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Άρθρο 1
(Άρθρα 1, 2 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Πεδίο εφαρµογής - ορισµοί - σηµεία 

συστατικά του σήµατος

1. Με τον παρόντα νόµο ενσωµατώνεται στο ελληνικό
δίκαιο η Οδηγία 2015/2436/ΕΕ «για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών περί σηµάτων» και εν-
σωµατώνεται εκ νέου η Οδηγία 2004/48/ΕΚ «σχετικά µε
την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας».

2. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται στα εθνικά σήµατα. Ε-
φαρµόζεται, επίσης, στις διεθνείς καταχωρίσεις σηµά-
των που έχουν κατατεθεί, σύµφωνα µε το Διεθνές Πρω-
τόκολλο της Μαδρίτης (1989) που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 2783/2000 (Α΄ 1), στο Διεθνές Μητρώο που
τηρείται από το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσµιου Οργα-
νισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), εφόσον η προ-
στασία τους έχει επεκταθεί και στην Ελλάδα, όπως προ-
βλέπει το πιο πάνω Πρωτόκολλο.

3. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου οι πιο κάτω ό-
ροι έχουν τη σηµασία που παρατίθεται δίπλα σε κάθε έ-
ναν από αυτούς:
α) Εθνικό σήµα, ή απλώς σήµα: το δικαίωµα που απο-

νέµεται από τη Διεύθυνση Σηµάτων ή τα Διοικητικά Δικα-
στήρια, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, ρυθµίζεται από
αυτόν και παράγει αποτελέσµατα στην Ελληνική Επικρά-
τεια.
β) Σήµα της ΕΕ: το δικαίωµα που απονέµεται από το

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (EUIPO) σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2017/1001/ΕΕ,

ρυθµίζεται από αυτόν και παράγει αποτελέσµατα σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας ενιαίο χαρακτήρα σε ό-
λα τα κράτη µέλη.
γ) Διεθνές σήµα ή εγκεκριµένη διεθνής καταχώριση:

το δικαίωµα που στηρίζεται σε Διεθνή Καταχώριση στο
διεθνές µητρώο σηµάτων που τηρεί ο Παγκόσµιος Οργα-
νισµός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) σύµφωνα µε το
Διεθνές Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (1989), το οποίο α-
πονέµεται από τη Διεύθυνση Σηµάτων ή τα Διοικητικά
Δικαστήρια σύµφωνα µε το πιο πάνω Πρωτόκολλο και
τον παρόντα νόµο, µετά από αίτηση επέκτασης της προ-
στασίας του στην Ελληνική Επικράτεια και προστατεύε-
ται όπως το εθνικό σήµα.
δ) Διεθνής Καταχώριση: εγγραφή στο Διεθνές Μη-

τρώο που τηρείται από το Διεθνές Γραφείο του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) σύµ-
φωνα µε το πιο πάνω Πρωτόκολλο.
ε) Διεθνές Μητρώο: το µητρώο διεθνών καταχωρίσεων

που τηρεί ο Παγκόσµιος Οργανισµός Διανοητικής Ιδιο-
κτησίας (WIPO) σύµφωνα µε το πιο πάνω Πρωτόκολλο.
στ) Διεύθυνση Σηµάτων: η διεύθυνση σηµάτων του Υ-

πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που είναι κατά
τον παρόντα νόµο αρµόδια για την τήρηση του µητρώου
σηµάτων και έχει τη δικαιοδοσία που προβλέπει η παρά-
γραφος 1 του άρθρου 47. 
ζ) Ελεγκτές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σηµάτων που

ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 20
και ελέγχουν τις δηλώσεις κατάθεσης σηµάτων ως προς
την πληρότητα του περιεχοµένου τους, την αναπαρά-
σταση του σήµατος, την περιγραφή των προϊόντων και
των υπηρεσιών, τα τέλη και τα τυχόν άλλα στοιχεία ή έγ-
γραφα που τις συνοδεύουν. 
η) Ερευνητές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σηµάτων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΖ΄, 12 Μαρτίου 2020,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εµπορικά σήµατα - ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών 
των κρατών - µελών περί σηµάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά µε την επιβολή 

των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις



που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
20 και πραγµατοποιούν έρευνα για προγενέστερα σήµα-
τα κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
5.
θ) Εξεταστές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σηµάτων

που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
20 και εξετάζουν τη συνδροµή απόλυτων λόγων απαρα-
δέκτου κατά την έννοια του άρθρου 4. 
ι) Καταχωρητές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σηµάτων

που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
20 και καταχωρούν σήµατα στο µητρώο, αφού ελέγξουν
ότι δεν ασκήθηκαν ανακοπές ή ότι αυτές απορρίφθηκαν
µε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων για την
οποία παρήλθε άπρακτη η προθεσµία προσφυγής στο Δι-
οικητικό Πρωτοδικείο ή ότι απορρίφθηκαν µε απόφαση
των Διοικητικών Δικαστηρίων που είναι ή έχει καταστεί
τελεσίδικη. 
ια) Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων: η επιτροπή του άρ-

θρου 30 που έχει τη δικαιοδοσία που προβλέπει η παρά-
γραφος 2 του άρθρου 47.
ιβ) Μητρώο Σηµάτων ή, απλώς, µητρώο: το µητρώο

του άρθρου 33 το οποίο περιλαµβάνει εθνικά σήµατα, ε-
θνικά συλλογικά σήµατα, εθνικά σήµατα πιστοποίησης,
διεθνή σήµατα, καθώς και τις σχετικές δηλώσεις (αιτή-
σεις) που εκκρεµούν για εξέταση.
ιγ) Δήλωση κατάθεσης σήµατος ή, απλώς, δήλωση: αί-

τηση για την απονοµή δικαιώµατος σε εθνικό σήµα που
εξετάζεται µε βάση τις τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις του παρόντος.
ιδ) Καταχώριση: η οριστική εγγραφή της δήλωσης κα-

τάθεσης σήµατος στο Μητρώο Σηµάτων µετά την εξέτα-
ση των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων του πα-
ρόντος µε την οποία γεννάται το δικαίωµα στο εθνικό
σήµα.
ιε) Διεκδίκηση διεθνούς προτεραιότητας ή διεκδίκηση

προτεραιότητας ή δικαιώµατα προτεραιότητας: η πλα-
σµατική χρονική προτεραιότητα που απολαύει στην Ελ-
λάδα µια δήλωση κατάθεσης εθνικού σήµατος σύµφωνα
µε το άρθρο 4 της Διεθνούς Σύµβασης Παρισίων 1883
(ν. 213/1975, Α΄ 258) ή µια διεθνής καταχώριση σύµφω-
να µε τα άρθρα 3, 3 τρις και 4 του Διεθνούς Πρωτοκόλ-
λου της Μαδρίτης του 1989.

Άρθρο 2
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Σηµεία συστατικά του σήµατος - 
αναπαράσταση του σήµατος

1. Το εθνικό σήµα µπορεί να αποτελείται από οποιαδή-
ποτε σηµεία, ιδίως από λέξεις, συµπεριλαµβανοµένου
του ονόµατος προσώπων, ή από σχέδια, γράµµατα, αριθ-
µούς, χρώµατα, το σχήµα του προϊόντος ή τη συσκευα-
σία του προϊόντος, ή από ήχους, υπό την προϋπόθεση ό-
τι τα σηµεία αυτά:
α) είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρε-

σίες µιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
άλλων επιχειρήσεων και
β) µπορούν να αναπαρίστανται στο µητρώο, κατά τρό-

πο που επιτρέπει στις αρµόδιες αρχές και στο κοινό να
προσδιορίζουν µε σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείµενο
της προστασίας που παρέχεται στο δικαιούχο του.

2. Για τον σκοπό της περίπτωσης β΄ της παραγράφου

1, η αναπαράσταση του σήµατος πρέπει να υποβάλλεται
στο µητρώο σε οποιαδήποτε κατάλληλη µορφή, µε τη
χρήση ευρέως διαθέσιµης τεχνολογίας, που καθιστά δυ-
νατή την αναπαράστασή του κατά τρόπο σαφή, ακριβή,
αυτοτελή, ευπρόσιτο, κατανοητό, διαρκή και αντικειµενι-
κό.

3. Η αναπαράσταση του σήµατος καθορίζει το αντικεί-
µενο της καταχώρισης. Αν η αναπαράσταση συνοδεύε-
ται από περιγραφή σύµφωνα µε τις περιπτώσεις δ΄, ε΄,
στ΄ υποπεριπτώσεις ββ΄ και η΄ της παραγράφου 4 ή την
παράγραφο 5, η εν λόγω περιγραφή πρέπει να συνάδει
µε την αναπαράσταση και να µη διευρύνει το πεδίο της.
Σε περίπτωση απόκλισης της περιγραφής από την ανα-
παράσταση υπερισχύει η τελευταία.

