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Επιμέλεια:

Αλέξανδρος Μάρης



Εισαγωγή

 Έννοια
κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να
διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης
από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

 Σκοπός
 Συμφέρον του φορέα του (διεύρυνση πελατείας, 

ανταγωνιστικότητα)

 Διευκόλυνση καταναλωτή στην επιλογή 
προϊόντων ή υπηρεσιών

 Καλή λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού



Λειτουργίες

 Προέλευσης

 Διαφημιστική

 Εγγυητική

 Προσθέτει αξία στην επιχείρηση



Κατηγορίες

 Ημεδαπό

 Αλλοδαπό

 Κοινοτικό (με μια κατάθεση στο ΓΕΕΑ αυτόματη 
καταχώριση και στις 27 χώρες της ΕΕ, δεν 
χρειάζεται καταχώριση ως εθνικό)

 Διεθνές ( Πρωτόκολλο Μαδρίτης-υπογεγραμμένο 
από 79 χώρες, αίτηση στο WIPO,ξεχωριστή δήλωση 
για κάθε χώρα που θέλουμε να ισχύει, χρειάζεται 
προηγούμενη καταχώριση ως εθνικό)



Διακρίσεις (1/2)
 Με βάση το αντικείμενο

 Προϊόντων 
 Υπηρεσιών

 Με βάση το φορέα
 Ατομικό 
 Συλλογικό

 Με βάση τη μορφή
 Λεκτικά
 Σύνθετα
 Ηχητικά
 Τρισδιάστατα



Διακρίσεις (2/2)

 Με βάση τη διακριτική δύναμη
 Συνήθη

 Ασθενή 

 Ισχυρά

 Φήμης (π.χ. Audi, Coca Cola, Misko, Vodafone, Visa)



Ημεδαπά Σήματα – Νομοθεσία

 Ν.4072/2012 ά.121-196                         

(καταργεί το Ν. 2239/94)

 Οδηγία 2004/48/ΕΚ

 Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (κύρωση με 
Ν.2783/2000)

 Υπουργική απόφαση Κ4-307/2.1.2001



Τι μπορεί να αποτελέσει σήμα (ά.121)

 λέξεις, 
 ονόματα, 
 επωνυμίες, 
 ψευδώνυμα, 
 απεικονίσεις, 
 σχέδια, 
 γράμματα, 
 αριθμοί, 
 χρώματα, 
 ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων,
 το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του,
 τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.



Δεν καταχωρίζονται ως σήματα 
αυτά που  (ά.123-124)                (1/2)

 Δεν είναι δεκτικά γραφικής απεικόνισης

 Στερούνται διακριτικού χαρακτήρα

 Είναι περιγραφικές ενδείξεις

 Αποτελούνται από κοινόχρηστες ενδείξεις

 Αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά 
ήθη,

 Αντίκειται στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα

 Αποτελούνται από ονόματα ή εικόνες 
τρίτων προσώπων

 Είναι παραπλανητικά



Δεν καταχωρίζονται ως σήματα 
αυτά που  (ά.123-124)               (2/2) 

 Προορίζονται να διακρίνουν κρασιά ή 
οινοπνευματώδη και γεωργικά προϊόντα ή 
τρόφιμα με προστατευόμενη προέλευση ή 
γεωγραφική ένδειξη 

 Αποτελούνται από κρατικά ή θρησκευτικά 
ονόματα ή σύμβολα

 Ταυτίζονται ή ομοιάζουν με  προγενέστερα 
σήματα ή δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης 
με αυτά 

 Προσκρούουν σε  προγενέστερο δικαίωμα



Κτήση, περιεχόμενο, έκταση δικαιώματος και 
διάρκεια προστασίας  (ά.122, 125-130, 148)   (1/2)

 Το δικαίωμα επί του σήματος αποκτάται με την 
καταχώρισή του

 Διάρκεια προστασίας 10 έτη από την ημερομηνία 
κατάθεσης με δυνατότητα ανανέωσης ανά 10ετία με 
καταβολή τέλους (90€)

 Δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος  με 
περιορισμούς (επίθεση σε προϊόντα, συσκευασίες, 
αλληλογραφία, απαγόρευση χρήσης από τρίτο 
χωρίς άδεια του ίδιου σήματος ή κάποιου που είναι 
ταυτόσημο, όμοιο ή προκαλεί σύγχυση, 
απαγόρευση παραποίησης, απομίμησης)



 Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής 
για 5 συνεχόμενα  έτη χρήσης 
μεταγενέστερα καταχωρημένου 
σήματος (ά.127)

 Ανάλωση δικαιώματος (ά.128)
 Δήλωση μη διεκδίκησης και δήλωση 

περιορισμού οποτεδήποτε και 
ανεξαρτήτως εκκρεμοδικίας (20€)
(ά.129) 

 Διαίρεση δήλωσης κατάθεσης (ά.130)

Κτήση, περιεχόμενο, έκταση δικαιώματος και 
διάρκεια προστασίας (ά.122, 125-130, 148)  (2/2)



Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό

 Απεξάρτηση σήματος από επιχείρηση 

 Συνέπεια αυτοτελής σύσταση εμπράγματων 
δικαιωμάτων



Μεταβίβαση (ά. 131)

 Ελεύθερα ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της 
επιχείρησης

 Μεταβίβαση και του δικαιώματος προσδοκίας και 
μερική μεταβίβαση

 Έγγραφος τύπος (όχι συστατικός)

 Καταχώριση στο Βιβλίο Σημάτων (όχι συστατική 
λειτουργία)

 Καταβολή τέλους (90€)



Άδεια Χρήσης (ά. 132)

 Αποκλειστική ή μη χρήση
 Με δήλωση του δικαιούχου ή του αδειούχου (κατόπιν 

εξουσιοδότησης) για ενημέρωση του Μητρώου 
Σημάτων

 Καταβολή τέλους (90€)
 Άδεια χρήσης με απόλυτη ενέργεια
 Ο αδειούχος μπορεί να στραφεί εξ ιδίου δικαιώματος 

κατά τρίτων
 Δικαίωμα παρέμβασης αδειούχου
 Δυνατότητα παραχώρησης από τον αδειούχο 

περαιτέρω αδειών χρήσης
 Ο δικαιούχος μπορεί να στραφεί κατά αδειούχου
 Διαγραφή άδειας με δήλωση του σηματούχου περί 

λήξεως της



Εμπράγματα δικαιώματα

Δύναται να συσταθεί ενέχυρο ή άλλο 
εμπράγματο δικαίωμα

Μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
αναγκαστικής εκτέλεσης

Καταβολή τέλους για την καταχώριση(40€)

Οι πράξεις εγγράφονται στο Βιβλίο
Σημάτων



Αρμόδια Όργανα

 Υπηρεσία Σημάτων

 Εξεταστής

 ΔΕΣ
 Τρία μέλη (δύο με νομική κατάρτιση) 

 Δημόσιες συνεδριάσεις

 Απαγόρευση συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων της 
υπηρεσίας σημάτων

 Διοικητικά Δικαστήρια



Διαδικασία καταχώρισης (ά. 134-136)

 Έγγραφη δήλωση κατάθεσης στην Υπηρεσία Σημάτων

 Καταχώριση ανά κλάση (45 κλάσεις)

 Από τον καταθέτη, αντιπρόσωπο ή δικηγόρο

 Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής

 Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εξ αποστάσεως

 Καταβολή τέλους (110€ κ για κάθε επιπλέον κλάση 20€)

 Καταχώριση στο Βιβλίο Σημάτων και ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της ΓΓΕ



Εξέταση της δήλωσης

 Εξέταση τυπικών προϋποθέσεων

 Δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης 
(προθεσμία ενός μηνός από την κλήση)

 Εξέταση απαραδέκτου από μονομελές διοικητικό 
όργανο( εξεταστής)

 Αν δεκτή, δημοσίευση εντός μηνός από κατάθεση

 Αν απαράδεκτη, δυνατότητα ανάκλησης, 
περιορισμού ή υποβολής παρατηρήσεων



Ένδικα βοηθήματα –
1. Ανακοπή (ά.140-142)

 Κατά της απόφασης του εξεταστή που κάνει δεκτή 
την αίτηση

 Εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση 

 Κατάθεση στην Υπηρεσία Σημάτων

 Εκδίκαση από τη ΔΕΣ

 Πρόσθετοι λόγοι έως 15 ημέρες πριν τη συνεδρίαση 
της ΔΕΣ

 Καταβολή τέλους (110€)



Ένδικα βοηθήματα –
1. Ανακοπή

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ (ά.143)

 Με αίτηση του καταθέτη 

 Υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου

 Ο ανακόπτων οφείλει να αποδείξει χρήση 
προγενέστερου σήματος για πέντε έτη ή εύλογη 
αιτία για τη μη χρήση του νεότερου εφόσον το 
προγενέστερο ήταν καταχωρημένο για 5 έτη

 Αν δεν αποδείξει χρήση η ανακοπή απορρίπτεται



Ένδικα βοηθήματα –
2. Προσφυγή ενώπιον ΔΕΣ (ά.144)

 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής απόρριψης της 
δήλωσης

 Προθεσμία 60 ημερών από την κοινοποίηση

 Δυνατότητα πρόσθετης παρέμβασης μέσα σε         
60 ημέρες από την καταχώρηση της προσφυγής

 Καταβολή τέλους (110€)



Ένδικα βοηθήματα –
3. Προσφυγή ενώπιον Διοικ. Δικαστηρίων 

(ά.146)

 Κατά αποφάσεων ΔΕΣ

 Εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση

 Ανασταλτικός χαρακτήρας

 Υποχρέωση του προσφεύγοντα επί ποινή 
απαραδέκτου για κλήτευση των διαδίκων της ΔΕΣ 
με σκοπό την άσκηση παρέμβασης



