θνηλνηηθνχ ή εζληθνχ ζήκαηνο. 
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5.3 ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΙΣΗΗ 

 

Ο ελδηαθεξφκελνο ζπκπιεξψλεη ηελ αίηεζε ε νπνία δηαηίζεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ απφ 
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ www.wipo.int. Ο θσδηθφο ηεο αίηεζεο είλαη ν 
ΜΜ2 θαη ε αίηεζε δηαηίζεηαη ζε δχν γιψζζεο αγγιηθά θαη γαιιηθά. Γηα λα ππνβάιεη 
θάπνηνο αίηεζε γηα δηεζλέο ζήκα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:  

 ν θαηαζέηεο λα είλαη Έιιελαο ππήθννο ή λα θαηνηθεί ζηελ Διιάδα ή λα έρεη 
πξαγκαηηθή θαη κφληκε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

 λα έρεη θαηαηεζεηκέλν ή θαηαρσξηζκέλν ζήκα ζηελ Διιάδα 

Η θαηάζεζε ηεο παξαπάλσ αίηεζεο παξαδίδεηαη ζε δχν αληίγξαθα ζην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο -  Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, 
Γηεχζπλζε Δκπνξηθήο Ιδηνθηεζίαο, Σκήκα Καηάζεζεο Γηεζλψλ εκάησλ. Πξέπεη λα 
είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ θαηαζέηε ή πιεξεμνχζην δηθεγφξν θαη καδί κε ηελ αίηεζε 
πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη έλα παξάβνιν ησλ 15 επξψ γηα απνζηνιή ηεο αίηεζεο ζην 
Γηεζλέο Γξαθείν εκάησλ κέζα ζε πξνζεζκία δχν κελψλ φπσο επίζεο έλα επίζεκν 
αληίγξαθν ηνπ εκεδαπνχ ζήκαηνο. Δπηπιένλ πξέπεη λα θαηαηεζεί ππνρξεσηηθά θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή κε πξνζθνκηδή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ςεθηαθνχ δίζθνπ (CD) ή 
νπνηνπδήπνηε άιινπ ειεθηξνληθνχ απνζεθεπηηθνχ κέζνπ. Σν βαζηθφ ηέινο ηεο αίηεζεο 
αλέξρεηαη ζηα 653 ειβεηηθά θξάγθα (610 επξψ) εάλ ην ζήκα είλαη αζπξφκαπξν θαη ζηα 
903 ειβεηηθά θξάγθα (843 επξψ) εάλ είλαη έγρξσκν. Δπηπιένλ, θάζε ρψξα ζηελ νπνία 
ν αηηψλ δεηά πξνζηαζία ηνπ ζήκαηνο ηνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη θάπνηα δηαθνξεηηθά ή 
ζπκπιεξσκαηηθά ηέιε. Όζνλ αθνξά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο δηεζλνχο ζήκαηνο γίλεηαη 
απφ ηελ Τπεξεζία εκάησλ, ε νπνία ειέγρεη αλ πθίζηαληαη νη πξναλαθεξζείζεο 
πξνυπνζέζεηο, δίλεη ζε απηή αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη αλαγξάθεηαη πάλσ ζε απηή ε 
εκεξνκελία παξαιαβήο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ. Έπεηηα ε 
αίηεζε κεηαβηβάδεηαη ζην Γηεζλέο Γξαθείν εκάησλ ζε πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ 
παξαιαβή. 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο πνπ ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ην 
Γηεζλέο Γξαθείν εκάησλ, αθνχ ιάβεη ηηο δηεζλείο αηηήζεηο απφ θάπνην γξαθείν 
πξνέιεπζεο, ειέγρεη ζπγθεθξηκέλα αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαηάζεζεο θαη αλ 
ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο είλαη ζσζηά ηαμηλνκεκέλα. Αλ θαη νη δχν απηνί φξνη είλαη 
ζσζηνί, ην ζήκα θαηαρσξίδεηαη ζην δηεζλέο κεηξψν ζεκάησλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 
επίζεκε εθεκεξίδα πνπ εθδίδεη. ηελ ζπλέρεηα ην Γηεζλέο Γξαθείν δεκνζηεχεη ηελ 
δηεζλή θαηαρψξηζε ζηα γξαθεία ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο έρεη δεηεζεί πξνζηαζία. 
Δπίζεο, δελ είλαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ λα ειέγρεη αλ ππάξρεη ήδε 
θαηαρσξηζκέλν ή παξφκνην ζήκα θαη επηπιένλ δελ εμεηάδεη αλ ην ζήκα πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα ρνξήγεζε πξνζηαζίαο. Απηέο είλαη αξκνδηφηεηεο ησλ γξαθείσλ ησλ 
ρσξψλ πξνο ηηο νπνίεο δεηείηαη πξνζηαζία. 