4. Αν η δήλωση αφορά οποιοδήποτε είδος σήµατος α-
πό τα αναφερόµενα στις κατωτέρω περιπτώσεις α΄ έως
ι΄, περιλαµβάνει σχετική µνεία για το είδος του σήµατος.
Το είδος του σήµατος και η αναπαράστασή του πρέπει
να συνάδουν µεταξύ τους και να πληρούνται κατά τα
λοιπά και οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3. Για
τον σκοπό αυτό, η αναπαράσταση του σήµατος πρέπει
να γίνεται ως εξής:
α) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται αποκλειστι-

κά από λέξεις, γράµµατα, αριθµούς, άλλους κοινούς τυ-
πογραφικούς χαρακτήρες ή συνδυασµό των παραπάνω
(λεκτικό σήµα), το σήµα αναπαρίσταται µε τυποποιηµένη
γραµµατοσειρά και διάταξη, χωρίς κάποιο γραφιστικό
χαρακτηριστικό ή χρώµα,
β) σε περίπτωση σήµατος όπου χρησιµοποιούνται µη

τυποποιηµένοι χαρακτήρες, τρόπος απεικόνισης ή διάτα-
ξη ή κάποιο γραφιστικό χαρακτηριστικό ή χρώµα (απει-
κονιστικό σήµα), συµπεριλαµβανοµένων των σηµάτων
που συνίστανται αποκλειστικά από απεικονιστικά στοι-
χεία ή από συνδυασµό λεκτικών και απεικονιστικών στοι-
χείων, το σήµα αναπαρίσταται µε απεικόνιση στην οποία
παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία του και, εφόσον συ-
ντρέχει περίπτωση, τα χρώµατά του,
γ) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται σε ή περι-

λαµβάνει τρισδιάστατο σχήµα, συµπεριλαµβανοµένων
των περιεκτών, της συσκευασίας και του προϊόντος αυ-
τού καθαυτού ή της όψης τους (σήµα τρισδιάστατου
σχήµατος), το σήµα αναπαρίσταται είτε µε γραφική απει-
κόνιση του σχήµατος, µεταξύ άλλων, µέσω εικόνων που
έχουν παραχθεί από υπολογιστή, είτε µε φωτογραφική
απεικόνιση. Η γραφική ή φωτογραφική απεικόνιση µπο-
ρεί να περιέχει περισσότερες προοπτικές. Αν η αναπα-
ράσταση δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά, µπορεί να πε-
ριέχει έως έξι (6) διαφορετικές προοπτικές,
δ) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται στον συγκε-

κριµένο τρόπο τοποθέτησης ή επίθεσης του σήµατος
στο προϊόν (σήµα θέσης), το σήµα αναπαρίσταται µε α-
πεικόνιση µε την οποία προσδιορίζονται καταλλήλως η
θέση του σήµατος και το µέγεθος ή η αναλογία του προς
τα σχετικά προϊόντα. Τα στοιχεία που δεν αποτελούν µέ-
ρος του αντικειµένου της καταχώρισης διαφοροποιού-
νται οπτικά, κατά προτίµηση µε διακεκοµµένες ή διάστι-
κτες γραµµές. Η αναπαράσταση µπορεί να συνοδεύεται
από αναλυτική περιγραφή του τρόπου επίθεσης του σή-
µατος στα προϊόντα,
ε) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται αποκλειστι-

κά σε ένα σύνολο στοιχείων τα οποία επαναλαµβάνο-
νται κατά τακτό τρόπο (σήµα µοτίβου), το σήµα αναπαρί-
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σταται µε απεικόνιση στην οποία παρουσιάζεται το επα-
ναλαµβανόµενο µοτίβο. Η αναπαράσταση µπορεί να συ-
νοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του τακτού τρόπου
µε τον οποίο επαναλαµβάνονται τα στοιχεία του,
στ) σε περίπτωση σήµατος συνιστάµενου σε χρώµα: 
(αα) αν το σήµα συνίσταται αποκλειστικά σε µεµονω-

µένο χρώµα χωρίς περιγράµµατα, το σήµα αναπαρίστα-
ται µε απεικόνιση του χρώµατος συνοδευόµενη από
µνεία του εν λόγω χρώµατος µέσω της παραποµπής σε
γενικά αναγνωρισµένο χρωµατικό κωδικό,

(ββ) αν το σήµα συνίσταται αποκλειστικά σε συνδυα-
σµό χρωµάτων χωρίς περιγράµµατα, το σήµα αναπαρί-
σταται µε απεικόνιση που παρουσιάζει τη συστηµατική
διάταξη του συνδυασµού χρωµάτων, κατά οµοιόµορφο
και προκαθορισµένο τρόπο, συνοδευόµενη από µνεία
των εν λόγω χρωµάτων µέσω της παραποµπής σε γενικά
αναγνωρισµένο χρωµατικό κωδικό. Μπορεί επίσης να
παρέχεται αναλυτική περιγραφή της συστηµατικής διά-
ταξης των χρωµάτων,
ζ) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται αποκλειστι-

κά σε έναν ήχο ή συνδυασµό ήχων (ηχητικό σήµα), το
σήµα αναπαρίσταται µέσω αρχείου ήχου στο οποίο ανα-
παράγεται ο ήχος ή µέσω της ακριβούς αναπαράστασης
του ήχου µε µουσική σηµειογραφία,
η) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται σε ή περι-

λαµβάνει µία κίνηση ή µεταβολή της θέσης των στοιχεί-
ων του σήµατος (σήµα κίνησης), το σήµα αναπαρίσταται
µέσω αρχείου βίντεο ή µέσω σειράς διαδοχικών σταθε-
ρών εικόνων που αναπαριστούν την κίνηση ή τη µεταβο-
λή της θέσης. Σε περίπτωση χρήσης σταθερών εικόνων,
αυτές µπορεί να είναι αριθµηµένες ή να συνοδεύονται α-
πό επεξηγηµατική περιγραφή της διαδοχής,
θ) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται σε ή περι-

λαµβάνει συνδυασµό εικόνας και ήχου (οπτικοακουστικό
σήµα), το σήµα αναπαρίσταται µέσω οπτικοακουστικού
αρχείου το οποίο περιέχει τον συνδυασµό εικόνας και ή-
χου,
ι) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται σε στοιχεία

µε ολογραφικά χαρακτηριστικά (ολογραφικό σήµα), το
σήµα αναπαρίσταται µέσω αρχείου βίντεο ή γραφικής ή
φωτογραφικής απεικόνισης που περιέχει τις προοπτικές,
οι οποίες απαιτούνται για τον επαρκή προσδιορισµό του
ολογραφικού αποτελέσµατος στο σύνολό του.

5. Αν το σήµα δεν ανήκει στα είδη που παρατίθενται
στην παράγραφο 4, η αναπαράστασή του πρέπει να είναι
σύµφωνη µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρα-
γράφους 1 και 2 και µπορεί να συνοδεύεται από περιγρα-
φή.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων καθορίζονται ο τύπος, το µέγεθος και κάθε άλλη
τεχνική λεπτοµέρεια του ηλεκτρονικού ή και έγχαρτου
αρχείου απεικόνισης του προς κατάθεση σήµατος.

Άρθρο 3
(Άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Κτήση δικαιώµατος

Το δικαίωµα στο σήµα αποκτάται µε την καταχώρισή
του στο µητρώο.

Άρθρο 4
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

1. Δεν καταχωρίζονται ως σήµατα, ή εάν έχουν κατα-
χωριστεί είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα, σηµεία τα
οποία:
α) δεν µπορεί να αποτελέσουν σήµα, σύµφωνα µε την

παράγραφο 1 του άρθρου 2,
β) στερούνται διακριτικού χαρακτήρα,
γ) συνίστανται αποκλειστικά σε σηµεία ή ενδείξεις που

µπορεί να χρησιµεύσουν στο εµπόριο για τη δήλωση του
είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισµού,
της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου
παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή
άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας,
δ) συνίστανται αποκλειστικά σε σηµεία ή ενδείξεις, τα

οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθηµερινή γλώσσα
ή στη θεµιτή και πάγια πρακτική του εµπορίου,
ε) συνίστανται αποκλειστικά:
(αα) στο σχήµα ή άλλο χαρακτηριστικό που επιβάλλε-

ται από την ίδια τη φύση του προϊόντος ή
(ββ) στο σχήµα ή άλλο χαρακτηριστικό των προϊόντων

που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού α-
ποτελέσµατος ή 

(γγ) στο σχήµα ή άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος
που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν,
στ) αντίκεινται στη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη,
ζ) θα µπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, ιδίως

ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέ-
λευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας,
η) η κατάθεσή τους, αν ελλείπει η άδεια των αρµόδιων

αρχών, είναι αντίθετη στο άρθρο 6 τρις της Διεθνούς
Σύµβασης των Παρισίων (1883), που κυρώθηκε µε τον
ν. 213/1975 (Α΄ 258), 
θ) επιπροσθέτως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6

τρις της Διεθνούς Σύµβασης των Παρισίων (1883), συνί-
στανται σε ή περιλαµβάνουν διακριτικά σύµβολα, εµβλή-
µατα ή θυρεούς, που παρουσιάζουν δηµόσιο ενδιαφέρον
και δεν έχει επιτραπεί η καταχώρισή τους από τις αρµό-
διες αρχές,
ι) η καταχώρισή τους αποκλείεται από την ελληνική ή

την ενωσιακή νοµοθεσία ή τις διεθνείς συµφωνίες στις
οποίες η Ένωση ή η Ελλάδα είναι συµβαλλόµενο µέρος,
όπου προβλέπεται η προστασία των ονοµασιών προέ-
λευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, 
ια) η καταχώρισή τους αποκλείεται από την ενωσιακή

ή την ελληνική νοµοθεσία ή τις διεθνείς συµφωνίες στις
οποίες η Ένωση ή η Ελλάδα είναι συµβαλλόµενο µέρος,
όπου προβλέπεται η προστασία των παραδοσιακών εν-
δείξεων των οίνων,
ιβ) η καταχώρισή τους αποκλείεται από την ενωσιακή

νοµοθεσία ή τις διεθνείς συµφωνίες στις οποίες η Ένω-
ση είναι συµβαλλόµενο µέρος, όπου προβλέπεται η προ-
στασία των εγγυηµένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊ-
όντων, 
ιγ) συνίστανται σε ή αναπαράγουν στα βασικά τους

στοιχεία προγενέστερη ονοµασία φυτικής ποικιλίας που
έχει καταχωριστεί σύµφωνα µε την ελληνική ή ενωσιακή
νοµοθεσία ή τις διεθνείς συµφωνίες στις οποίες η Ένω-
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ση ή η Ελλάδα είναι συµβαλλόµενο µέρος, όπου προβλέ-
πεται η προστασία των δικαιωµάτων επί φυτικών ποικι-
λιών και τα οποία σχετίζονται µε φυτικές ποικιλίες του ι-
δίου είδους ή πολύ συγγενικών ειδών,
ιδ) κατατίθενται αντίθετα στην καλή πίστη,
ιε) έχουν µεγάλη συµβολική σηµασία, ιδίως θρησκευτι-