Ένδικα βοηθήματα –
4. Επαναφορά των πραγμάτων στην    

προτέρα κατάσταση  (ά.149)

 Λόγω μη τήρησης προθεσμίας

 Εξαιτίας ανωτέρας βίας, τυχηρού, ή άλλου 
σπουδαίου λόγου

 Ενώπιον ΔΕΣ

 Εντός δύο μηνών από την παύση του κωλύματος ή 
ενός έτους από τη λήξη της προθεσμίας

 Καταβολή τέλους (110€)

 Δεν εφαρμόζεται σε προθεσμίες παρέμβασης στη 
ΔΕΣ, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και 
διεκδίκησης διεθνούς προτεραιότητας



Προσβολή σήματος (ά.150-155)

 Αξίωση άρσης της προσβολής, παράλειψης στο μέλλον, 
αποζημίωση

 Ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου (ή Πολυμελούς)

 Παραγραφή μετά πενταετίας από το τέλος του έτους 
πραγματοποίησης της προσβολής

 Ασφαλιστικά μέτρα   (συντηρητική κατάσχεση, 
προσωρινή απόδοση)

 Και κατά των ενδιάμεσων

 Λήψη μέτρων προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων



Ποινικές διατάξεις (ά.156)

 Ποινική προστασία του σήματος

 Κατ’ έγκληση (εκτός από χρήση συμβόλων)

 Αυξημένες ποινές

 Απόπειρα – μειωμένη ποινή

 Δυνατότητα δημοσίευσης απόφασης



Παραίτηση – Έκπτωση –Ακυρότητα 
(ά.159-162)

 Παραίτηση
 Έγγραφη δήλωση παραίτησης στην Υπηρεσία Σημάτων

 Καταχώριση στο Μητρώο Σημάτων

 Έκπτωση
 Κατόπιν αίτησης ενώπιον ΔΕΣ από οποιονδήποτε
 Διαγραφή σήματος 
 Αποτελέσματα μετά από τελεσιδικία
 Καταχώριση στο Μητρώο Σημάτων

 Ακυρότητα
 Κατόπιν αίτησης ενώπιον ΔΕΣ από οποιονδήποτε

 Λόγω απαραδέκτου
 Διαγραφή σήματος 
 Αποτελέσματα μετά από τελεσιδικία
 Καταχώριση στο Μητρώο Σημάτων



Σήμα Ελληνικών Προϊόντων 
και Υπηρεσιών

 Λεκτικό και εικαστικό τμήμα

 Σε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες

 Επιτροπή Ελληνικού Σήματος (ΕΕΣ)

 Δικαίωμα χρήσης για 3 έτη με δυνατότητα ανανέωσης

 Ηλεκτρονικό μητρώο 

 Διαγραφή, ανάκληση 

 Κατά απονομής, διαγραφής, μεταβίβασης, ένσταση 
ενώπιον της ΕΕΣ μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη 
γνωστοποίηση με ανασταλτικό χαρακτήρα

 Κατά αποφάσεων της ΕΕΣ προσφυγή ενώπιον 
διοικητικών δικαστηρίων (προθεσμία 60 ημερών)



Αλλαγές του ν. 4072/2012 (1/3)

 Κατάργηση Ν.2239/1994

 Ενσωμάτωση διεθνών και κοινοτικών ρυθμίσεων

 Νέος λόγος απαραδέκτου (γεωγραφικές ενδείξεις..)

 Εξεταστής αντί για ΔΕΣ

 Έγγραφη συναίνεση σε κάθε στάδιο εξέτασης

 Κατάργηση ρύθμισης σήματος με όνομα καταθέτη

 Επέκταση αρνητικών εξουσιών δικαιούχου

 Κατάργηση άρθρου 19, απεξάρτηση σήματος –
επιχείρησης

 Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής

 Δήλωση μη διεκδίκησης δικαιώματος οποτεδήποτε

 Ανάλωση δικαιώματος



Αλλαγές του ν. 4072/2012 (2/3)

 Θεσμός διαίρεσης δήλωσης

 Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

 Δε προβλέπεται λόγος διαγραφής η 5ετής παύση 
λειτουργίας της επιχείρησης

 Μεταβίβαση δικαιώματος προσδοκίας και μερικής 
μεταβίβασης

 Κατάργηση θεσμού παράλληλης άδειας χρήσης

 Αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης και πτωχευτικής 
περιουσίας ( και του σήματος που αποτελείται από 
όνομα δικαιούχου)

 Κατάργηση υποχρεωτικής κατάθεσης από δικηγόρο



Αλλαγές του ν. 4072/2012 (3/3)

 Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής

 Ηλεκτρονική τήρηση Βιβλίου Σημάτων και Ηλεκτρονικής 
καρτέλας

 Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εξ αποστάσεως

 Απόδειξη χρήσης

 Υποχρέωση κλήτευσης για άσκηση παρέμβασης

 Λήψη μέτρων προστασίας αποδεικτικών στοιχείων

 Επαναφορά πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

 Μείωση ύψους υφιστάμενων τελών κατάθεσης



ΤΕΛΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