 

 

5.4 ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΗΜΑΣΟ Ε ΕΘΝΙΚΟ 

 

χκθσλα κε ην λφκν πεξί ζεκάησλ θαη ην άξζξν 173, ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα δεηήζεη 
ηελ κεηαηξνπή ηεο δηεζλνχο αίηεζεο ζε εζληθή. Απηφ γίλεηαη εθφζνλ ε βαζηθή αίηεζε ή 

http://www.wipo.int/
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ε βαζηθή θαηαρψξηζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε δήισζε δηεζλνχο ζήκαηνο κε επέθηαζε 
ζηελ Διιάδα παχζεη λα ηζρχεη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο κέζα ζε κηα πεληαεηία απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο δηεζλνχο θαηαρψξηζεο. Έηζη, ν δηθαηνχρνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέζα ζε 
πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ γξάθηεθε ε παχζε ηζρχνο ηεο 
δηεζλνχο αίηεζεο ζην κεηξψν ζεκάησλ ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ, λα δεηήζεη ηε 
κεηαηξνπή ηεο ζε εζληθή αίηεζε. 

Ο δηθαηνχρνο ηνπ δηεζλνχο ζήκαηνο πνπ επηζπκεί ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε εζληθφ ζα 
πξέπεη λα ππνβάιιεη δήισζε κεηαηξνπήο ζηελ Τπεξεζία εκάησλ πνπ ζπλνδεχεηαη 
απφ ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία είλαη ίδηα κε απηά πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ 
θαηαρψξηζε ηνπ εζληθνχ ζήκαηνο θαη αλαθέξζεθαλ ζην δεχηεξν θεθάιαην. Σν έληππν 
κεηαηξνπήο είλαη δηαζέζηκν γηα εθηχπσζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ www.gge.gov.gr. Δπίζεο, ν αηηψλ ηεο κεηαηξνπήο ζα πξέπεη 
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε απφ ην Γηεζλέο Γξαθείν απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ην ζήκα 
θαη ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο είρε δεηεζεί ε πξνζηαζία ηνπ δηεζλνχο 
ζήκαηνο ζηελ Διιάδα, πξηλ απφ ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην δηεζλέο κεηξψν θαη ε 
εκεξνκελία δηαγξαθήο ηνπ απφ ην δηεζλέο κεηξψν. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 
κεηαηξνπήο, ε δηεζλήο θαηαρψξηζε δηαγξάθεηαη απφ ηελ Τπεξεζία εκάησλ απφ ηα 
κεηξψα δηεζλψλ ζεκάησλ. Η δηάξθεηα πξνζηαζίαο ηνπ εθ κεηαηξνπήο ζήκαηνο είλαη 
δέθα έηε είηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δηεζλνχο θαηαρψξηζεο, είηε απφ ηελ εκεξνκελία 
εγγξαθήο ζην Γηεζλέο Μεηξψν ηεο αίηεζεο επέθηαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηεζλνχο 
ζήκαηνο ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο επέθηαζεο δηεζλνχο ζήκαηνο 
ζηελ Διιάδα). 

Η πξνζηαζία πνπ παξέρεη ην δηεζλέο ζήκα θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ 
απηφ απνζβέλνληαη κε απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ ή ησλ αξκφδησλ 
Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ γηα ιφγνπο πνπ δηαγξάθεηαη θαη έλα εζληθφ ζήκα. Όηαλ ε 
απφθαζε είλαη νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε, ε Τπεξεζία εκάησλ ελεκεξψλεη ην Γηεζλέο 
Γξαθείν κε δήισζε ηεο. 

http://www.gge.gov.gr/


 44  

 

 

Δηθόλα 5.1: Γήισζε κεηαηξνπήο δηεζλνχο ζήκαηνο 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είρε σο ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ηελ γεληθφηεξε έλλνηα ελφο 
ζήκαηνο ελψ ζηα θεθάιαηα πνπ γξάθηεθαλ αλαιχζεθαλ ιεπηνκεξψο νη δηαθξίζεηο πνπ 
γίλνληαη ζην εκπνξηθφ ζήκα. 

ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ φπνπ δνχκε, γηα λα δηαζθαιίζεη κηα επηρείξεζε ηελ 
βησζηκφηεηα θαη ηελ αέλαε αλάπηπμή ηεο, ζα πξέπεη λα βξεη θαη λα θαηνρπξψζεη ην 
δηθφ ηεο κνλαδηθφ εκπνξηθφ ζήκα θαη λα ην αληηκεησπίδεη σο έκςπρν πιηθφ. Σν 
εκπνξηθφ ζήκα δηαηειεί κέζν επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ θαηαλαισηή-πειάηε θαη ηελ 
επηρείξεζε. 

Απφ ηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ην εκπνξηθφ ζήκα 
θαηνρπξψλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν (εζληθφ, θνηλνηηθφ, δηεζλέο) αλάινγα κε ηηο 
πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ε εθάζηνηε εηαηξία. Ο ζηφρνο κηαο εηαηξίαο-
επηρείξεζεο δελ είλαη άιινο απφ ηελ απνθφκηζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξσλ θεξδψλ 
γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηελ αλάπηπμή ηεο. Σα πξντφληα θαη νη 
ππεξεζίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε εκπνξηθφ ζήκα βνεζάλε πνιχ ζηελ 
αχμεζε θαη δηαηήξεζε ησλ θεξδψλ. Γηα λα κπνξέζνπλ φκσο ηα πξντφληα θαη νη 
ππεξεζίεο λα πξνζδψζνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε (θέξδνο), ζα πξέπεη πξψηα λα 
επηιερζνχλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο νη νπνίνη αλαδεηνχλ πάληα ηελ θαιχηεξε ζρέζε 
ηηκήο-πνηφηεηαο, θαζψο θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη θάπνηνπ είδνπο πξσηνηππία πνπ 
ηα/ηηο δηαθξίλεη γηαηί ην απνκλεκνλεχεη θαιχηεξα.  

Δίλαη πξνθαλήο ινηπφλ ε ζρέζε αλάκεζα ζην εκπνξηθφ ζήκα θαη ηελ δεκηνπξγία 
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΕΛΨΝ                                                 (θφζηνο ζε επξψ) 

Καηάζεζε ζήκαηνο                                                                                                      110 

Γηα θάζε επηπιένλ θιάζε θαη κέρξη ηε δέθαηε                                                               20 

Καηάζεζε ζήκαηνο απφ κεηαηξνπή ζήκαηνο ηεο ΔΔ ή δηεζλνχο                                110 

Γηα θάζε επηπιένλ θιάζε θαη κέρξη ηε δεθάηε                                                               20 

Παξάηαζε πξνζηαζίαο ζήκαηνο                                                                                   90 

Γηα θάζε επηπιένλ θιάζε θαη κέρξη ηε δεθάηε                                                               20 

Αιιαγή επσλπκίαο ή λνκηθήο κνξθήο ή δηεχζπλζεο/έδξαο                                          50 

Πεξηνξηζκφο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ                                                                          20 

Μεηαβίβαζε ζήκαηνο                                                                                                    90 

Παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο                                                                                        90 

Δγγξαθή πεξηνξηζκψλ ηνπ δηθαηψκαηνο θαη’ άξζξν 129, εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ 
θαη’ άξζξν 133 παξάγξαθνο 1 θαη εγγξαθήο δηθνγξάθσλ θαη’ άξζξν 147 παξάγξαθνο 
1 εδάθην β’                                                                                                                    40 

Γηαβίβαζε αίηεζεο ζήκαηνο ηεο ΔΔ                                                                             15 

Έιεγρνο θαη δηαβίβαζε Γηεζλνχο Αίηεζεο                                                                    15 

Αληηθαηάζηαζε εζληθνχ ζήκαηνο απφ δηεζλέο                                                             110 

Καηάζεζε ελδίθσλ κέζσλ θαη αηηήζεσλ ελψπηνλ ηεο Γ.Δ.                                         70  

Παξάβνιν ζπδήηεζεο έλδηθσλ κέζσλ, παξεκβάζεσλ θαη αηηήζεσλ ελψπηνλ ηεο 
Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ                                                                                   40 

Δπαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξφηεξα θαηάζηαζε                                             110 

 