κά σύµβολα, παραστάσεις και λέξεις.
2. Κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της

παραγράφου 1, σηµείο γίνεται δεκτό για καταχώριση, ε-
φόσον, µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσής του, απέκτησε
διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης του. Ένα σήµα
που καταχωρίστηκε δεν κηρύσσεται άκυρο για τους ίδι-
ους λόγους, εφόσον, πριν από την ηµεροµηνία της αίτη-
σης κήρυξης της ακυρότητας, λόγω της χρήσης του, α-
πέκτησε διακριτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 5
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

1. Κατόπιν άσκησης ανακοπής του άρθρου 25 από τον
δικαιούχο προγενέστερου σήµατος, σηµείο δεν γίνεται
δεκτό για καταχώριση ή, αν έχει καταχωριστεί, ακυρώνε-
ται µετά την άσκηση αίτησης ακυρότητας του άρθρου 52
ή µετά την άσκηση ανταγωγής ακυρότητας στο πλαίσιο
αγωγής προσβολής σήµατος κατά την παράγραφο 12
του άρθρου 38:
α) αν ταυτίζεται µε προγενέστερο σήµα και τα προϊό-

ντα για τα οποία ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το σήµα
ζητείται ή έχει καταχωριστεί ταυτίζονται µε εκείνα για
τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήµα,
β) αν λόγω του ταυτόσηµου ή της οµοιότητας µε το

προγενέστερο σήµα και του ταυτόσηµου ή της οµοιότη-
τας των προϊόντων ή υπηρεσιών που τα δύο σήµατα
προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού·
ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαµβάνει και τον κίνδυνο συ-
σχέτισής του µε το προγενέστερο σήµα,
γ) αν ταυτίζεται ή είναι παρόµοιο µε προγενέστερο σή-

µα, ανεξαρτήτως του αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για
τις οποίες κατατέθηκε ή καταχωρίστηκε ταυτίζονται ή εί-
ναι παρόµοια ή δεν είναι παρόµοια µε εκείνα για τα ο-
ποία έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήµα, εφόσον
το προγενέστερο σήµα έχει φήµη στην Ελλάδα ή, σε πε-
ρίπτωση σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει φήµη
στην Ένωση και η χρησιµοποίηση του µεταγενέστερου
σήµατος, χωρίς εύλογη αιτία (without due cause, sans
juste motif, ohne rechtfertigenden Grund), θα προσπόριζε
αθέµιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φή-
µη του προγενέστερου σήµατος, ή θα ήταν βλαπτική για
τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη.

2. Ως προγενέστερα σήµατα κατά τον παρόντα νοού-
νται:
α) τα σήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών ση-

µάτων µε ισχύ στην Ελλάδα και των σηµάτων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης τα οποία έχουν κατατεθεί πριν από την
ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήµατος, αφού
ληφθούν υπόψη τα δικαιώµατα προτεραιότητας ή αρχαι-
ότητας αυτών που προβλήθηκαν,
β) οι προγενέστερες δηλώσεις σηµάτων, συµπεριλαµ-

βανοµένων των ανωτέρω διεθνών σηµάτων και σηµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την επιφύλαξη της καταχώ-
ρισής τους,
γ) τα σήµατα τα οποία, κατά την ηµεροµηνία κατάθε-

σης της δήλωσης του σήµατος ή ενδεχοµένως κατά την
ηµεροµηνία προτεραιότητας που προβάλλεται προς υπο-
στήριξη αυτής, είναι παγκοίνως γνωστά κατά την έννοια
του άρθρου 6 δις της Διεθνούς Σύµβασης των Παρισίων
(1883).

3. Κατόπιν άσκησης ανακοπής του άρθρου 25 από τον
δικαιούχο προγενέστερου δικαιώµατος, σηµείο δεν γίνε-
ται δεκτό για καταχώριση ή, αν έχει καταχωριστεί, ακυ-
ρώνεται µετά την άσκηση αίτησης ακυρότητας του άρ-
θρου 52 ή µετά την άσκηση ανταγωγής στο πλαίσιο αγω-
γής προσβολής σήµατος κατά την παράγραφο 12 του
άρθρου 38, αν:
α) προσκρούει σε δικαίωµα προγενέστερου διακριτι-

κού γνωρίσµατος που χρησιµοποιείται στις συναλλαγές,
το οποίο παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωµα να απαγο-
ρεύει τη χρήση µεταγενέστερου σήµατος, µε την προϋ-
πόθεση ότι το δικαίωµα αυτό έχει αποκτηθεί πριν από
την ηµεροµηνία κατάθεσης του εν λόγω σηµείου, αφού
ληφθούν υπόψη τα προβαλλόµενα δικαιώµατα προτεραι-
ότητας,
β) προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωµα της προσω-

πικότητας τρίτου ή σε προγενέστερο δικαίωµα πνευµατι-
κής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας πέραν αυτών που ρυθµί-
ζονται από τον παρόντα νόµο,
γ) ενδέχεται να δηµιουργήσει σύγχυση �ε σήµα που έ-

χει καταχωριστεί και χρησιµοποιείται στην αλλοδαπή κα-
τά τη στιγµή της κατάθεσης της δήλωσης, αν αυτή έγινε
κακόπιστα από τον αιτούντα,
δ) πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος κατέθεσε στο όνοµά

του σηµείο στο οποίο υπήρχε δικαίωµα του αντιπροσω-
πευοµένου, χωρίς την άδεια του τελευταίου, εκτός αν ο
εν λόγω πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος µπορεί να δικαι-
ολογήσει την πράξη του,
ε) προσκρούει σε προγενέστερη ονοµασία προέλευ-

σης ή γεωγραφική ένδειξη, που προστατεύεται από το ε-
νωσιακό ή ελληνικό δίκαιο, ή σε προγενέστερη αίτηση
για καταχώριση ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής
ένδειξης, µε την επιφύλαξη της καταχώρισής της και ε-
φόσον η εν λόγω ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική
ένδειξη παρέχει στο πρόσωπο που νοµιµοποιείται να α-
σκεί τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτήν το δικαίω-
µα να απαγορεύει τη χρήση µεταγενέστερου σήµατος. 

4. Έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου προγενέστε-
ρου σήµατος ή άλλου δικαιώµατος της παραγράφου 3,
που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης του
σήµατος έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, αίρει
το σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή 3 κώλυµα καταχώρι-
σης αυτού.

5. Κατά την εξέταση της δήλωσης κατάθεσης σήµα-
τος, ο Ερευνητής της Διεύθυνσης Σηµάτων εντοπίζει τα
κατά την κρίση του προγενέστερα σήµατα, καθώς και τις
προγενέστερες δηλώσεις σηµάτων, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των διεθνών καταχωρίσεων µε χώρα προσδιορι-
σµού την Ελλάδα, κατά την έννοια της παραγράφου 1,
και ενηµερώνει, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, περι-
λαµβανοµένου του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τους δι-
καιούχους, προκειµένου αυτοί να ασκήσουν, αν το επιθυ-
µούν, ανακοπή. Σε κάθε περίπτωση, οι τρίτοι οφείλουν
να ενηµερώνονται για την άσκηση ανακοπής από τον ι-
στότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ό-
που αναρτάται η απόφαση του Εξεταστή που δέχεται τη
δήλωση. 
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Άρθρο 6
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Λόγοι απόρριψης που αφορούν µέρος µόνον των προϊ-
όντων ή των υπηρεσιών

Αν οι λόγοι απόρριψης ενός σήµατος αφορούν µέρος
µόνον των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ή
τις οποίες το εν λόγω σήµα έχει κατατεθεί, η απόρριψη
καλύπτει µόνο τα συγκεκριµένα αυτά προϊόντα ή τις συ-
γκεκριµένες αυτές υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – 

ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 7
(Άρθρα 10, 16 παρ. 5, 28 παρ. 5 και 32 

της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Περιεχόµενο του δικαιώµατος

1. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των δικαιούχων
που έχουν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία κατάθε-
σης της αίτησης ή την ηµεροµηνία προτεραιότητας του
καταχωρισµένου σήµατος, η καταχώριση του σήµατος
παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωµα. Ιδίως
παρέχει το δικαίωµα της χρήσης του, το δικαίωµα να επι-
θέτει αυτό στα προϊόντα τα οποία προορίζεται να διακρί-
νει, να χαρακτηρίζει τις παρεχόµενες υπηρεσίες, να επι-
θέτει αυτό στα περικαλύµµατα και τις συσκευασίες των
εµπορευµάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιµολό-
για, τους τιµοκαταλόγους, τις αγγελίες, τις κάθε είδους
διαφηµίσεις, καθώς και σε άλλο έντυπο υλικό, και να το
χρησιµοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά µέσα ή
µέσα κοινωνικής δικτύωσης.

2. Ως χρήση του σήµατος θεωρείται επίσης:
α) η χρήση του σήµατος µε µορφή που διαφέρει ως

προς στοιχεία τα οποία δεν µεταβάλλουν τον διακριτικό
χαρακτήρα του σήµατος στην καταχωρισµένη του µορ-
φή, ανεξαρτήτως αν το σήµα στη µορφή που χρησιµο-
ποιείται είναι επίσης καταχωρισµένο επ' ονόµατι του δι-
καιούχου ή όχι,
β) η επίθεση του σήµατος σε προϊόντα ή στη συσκευα-

σία αποκλειστικά µε προορισµό την εξαγωγή,
γ) η χρήση του σήµατος µε τη συγκατάθεση του δικαι-

ούχου, καθώς και η χρήση συλλογικού σήµατος ή σήµα-
τος πιστοποίησης από δικαιούµενα προς τούτο πρόσωπα
θεωρείται ως χρήση από τον ίδιο το δικαιούχο του σήµα-
τος.

3. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των δικαιούχων
που έχουν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία κατάθε-
σης της αίτησης ή την ηµεροµηνία προτεραιότητας του
καταχωρισµένου σήµατος, ο δικαιούχος του εν λόγω κα-
ταχωρισµένου σήµατος δικαιούται να απαγορεύει σε κά-
θε τρίτο να χρησιµοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συ-
γκατάθεσή του, σηµείο για προϊόντα ή υπηρεσίες, όταν:
α) το σηµείο είναι ταυτόσηµο µε το σήµα και χρησιµο-

ποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες ταυτόσηµα µε εκείνα
για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήµα,
β) το σηµείο είναι ταυτόσηµο ή παρόµοιο µε το σήµα

και χρησιµοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι
ταυτόσηµα ή παρόµοια µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες

για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήµα, αν υπάρχει κίν-
δυνος σύγχυσης του κοινού. Ο κίνδυνος σύγχυσης περι-
λαµβάνει τον κίνδυνο συσχέτισης του σηµείου µε το σή-
µα,
γ) το σηµείο είναι ταυτόσηµο ή παρόµοιο µε το σήµα,

ανεξαρτήτως του αν χρησιµοποιείται για προϊόντα ή υ-
πηρεσίες ταυτόσηµα, παρόµοια ή µη παρόµοια µε εκείνα
για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήµα, αν αυτό χαίρει
φήµης εντός της Ελλάδος και η χρησιµοποίηση του ση-
µείου, χωρίς εύλογη αιτία (without due cause, sans juste
motif, ohne rechtfertigenden Grund), θα προσπόριζε αθέ-
µιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη
του σήµατος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακρι-
τικό χαρακτήρα ή τη φήµη.

4. Αν πληρούνται οι όροι της παραγράφου 3, µπορεί ι-
δίως, να απαγορεύεται:
α) η επίθεση του σηµείου επί των προϊόντων ή της συ-

σκευασίας τους,
β) η επίθεση του σήµατος σε γνήσια προϊόντα παρα-

γωγής του σηµατούχου, που προόριζε να τα κυκλοφορή-
σει ως ανώνυµα ή µε άλλο σήµα,
γ) η αφαίρεση του σήµατος από γνήσια προϊόντα του

σηµατούχου και η διάθεσή τους στην αγορά ως ανώνυ-
µων ή µε άλλο σήµα,
δ) η προσφορά ή εµπορία των προϊόντων ή η κατοχή

τους προς εµπορία ή η προσφορά ή παροχή των υπηρε-
σιών µε τη χρήση του σηµείου,
ε) η εισαγωγή ή η εξαγωγή των προϊόντων µε τη χρή-

ση του σηµείου,
στ) η χρησιµοποίηση του σηµείου ως εµπορικής ή εται-

ρικής επωνυµίας ή ως µέρους εµπορικής ή εταιρικής ε-
πωνυµίας,
ζ) η χρησιµοποίηση του σηµείου σε επαγγελµατικό έ-

ντυπο υλικό και στη διαφήµιση, συµπεριλαµβανοµένων
των µέσων κοινωνικής δικτύωσης,
η) η χρησιµοποίηση του σηµείου σε συγκριτική διαφή-

µιση, κατά τρόπο που αντίκειται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 9 του ν. 2251/1994 (Α΄191). 

5. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των δικαιούχων
που έχουν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία κατάθε-
σης της δήλωσης ή την ηµεροµηνία προτεραιότητας του
εν λόγω καταχωρισµένου σήµατος, ο δικαιούχος κατα-
χωρισµένου σήµατος, που προστατεύεται στην Ελλάδα,
δικαιούται επίσης να εµποδίζει όλους τους τρίτους να
φέρνουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο εµπορικών συναλλα-
γών, προϊόντα, χωρίς τα προϊόντα αυτά να έχουν τεθεί
σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελληνική Επικράτεια, ό-
ταν τα προϊόντα αυτά, συµπεριλαµβανοµένης της συ-
σκευασίας, προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν,
χωρίς άδεια, σήµα το οποίο είναι ταυτόσηµο µε το κατα-
χωρισµένο σήµα για τα εν λόγω προϊόντα ή το οποίο δεν
µπορεί να διακριθεί κατά τα ουσιώδη σηµεία του από το
εν λόγω καταχωρισµένο σήµα. Η απαγόρευση αυτή ι-
σχύει για οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς και αν υπα-
χθούν τα ως άνω προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένης της
διαµετακόµισης, µεταφόρτωσης, τελωνειακής αποταµί-
ευσης, προσωρινής εναπόθεσης, της τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή ή της προσωρινής εισαγωγής, ακόµα
και αν τα προϊόντα δεν προορίζονται να διατεθούν στην
αγορά της Ελλάδος. Το δικαίωµα του δικαιούχου του σή-
µατος σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο παύει να υφίσταται
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αν, στο πλαίσιο της διαδικασίας που κινείται σύµφωνα µε
τον Κανονισµό (ΕΕ) 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου (L 181), προκειµένου να δια-
πιστωθεί αν το καταχωρισµένο σήµα έχει προσβληθεί, ο
διασαφιστής ή ο κάτοχος των προϊόντων παράσχει στοι-
χεία που αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος του καταχωρι-
σµένου σήµατος δεν δικαιούται να απαγορεύει τη διάθε-
ση των προϊόντων στην αγορά της χώρας τελικού προο-
ρισµού.

Άρθρο 8
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Δικαίωµα απαγόρευσης προπαρασκευαστικών πράξε-
ων σε συνάρτηση µε τη χρήση συσκευασίας ή άλλων

µέσων

Όταν υπάρχει κίνδυνος να χρησιµοποιηθούν η συσκευ-
ασία, οι ετικέτες, οι πινακίδες, τα χαρακτηριστικά ασφα-
λείας, οι διατάξεις γνησιότητας ή οποιαδήποτε άλλα µέ-
σα επί των οποίων µπορεί να τοποθετηθεί το σήµα για
προϊόντα ή υπηρεσίες, η εν λόγω χρήση θα συνιστούσε
δε παραβίαση των δικαιωµάτων του δικαιούχου του σή-
µατος βάσει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7, ο δι-
καιούχος έχει το δικαίωµα να απαγορεύει τις ακόλουθες
πράξεις, αν διενεργούνται στο πλαίσιο εµπορικών συ-
ναλλαγών: α) επίθεση σηµείου ταυτόσηµου ή παρόµοιου
µε το σήµα στη συσκευασία, τις ετικέτες, τις πινακίδες,
τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τις διατάξεις γνησιότη-
τας ή οποιαδήποτε άλλα µέσα επί των οποίων µπορεί να
τοποθετηθεί το σήµα, β) προσφορά ή εµπορία ή κατοχή
προς εµπορία ή εισαγωγή ή εξαγωγή συσκευασίας, ετι-
κετών, πινακίδων, χαρακτηριστικών ασφαλείας, διατάξε-
ων γνησιότητας ή οποιωνδήποτε άλλων µέσων επί των
οποίων τοποθετείται το σήµα.

Άρθρο 9
(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Ανατύπωση του σήµατος σε λεξικά

Αν η ανατύπωση του σήµατος σε λεξικό, εγκυκλοπαί-
δεια, ή παρόµοιο έργο αναφοράς, σε έντυπη ή ηλεκτρο-
νική µορφή, δηµιουργεί την εντύπωση ότι αποτελεί την
κοινή ονοµασία των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα
οποία ή τις οποίες έχει καταχωριστεί το σήµα, ο εκδό-
της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου του σήµατος, µε-
ριµνά, ώστε η ανατύπωση του σήµατος να συνοδεύεται,
χωρίς καθυστέρηση και στην περίπτωση έργου σε έντυ-
πη µορφή, κατά την επόµενη έκδοση του έργου το αργό-
τερο, από ένδειξη ότι πρόκειται για καταχωρισµένο σή-
µα.

Άρθρο 10
(Άρθρο 13 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Απαγόρευση της χρήσης του σήµατος το οποίο 
έχει καταχωρισθεί επ' ονόµατι πληρεξουσίου 

ή αντιπροσώπου

1. Αν ένα σήµα έχει καταχωριστεί επ’ ονόµατι του πλη-
ρεξουσίου ή του αντιπροσώπου του δικαιούχου του σή-
µατος αυτού, χωρίς την άδειά του, ο δικαιούχος δικαιού-
ται σωρευτικά ή διαζευκτικά:
α) να αντιταχθεί στη χρήση του σήµατός του από τον

πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπό του, εφαρµοζοµένων

των διατάξεων του κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 38-48),
β) να απαιτήσει την εκχώρηση του σήµατος σ’ αυτόν

µε αγωγή που ασκείται στα πολιτικά δικαστήρια.
2. Αντί για την εκχώρηση του σήµατος κατά την περί-

πτωση β΄, ο δικαιούχος µπορεί να ζητήσει την κήρυξη
της ακυρότητάς του κατά το άρθρο 52 ή να ασκήσει α-
νταγωγή ακυρότητας κατά την παράγραφο 12 του άρ-
θρου 38. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται, αν ο πλη-
ρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος δικαιολογήσει την πράξη
του.

Άρθρο 11
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Περιορισµός των αποτελεσµάτων του σήµατος

1. Το δικαίωµα που παρέχει το σήµα δεν επιτρέπει
στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να
χρησιµοποιούν στις εµπορικές συναλλαγές:
α) το επώνυµο ή τη διεύθυνση του τρίτου προσώπου,

όταν το τρίτο πρόσωπο είναι φυσικό πρόσωπο,
β) σηµεία ή ενδείξεις που δεν έχουν διακριτικό χαρα-

κτήρα ή που αφορούν το είδος, την ποιότητα, την ποσό-
τητα, τον προορισµό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευ-
ση, τον χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής
της υπηρεσίας, ή άλλα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή
των υπηρεσιών,
γ) το σήµα για τον προσδιορισµό ή την αναφορά σε

προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως εκείνα του δικαιούχου του
εν λόγω σήµατος, ιδίως αν η χρήση του σήµατος είναι α-
ναγκαία, προκειµένου να δηλωθεί ο προορισµός προϊό-
ντος ή υπηρεσίας και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήµα-
τα ή ανταλλακτικά.

2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µόνον εφόσον η χρή-
ση από τους τρίτους γίνεται σύµφωνα µε τα χρηστά συ-
ναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιοµηχανία και το ε-
µπόριο.

3. Το δικαίωµα που παρέχει το σήµα δεν επιτρέπει
στον δικαιούχο να απαγορεύει στους τρίτους να χρησι-
µοποιούν στις συναλλαγές προγενέστερο δικαίωµα το-
πικής ισχύος, αν η χρήση του δικαιώµατος αυτού γίνεται
µέσα στα εδαφικά όρια στα οποία αναγνωρίζεται.

Άρθρο 12
(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Απώλεια δικαιώµατος λόγω ανοχής

1. Ο δικαιούχος προγενέστερου σήµατος, κατά την έν-
νοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5, ή άλλου προγενέ-
στερου δικαιώµατος, κατά την έννοια των περιπτώσεων
α’ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 5, δεν έχει το δι-
καίωµα να ζητήσει την ακύρωση ή να απαγορεύσει τη
χρήση µεταγενέστερου καταχωρισµένου στην Ελλάδα
σήµατος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
αυτό χρησιµοποιήθηκε, εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του
τη χρήση του σήµατος αυτού για περίοδο πέντε (5) συ-
νεχών ετών, εκτός αν η κατάθεση του µεταγενέστερου
σήµατος έγινε �ε κακή πίστη.

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, ο δικαιούχος
του µεταγενέστερου καταχωρισµένου σήµατος δεν µπο-
ρεί να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήµα-
τος ή άλλου δικαιώµατος.
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Άρθρο 13
(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Ανάλωση του δικαιώµατος

1. Το δικαίωµα που παρέχει το σήµα δεν επιτρέπει
στον δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του σήµα-
τος για προϊόντα που έχουν διατεθεί µε το σήµα αυτό
στο εµπόριο µέσα στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο α-
πό τον ίδιο τον δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή του.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται αν ο δικαιούχος
έχει εύλογη αιτία (legitimate reasons, motif légitimes,
berechtigte Gründe) να αντιταχθεί στη µεταγενέστερη ε-
µπορική εκµετάλλευση των προϊόντων, ιδίως, όταν η κα-
τάσταση των προϊόντων µεταβάλλεται ή αλλοιώνεται
µετά τη διάθεσή τους στο εµπόριο.

Άρθρο 14
Δήλωση περιορισµού

O καταθέτης µπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε δήλω-
ση περιορισµού προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρο-
νται στη δήλωση κατάθεσης.

Άρθρο 15
(Άρθρο 41 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Διαίρεση της δήλωσης κατάθεσης 

ή της καταχώρισης σήµατος

1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήµατος µπορεί να διαι-
ρέσει τη δήλωση κατάθεσης ή την καταχώριση σήµατος
αντίστοιχα, δηλώνοντας ότι ένα τµήµα των προϊόντων ή
των υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στην αρχική δήλω-
ση ή καταχώριση θα αποτελέσουν αντικείµενο µιας ή πε-
ρισσότερων τµηµατικών δηλώσεων ή καταχωρίσεων. Τα
προϊόντα ή οι υπηρεσίες της δήλωσης διαίρεσης δεν επι-
τρέπεται να αλληλεπικαλύπτονται µε εκείνα που παρα-
µένουν στην αρχική ή τµηµατική δήλωση κατάθεσης ή
στην καταχώριση.

2. Η χρονική προτεραιότητα κάθε τµηµατικής δήλωσης
κατάθεσης ή καταχώρισης ανατρέχει στον χρόνο κατά-
θεσης της αρχικής δήλωσης.

3. Αν έχει ασκηθεί ανακοπή του άρθρου 25 κατά της
δήλωσης κατάθεσης ή αίτηση ή ανταγωγή έκπτωσης ή α-
κυρότητας κατά της καταχώρισης και η σχετική απόφα-
ση δεν έχει καταστεί τελεσίδικη ή η διαδικασία δεν έχει
περαιωθεί κατ’ άλλον τρόπο, είναι απαράδεκτη δήλωση
διαίρεσης που έχει ως αποτέλεσµα τη διαίρεση των
προϊόντων ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο
της ανακοπής ή της αίτησης ή της ανταγωγής έκπτωσης
ή ακυρότητας της καταχώρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ

Άρθρο 16
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Μεταβίβαση

1. Το δικαίωµα στο σήµα µπορεί να µεταβιβαστεί, εν
ζωή ή αιτία θανάτου, για το σύνολο ή µέρος των προϊό-
ντων ή υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχωριστεί, ανε-
ξάρτητα από τη µεταβίβαση της επιχείρησης.

2. Η δια συµβάσεως µεταβίβαση της επιχείρησης στο
σύνολό της συνεπάγεται και τη µεταβίβαση του σήµα-

τος, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία ή αυτό προκύ-
πτει σαφώς από τις περιστάσεις.

3. Η συµφωνία για τη µεταβίβαση είναι έγγραφη. Είτε
ο µεταβιβάζων είτε ο αποκτών ζητεί την εγγραφή της
µεταβίβασης στο µητρώο σηµάτων.

4. Προκειµένου για δήλωση κατάθεσης σήµατος που η
εξέτασή της εκκρεµεί, επιτρέπεται η µεταβολή του προ-
σώπου του αιτούντος την κατάθεση µε έγγραφη συµφω-
νία. Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρµόζονται αναλόγως. 

5. Όταν µεταβιβάζεται δήλωση κατάθεσης σήµατος
κατά το χρονικό διάστηµα που η υπόθεση είναι εκκρεµής
ενώπιον της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της Διοικητικής Επι-
τροπής Σηµάτων ή των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του
Συµβουλίου της Επικρατείας, ο ειδικός ή ο καθολικός
διάδοχος δικαιούται να ασκήσει παρέµβαση. Η άσκηση
παρέµβασης καθιστά αυτόν κύριο διάδικο που µπορεί να
ασκήσει όλα τα δικαιώµατα του δικαιοπαρόχου του, ο ο-
ποίος αποβάλλεται από τη δίκη.

6. Μέχρι και την ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου συ-
ζήτηση, ο καταθέτης µπορεί να αποκτήσει εκ µεταβιβά-
σεως προγενέστερο σήµα που κωλύει την καταχώριση
της κρινόµενης δήλωσής του, οπότε η καταχώριση της
µεταβίβασης στο µητρώο σηµάτων αίρει αυτοδικαίως
τον λόγο που κώλυε την καταχώριση. Το διοικητικό δικα-
στήριο λαµβάνει υπόψη την ανωτέρω µεταβίβαση �ε µό-
νη την προσκόµιση στη δικάσιµο αντιγράφου της µερί-
δας του σήµατος όπου σηµειώνεται η µεταβίβαση, χωρίς
να χρειάζεται η επίκληση της µεταβίβασης µε πρόσθε-
τους λόγους. Τα ίδια ισχύουν και αν το προγενέστερο
σήµα που κωλύει την καταχώριση της κρινόµενης δήλω-
σης έπαυσε να ισχύει.

Άρθρο 17
(Άρθρο 25 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Άδεια χρήσης

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση, αποκλειστικής ή �η, ά-
δειας χρήσης του εθνικού ή διεθνούς µε ισχύ στην Ελλά-
δα σήµατος ή της δήλωσης κατάθεσης σήµατος, για µέ-
ρος ή το σύνολο των καλυπτόµενων προϊόντων ή υπηρε-
σιών και για το σύνολο ή τµήµα της ελληνικής Επικράτει-
ας. Η συµφωνία για την παραχώρηση άδειας χρήσης σή-
µατος είναι έγγραφη. Είτε ο δικαιούχος, µε δήλωσή του,
είτε ο αδειούχος, µε εξουσιοδότηση του δικαιούχου, ζη-
τεί την εγγραφή της παραχώρησης στο µητρώο σηµά-
των. 

2. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ασκήσει τα δι-
καιώµατα που παρέχει το σήµα κατά του αδειούχου που
παραβιάζει διατάξεις της σύµβασης για την παραχώρηση
άδειας χρήσης σχετικά µε:
α) τη διάρκεια της άδειας,
β) τη µορφή µε την οποία µπορεί, σύµφωνα µε την κα-

ταχώριση, να χρησιµοποιηθεί το σήµα,
γ) το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών, για τα ο-

ποία ή για τις οποίες έχει παραχωρηθεί η άδεια,
δ) την περιοχή µέσα στην οποία επιτρέπεται η χρήση

του σήµατος, 
ε) την ποιότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή

των υπηρεσιών που παρέχει ο αδειούχος.
3. Τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν ότι ο αδειούχος

χρήσης σή�ατος δικαιούται να παραχωρεί περαιτέρω ά-
δειες χρήστης αυτού µε τη διαδικασία και τους όρους
των παραγράφων 1 και 2.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σύµβασης για
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την παραχώρηση άδειας χρήσης, τις αξιώσεις για την
προσβολή του σήµατος ασκεί αυτοτελώς και ο αδειού-
χος χρήσης σήµατος, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος. Ε-
φόσον δεν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά, ο αποκλειστι-
κός αδειούχος µπορεί, και χωρίς τη συναίνεση του δικαι-
ούχου, να ασκήσει αυτοτελώς τις αξιώσεις για την προ-
σβολή του σήµατος, όταν ο τελευταίος, µολονότι οχλή-
θηκε για την προσβολή του σήµατος, δεν ασκεί τις αξιώ-
σεις του σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

5. Όταν ο δικαιούχος ασκεί αγωγή, ο αδειούχος µπο-
ρεί να ασκήσει παρέµβαση και να ζητήσει αποκατάσταση
της ζηµίας που ο ίδιος υπέστη.

6. Όταν λύεται ή τροποποιείται η συµφωνία παραχώ-
ρησης άδειας χρήσης, το µητρώο σηµάτων ενηµερώνε-
ται σχετικά από τον δικαιούχο του σήµατος.

7. Δήλωση του σηµατούχου ότι, έληξε µε οποιοδήποτε
τρόπο η παραχώρηση άδειας χρήσης επιφέρει αυτοδι-
καίως τη διαγραφή της άδειας που έχει καταχωριστεί
στο µητρώο.

Άρθρο 18
(Άρθρα 23, 24 και 26 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Εµπράγµατα δικαιώµατα - αναγκαστική εκτέλεση -
πτωχευτική διαδικασία

1. Επί του σήµατος µπορεί να συσταθεί ενέχυρο ή άλ-
λο εµπράγµατο δικαίωµα µε την εγγραφή της σχετικής
σύµβασης στο µητρώο σηµάτων. 

2. Το σήµα µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συντη-
ρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης και αναγκαστικής
εκτέλεσης. Οι εν λόγω πράξεις εγγράφονται στο µη-
τρώο σηµάτων. 

3. Το σήµα ανήκει στην πτωχευτική περιουσία. Η από-
φαση που κηρύσσει την πτώχευση εγγράφεται στο µη-
τρώο σηµάτων.

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρµόζονται και επί δηλώ-
σεων κατάθεσης σήµατος.

Άρθρο 19
Αποτελέσµατα έναντι τρίτων

Οι δικαιοπραξίες που αφορούν σήµα, στις οποίες ανα-
φέρονται τα άρθρα 16, 17 και η παράγραφος 1 του άρ-
θρου 18, παράγουν αποτελέσµατα έναντι τρίτων µόνο
µετά την εγγραφή τους στο µητρώο. Κατ’ εξαίρεση, πα-
ράγουν αποτελέσµατα και πριν από την εγγραφή τους έ-
ναντι των προσώπων τα οποία απέκτησαν µεν δικαιώµα-
τα επί του σήµατος µετά την ηµεροµηνία της συγκεκρι-
µένης δικαιοπραξίας, ήταν όµως εν γνώσει αυτής κατά
την ηµεροµηνία κτήσης των δικαιωµάτων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

Άρθρο 20
Δήλωση κατάθεσης σήµατος

1. Για την καταχώριση εθνικού σήµατος κατατίθεται
δήλωση κατάθεσης σήµατος στη Διεύθυνση Σηµάτων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η µορφή
και το περιεχόµενο της δήλωσης κατάθεσης σήµατος
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.

2. Η δήλωση κατάθεσης σήµατος λαµβάνει αριθµό, η-
µεροµηνία και ώρα κατάθεσης, εγγράφεται στο µητρώο
σηµάτων και τα στοιχεία της αναρτώνται σε κοινές ή
συνδεδεµένες βάσεις δεδοµένων και διαδικτυακών πυ-
λών περί σηµάτων που προβλέπει η ελληνική ή η ενω-
σιακή νοµοθεσία.

3. Η δήλωση κατάθεσης σήµατος ελέγχεται ως προς
την πληρότητα του περιεχοµένου της, την αναπαράστα-
ση του σήµατος, την περιγραφή των προϊόντων και των
υπηρεσιών, τα τέλη και τα τυχόν άλλα στοιχεία ή έγγρα-
φα που τη συνοδεύουν από Ελεγκτή. Στη συνέχεια γίνε-
ται έρευνα για προγενέστερα σήµατα κατά την έννοια
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 από Ερευνητή. Η
συνδροµή απόλυτων λόγων απαραδέκτου κατά την έν-
νοια του άρθρου 4 εξετάζεται από Εξεταστή. Αν δεν συ-
ντρέχουν απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου, ο Εξεταστής εί-
ναι αρµόδιος να κάνει δεκτή τη δήλωση κατάθεσης σή-
µατος. Στην περίπτωση αυτή, ο Εξεταστής δίνει εντολή
για τη δηµοσίευση της απόφασής του που κάνει δεκτή τη
δήλωση κατάθεσης σήµατος µε την ανάρτησή της στον
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, προκειµένου να ενηµερωθούν οι τυχόν τρίτοι
που θα ήθελαν να ασκήσουν ανακοπές σύµφωνα µε το
άρθρο 25. Αν δεν ασκηθούν ανακοπές ή αυτές απορρι-
φθούν µε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων
για την οποία παρήλθε άπρακτη η προθεσµία προσφυγής
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ή απορριφθούν µε απόφαση
των Διοικητικών Δικαστηρίων που είναι ή έχει καταστεί
τελεσίδικη, τότε το σήµα καταχωρείται στο µητρώο ση-
µάτων µε πράξη του Καταχωρητή που είναι αρµόδιος για
τον έλεγχο των προϋποθέσεων αυτών. Οι υπάλληλοι
που ασκούν καθήκοντα «Ελεγκτών», «Ερευνητών», «Ε-
ξεταστών» και «Καταχωρητών» καθορίζονται µε απόφα-
ση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Σηµάτων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να πληρούν
οι υπάλληλοι αυτοί, για να διασφαλίζεται ότι έχουν ε-
παρκή επαγγελµατική εµπειρία και ότι, το έργο τους θα
είναι υψηλής ποιότητας.

Άρθρο 21
(Άρθρα 37, 38, 42 και 50 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Προϋποθέσεις για χορήγηση ηµεροµηνίας κατάθεσης

1. Η δήλωση κατάθεσης σή�ατος συνοδεύεται από α-
πόδειξη καταβολής τέλους κατάθεσης και πρέπει να πε-
ριέχει: 
α) αίτηµα για καταχώριση σήµατος,
β) αναπαράσταση του σήµατος,
γ) ονοµατεπώνυµο, κατοικία, τηλέφωνο επικοινωνίας

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του καταθέ-
τη. Για νοµικά πρόσωπα, αναγράφεται η επωνυµία, η έ-
δρα, η διεύθυνση των γραφείων τους, τηλέφωνο επικοι-
νωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο κα-
ταθέτης υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Ση-
µάτων κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων. Η εκάστοτε
ταχυδροµική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε τε-
λευταία θεωρείται νόµιµη διεύθυνση του καταθέτη, στην
οποία νόµιµα κοινοποιούνται έγγραφα ή αποστέλλονται
ηλεκτρονικά µηνύµατα που αφορούν τη σχετική δήλωση
σήµατος,
δ) κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία το
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σή�α πρόκειται να διακρίνει, ταξινοµηµένα κατά κλάσεις
µε αναγραφή της οικείας κλάσεως κατά οµάδα προϊό-
ντων ή υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 23. 

2. Η�ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης είναι η ηµε-
ροµηνία υποβολής της στη Διεύθυνση Σηµάτων.

3. Αν η δήλωση κατάθεσης δεν πληροί τις προϋποθέ-
σεις της παραγράφου 1, ο Ελεγκτής της Διεύθυνσης Ση-
µάτων προσκαλεί τον καταθέτη ή τον αντίκλητό του να
διορθώσει ή να συµπληρώσει τις διαπιστωθείσες παρα-
τυπίες ή ελλείψεις µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµε-
ρών από την εποµένη της κοινοποίησης της πρόσκλη-
σης. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται µε απόδειξη
στην ταχυδροµική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του καταθέ-
τη ή του αντικλήτου. Αν υπάρχει απόδειξη της κοινοποί-
ησης, θεωρείται ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση αυ-
τής κατά την ηµεροµηνία που αναφέρει η κοινοποίηση.
Αν ο καταθέτης συµµορφωθεί προς την πρόσκληση του
Ελεγκτή µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, αυτή χορηγεί
ως ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης την ηµεροµηνία
κατά την οποία διορθώθηκαν ή συµπληρώθηκαν όλες οι
διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις, µε την επιφύλα-
ξη όµως των ειδικότερων διατάξεων της παραγράφου 2
του άρθρου 22, καθώς και της παραγράφου 7 του άρθρου
23. Σε αντίθετη περίπτωση, η εξέταση της δήλωσης δεν
ολοκληρώνεται και µε πράξη του Ελεγκτή της Διεύθυν-
σης Σηµάτων τίθεται στο αρχείο. Η πράξη αυτή κοινοποι-
είται στον καταθέτη ή τον αντίκλητό του και προσβάλλε-
ται ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων µέσα σε
προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την εποµένη της κοι-
νοποίησής της. Για την κοινοποίηση αυτή εφαρµόζονται
αναλόγως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο. 

Άρθρο 22
Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης

1. Εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 21, η δήλωση κατάθεσης σή�ατος πρέπει να περιέ-
χει:
α) την υπογραφή του καταθέτη ή, κατά περίπτωση, του

πληρεξούσιου δικηγόρου του,
β) αν διεκδικείται διεθνής προτεραιότητα, την η�ε-

ρο�ηνία της προγενέστερης κατάθεσης, καθώς και τη
χώρα όπου αυτή ισχύει, 
γ) αν ο καταθέτης εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δι-

κηγόρο, το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο
και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του. Αν οι
καταθέτες για την ίδια δήλωση είναι περισσότεροι, διορί-
ζεται κοινός πληρεξούσιος δικηγόρος,
δ) διορισµό αντικλήτου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοι-

νωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνσή του. Αν οι καταθέτες
για την ίδια δήλωση είναι περισσότεροι, διορίζεται κοι-
νός αντίκλητος. Ο καταθέτης υποχρεούται να γνωστο-
ποιεί στη Διεύθυνση Σηµάτων κάθε αλλαγή των ανωτέ-
ρω στοιχείων. Η εκάστοτε ταχυδροµική ή ηλεκτρονική
διεύθυνση του αντικλήτου που δηλώθηκε τελευταία θεω-
ρείται νόµιµη διεύθυνση αυτού, στην οποία νοµίµως κοι-
νοποιούνται έγγραφα ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά µη-
νύµατα που αφορούν τη σχετική δήλωση σήµατος,
ε) µνεία για το είδος του σήµατος, σύµφωνα µε την

παράγραφο 4 του άρθρου 2 ή την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 56 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 64,
στ) αν το σήµα είναι γραµµένο µε χαρακτήρες άλλους

από αυτούς του ελληνικού και λατινικού αλφαβήτου, την
απόδοση των χαρακτήρων αυτών στο ελληνικό ή λατινι-
κό αλφάβητο.

2. Αν η δήλωση δεν πληροί τις προϋποθέσεις της πα-
ραγράφου 1, ο Ελεγκτής της Διεύθυνσης Σηµάτων προ-
σκαλεί τον καταθέτη ή τον αντίκλητο να διορθώσει ή να
συµπληρώσει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλεί-
ψεις µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ε-
ποµένη της κοινοποίησης σχετικής πρόσκλησης. Αν ο
καταθέτης συµµορφωθεί προς την πρόσκληση της Διεύ-
θυνσης µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, ισχύει η αρχική
ηµεροµηνία κατάθεσης. Διαφορετικά, ο Ελεγκτής της Δι-
εύθυνσης Σηµάτων την απορρίπτει και κοινοποιεί τη σχε-
τική απόφαση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο. Για τις
κοινοποιήσεις εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 3
του άρθρου 21. Η απορριπτική απόφαση προβάλλεται ε-
νώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων µέσα σε
προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την εποµένη της κοι-
νοποίησής της.

3. Η δήλωση, καθώς και η αναπαράσταση του σήµατος
κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή µε
την προσκόµιση στη Διεύθυνση Σηµάτων ψηφιακού δί-
σκου ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού
µέσου.

4. Η δήλωση κατάθεσης, συνοδευό�ενη από την ανα-
παράσταση του σήµατος, µπορεί να υποβάλλεται και εξ
αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση αυ-
τή η δήλωση κατάθεσης και η αναπαράσταση του σήµα-
τος υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι
τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την ηλεκτρονική υποβολή της δή-
λωσης κατάθεσης και της αναπαράστασης του σήµατος
και την εφαρ�ογή της παραγράφου 3. Η δήλωση κατάθε-
σης υπογράφεται µε την εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπο-
γραφή του καταθέτη φυσικού προσώπου ή, κατά περί-
πτωση, του πληρεξούσιου δικηγόρου του ή την εγκεκρι-
µένη ηλεκτρονική σφραγίδα του καταθέτη νοµικού προ-
σώπου ή η ταυτοποίηση γίνεται µε οποιοδήποτε σύστη-
µα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κατά την έννοια του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 910/2014.

Άρθρο 23
(Άρθρο 39 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Προσδιορισµός και ταξινόµηση προϊόντων 
και υπηρεσιών

1. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται
καταχώριση σήµατος ταξινοµούνται σύµφωνα µε το σύ-
στηµα ταξινόµησης το οποίο καθιερώθηκε µε τη διεθνή
συµφωνία της Νίκαιας που αφορά τη διεθνή ταξινόµηση
προϊόντων και υπηρεσιών µε σκοπό την καταχώριση ση-
µάτων, της 15ης Ιουνίου 1957 («ταξινόµηση της Νίκαι-
ας», που κυρώθηκε µε τον ν. 2505/1997, Α΄118). Στον
διαδικτυακό χώρο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων αναρτάται στην ελληνική γλώσσα η εκάστοτε ι-
σχύουσα διεθνής ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών.

2. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ή για τις
οποίες ζητείται η προστασία ταυτοποιούνται από τον κα-
ταθέτη µε επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να µπο-
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ρούν οι αρµόδιες αρχές και οι οικονοµικοί φορείς, απο-
κλειστικά σε αυτή τη βάση, να προσδιορίσουν την έκτα-
ση της επιδιωκόµενης προστασίας.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, µπορούν να
χρησιµοποιούνται οι γενικές ενδείξεις που περιλαµβάνο-
νται στους τίτλους των κλάσεων της ταξινόµησης της
Νίκαιας ή άλλοι γενικοί όροι, εφόσον ανταποκρίνονται
στα απαιτούµενα πρότυπα σαφήνειας και ακρίβειας που
καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 

4. Η χρήση γενικών όρων, όπου συµπεριλαµβάνονται
οι γενικές ενδείξεις των τίτλων των κλάσεων της ταξινό-
µησης της Νίκαιας, θεωρείται ότι περιλαµβάνει όλα τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτονται σαφώς από
την κυριολεκτική έννοια της ένδειξης ή του όρου. Η χρή-
ση αυτών των όρων ή ενδείξεων δεν θεωρείται ότι περι-
λαµβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν µπορούν να
νοηθούν κατά την ανωτέρω έννοια.

5. Όταν ο καταθέτης ζητεί καταχώριση για περισσότε-
ρες από µία κλάσεις, οµαδοποιεί τα προϊόντα και τις υ-
πηρεσίες σύµφωνα µε τις κλάσεις της ταξινόµησης της
Νίκαιας, κάθε δε οµάδας προηγείται ο αριθµός της κλά-
σης στην οποία ανήκει αυτή η οµάδα προϊόντων ή υπη-
ρεσιών και κάθε οµάδα παρατίθεται µε τη σειρά των κλά-
σεων.

6. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν θεωρούνται παρό-
µοια µεταξύ τους επειδή εµφανίζονται στην ίδια κλάση
στην ταξινόµηση της Νίκαιας. Τα προϊόντα και οι υπηρε-
σίες δεν θεωρούνται διαφορετικά µεταξύ τους επειδή
εµφανίζονται σε διαφορετικές κλάσεις στην ταξινόµηση
της Νίκαιας. 

7. Ο Ελεγκτής της Διεύθυνσης Σηµάτων απορρίπτει τη
δήλωση κατάθεσης σήµατος, λόγω ενδείξεων ή όρων
που είναι ασαφείς ή ανακριβείς ή ταξινοµηµένοι σε λαν-
θασµένη κλάση, όταν ο καταθέτης δεν προτείνει αποδε-
κτή διατύπωση ή ταξινόµηση µέσα σε προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης σχετι-
κής πρόσκλησης από τον Ελεγκτή στον καταθέτη ή τον
αντίκλητο. Αν ο καταθέτης προτείνει αποδεκτή διατύπω-
ση ή ταξινόµηση µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, ισχύει
η ηµεροµηνία κατάθεσης της αρχικής δήλωσης. Αν ο κα-
ταθέτης δεν προτείνει αποδεκτή διατύπωση ή ταξινόµη-
ση, ο Ελεγκτής της Διεύθυνσης Σηµάτων απορρίπτει τη
δήλωση κατάθεσης σήµατος και κοινοποιεί τη σχετική α-
πόφαση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο. Για τις κοινοποι-
ήσεις εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 3 του άρ-
θρου 21. Η απορριπτική απόφαση προσβάλλεται ενώπιον
της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων µέσα σε προθεσµία
εξήντα (60) ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησής
της.

Άρθρο 24
Εξέταση των λόγων απαραδέκτου

1. Αρµόδιος για την εξέταση των λόγων απαραδέκτου
του άρθρου 4 και τη λήψη απόφασης σχετικά µε την πα-
ραδοχή ή την απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης σήµα-
τος είναι ο Εξεταστής της Διεύθυνσης Σηµάτων. 

2. Αν δεν συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέκτου σύµ-
φωνα µε το άρθρο 4, η δήλωση κατάθεσης σήµατος γίνε-
ται δεκτή από τον Εξεταστή της Διεύθυνσης Σηµάτων
και δηµοσιεύεται η σχετική απόφαση στον διαδικτυακό
τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µέσα
σε προθεσµία πενήντα (50) ηµερών από την εποµένη της
ηµεροµηνίας κατάθεσης. 

3. Αν από την έρευνα που πραγµατοποιεί ο Εξεταστής
της Διεύθυνσης Σηµάτων προκύπτει ότι η δήλωση κατά-
θεσης του σήµατος είναι απαράδεκτη σύµφωνα µε το
άρθρο 4 για το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή υπηρε-
σιών της δήλωσης κατάθεσης, ο καταθέτης ή ο αντίκλη-
τος καλείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την επο-
µένη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης είτε να
ανακαλέσει τη δήλωση είτε να περιορίσει την έκταση
προστασίας του σήµατος σε βαθµό που να καθίσταται
αυτό παραδεκτό είτε να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.
Για την κοινοποίηση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως το
δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
21.

4. Αν ο καταθέτης περιορίσει την έκταση προστασίας
του σήµατος σε βαθµό που να καθίσταται αυτό παραδε-
κτό ή αν οι παρατηρήσεις του κριθούν βάσιµες, η δήλω-
ση γίνεται δεκτή µε απόφαση του Εξεταστή της Διεύ-
θυνσης Σηµάτων που δη�οσιεύεται στον διαδικτυακό τό-
πο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από την εποµένη της υποβολής του
περιορισµού ή των παρατηρήσεων του καταθέτη.

5. Αν ο καταθέτης δεν απαντήσει µέσα στην ταχθείσα
προθεσµία ή δεν ανακαλέσει τη δήλωσή του ή δεν περιο-
ρίσει την έκταση προστασίας του σήµατός του σε βαθµό
που να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή, τέλος, οι παρατη-
ρήσεις του δεν κριθούν παραδεκτές και βάσιµες, ο Εξε-
ταστής της Διεύθυνσης Σηµάτων απορρίπτει τη δήλωση,
είτε στο σύνολό της είτε κατά το µέρος των προϊόντων ή
υπηρεσιών για το οποίο προβλήθηκαν αντιρρήσεις. 

6. Η απόφαση απόρριψης εν όλω της δήλωσης σήµα-
τος κοινοποιείται στον καταθέτη ή τον αντίκλητό του,
κατά περίπτωση, µε µέριµνα της Διεύθυνσης Σηµάτων,
µε κάθε πρόσφορο µέσο, κατά προτίµηση µε ηλεκτρονι-
κό ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία, παράλληλα δε δη-
µοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, χωρίς η δηµοσίευση αυτή να κι-
νεί την προθεσµία ανακοπής του άρθρου 25. Για την κοι-
νοποίηση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως το δεύτερο και
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21. Αν στη
συνέχεια η ως άνω απόφαση του εξεταστή ανατραπεί,
µετά από προσφυγή κατ’ άρθρο 29 ή 32, µε απόφαση της
Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, που δεν προσβάλλεται
µε ένδικα βοηθήµατα ή µέσα, ή µε τελεσίδικη απόφαση
των διοικητικών δικαστηρίων αντίστοιχα, δηµοσιεύεται η
ως άνω δεκτή απόφαση στον διαδικτυακό τόπο του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τους σκο-
πούς του άρθρου 25. 

7. Η απόφαση του εξεταστή που δέχεται εν µέρει τη
δήλωση σήµατος κοινοποιείται στον καταθέτη, ή τον α-
ντίκλητό του, κατά περίπτωση, µε µέριµνα της Διεύθυν-
σης Σηµάτων, µε κάθε πρόσφορο µέσο, κατά προτίµηση
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία, πα-
ράλληλα δε δηµοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χωρίς η δηµοσί-
ευση αυτή να κινεί την προθεσµία ανακοπής του άρθρου
25. Αν ο καταθέτης επιθυµεί να επισπεύσει την έναρξη
της προθεσµίας ανακοπής του άρθρου 25 και την κατα-
χώριση του σήµατος µπορεί είτε να υποβάλει αίτηση δι-
αίρεσης είτε να παραιτηθεί από την άσκηση προσφυγής
κατά το σκέλος της απόφασης που απέρριψε τη δήλωση
κατάθεσης του σήµατος είτε να αφήσει την προθεσµία
αυτή να παρέλθει άπρακτη. Στις περιπτώσεις αυτές ακο-
λουθεί νέα δηµοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον σκοπό έ-
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ναρξης της προθεσµίας ανακοπής του άρθρου 25. Σε πε-
ρίπτωση που ασκηθεί προσφυγή, η δηµοσίευση της από-
φασης για τους σκοπούς του άρθρου 25 αναστέλλεται,
µέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της ως άνω προσφυγής
που δεν θα υπόκειται πλέον σε ένδικα µέσα ή βοηθήµα-
τα.

Άρθρο 25
(Άρθρο 43 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Ανακοπή 

1. Κατά της απόφασης του Εξεταστή της Διεύθυνσης
Σηµάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή της τε-
λεσίδικης απόφασης των διοικητικών δικαστηρίων που έ-
καναν κατά περίπτωση δεκτή τη δήλωση κατάθεσης σή-
µατος µπορεί να ασκηθεί ανακοπή µέσα σε προθεσµία
τριών (3) µηνών που αρχίζει από την εποµένη της δηµο-
σίευσης της απόφασης στον διαδικτυακό τόπο του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τον λόγο ότι
η καταχώριση προσκρούει σε έναν ή περισσότερους λό-
γους του άρθρου 4 ή των παραγράφων 1 και 3 του άρ-
θρου 5.

2. Αν πρόκειται για λόγους του άρθρου 4, η ανακοπή α-
σκείται από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και
κάθε ένωση, οµάδα ή φορέα εκπροσώπησης κατασκευα-
στών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών, εµπόρων ή κα-
ταναλωτών, εξηγώντας για ποιους λόγους η δήλωση
πρέπει να απορριφθεί.

3. Αν πρόκειται για λόγους των παραγράφων 1 και 3
του άρθρου 5, η ανακοπή ασκείται από τους δικαιούχους
των προγενέστερων σηµάτων ή δικαιωµάτων, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5, καθώς και από
τους εξουσιοδοτη�ένους προς τούτο κατόχους αδειών
χρήσης των σηµάτων αυτών, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 4 του άρθρου 17 που εφαρµόζεται αναλόγως 

4. Η ανακοπή ασκείται µε έγγραφο που κατατίθεται
πάντα στη Διεύθυνση Σηµάτων και διαβιβάζεται προς ε-
ξέταση στη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων, ακόµα κι αν η
δήλωση σήµατος έγινε δεκτή µε τελεσίδικη απόφαση
των διοικητικών δικαστηρίων.

Άρθρο 26
Στοιχεία της ανακοπής

Η ανακοπή συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής τέ-
λους και πρέπει να περιέχει:
α) τον αριθµό της δήλωσης κατάθεσης σήµατος κατά

της οποίας στρέφεται και τα στοιχεία του δικαιούχου
της,
β) τους λόγους στους οποίους στηρίζεται. Αν η ανακο-

πή στηρίζεται σε προγενέστερα κατατεθειµένα ή κατα-
χωρισµένα σήµατα, ή άλλα προγενέστερα δικαιώµατα,
πρέπει να τα µνηµονεύει ειδικά. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να µνηµονεύει ειδικά και αν στηρίζεται στο σύνο-
λο ή σε µέρος µόνο των προϊόντων ή των υπηρεσιών για
τα οποία ή για τις οποίες ισχύει κάθε προγενέστερο κα-
τατεθειµένο ή καταχωρισµένο σήµα ή άλλο προγενέστε-
ρο δικαίωµα. Αν η ανακοπή στηρίζεται σε περισσότερα
προγενέστερα κατατεθειµένα ή καταχωρισµένα σήµατα,
ή άλλα προγενέστερα δικαιώµατα, αυτά πρέπει να ανή-
κουν όλα στον ίδιο δικαιούχο.
γ) σαφή προσδιορισµό των προϊόντων ή των υπηρε-

σιών της δήλωσης κατάθεσης σήµατος κατά των οποίων
στρέφεται η ανακοπή.

Άρθρο 27
(Άρθρο 43 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Εξέταση της ανακοπής

1. Η Διεύθυνση Σηµάτων χορηγεί αµέσως στον ανακό-
πτοντα αριθµό πρωτοκόλλου µε την ηµεροµηνία κατάθε-
σης και ηµεροµηνία συνεδρίασης της Διοικητικής Επι-
τροπής Σηµάτων που θα εξετάσει την ανακοπή. Με επι-
µέλεια του ανακόπτοντος, επικυρωµένο αντίγραφο της
ανακοπής, µε πράξη ορισµού συζήτησης και κλήση σ’ αυ-
τή, κοινοποιείται κατά περίπτωση στον καταθέτη ή τον α-
ντίκλητό του, µε δικαστικό επιµελητή, τριάντα (30) του-
λάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της
Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. Αν δεν τηρηθεί η προ-
θεσµία αυτή η ανακοπή είναι απαράδεκτη και απορρίπτε-
ται. 

2. Πρόσθετοι λόγοι επί της ανακοπής κατατίθενται εί-
κοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις η�έρες πριν από τη συνε-
δρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα την
εξετάσει. Με επιµέλεια του ανακόπτοντος, επικυρωµένο
αντίγραφο των πρόσθετων λόγων κοινοποιείται κατά πε-
ρίπτωση στον καταθέτη ή τον αντίκλητό του, µε δικαστι-
κό επιµελητή, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ηµέ-
ρες πριν από τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής
Σηµάτων. Αν δεν τηρηθούν οι προθεσµίες αυτές, οι πρό-
σθετοι λόγοι είναι απαράδεκτοι και δεν λαµβάνονται υ-
πόψη.

3. Αν ο καθ’ ου είναι κάτοικος ή έχει έδρα στην αλλο-
δαπή, οι προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 παρατεί-
νονται κατά τριάντα (30) πλήρεις ηµέρες. 

4. Για την εξέταση της ανακοπής εφαρµόζεται η διαδι-
κασία του άρθρου 30. Κατά τη δικάσιµο ο πρόεδρος της
Επιτροπής χορηγεί στον ανακόπτοντα και τον καταθέτη
της δήλωσης σήµατος, µόνο ύστερα από κοινό αίτηµά
τους, διάστηµα δύο (2) τουλάχιστον µηνών, στο πλαίσιο
της διαδικασίας ανακοπής, προκειµένου να επιτραπεί η
δυνατότητα φιλικού διακανονισµού µεταξύ τους, ακόµα
και χωρίς την υποβολή τους σε διαδικασία διαµεσολάβη-
σης του άρθρου 31.

5. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων αποφασίζει επί της
ανακοπής, κατά το συζητητικό σύστηµα, µε βάση το απο-
δεικτικό υλικό που έχει τεθεί στη διάθεσή της από τα µέ-
ρη. Δεν εµποδίζεται όµως να λάβει αυτεπαγγέλτως υπό-
ψη πραγµατικά γεγονότα που είναι τόσο πασίδηλα, ώστε
να µην υπάρχει εύλογη αµφιβολία ότι είναι αληθινά.

6. Αν από την εξέταση της ανακοπής προκύπτει ότι, η
καταχώριση της δήλωσης κατάθεσης του σήµατος δεν
µπορεί να γίνει δεκτή για το σύνολο ή µέρος των προϊό-
ντων ή υπηρεσιών που αυτή διακρίνει, η δήλωση απορρί-
πτεται είτε στο σύνολό της ή εν µέρει για συγκεκριµένα
προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση η ανακο-
πή απορρίπτεται και η δήλωση κατάθεσης γίνεται δεκτή. 

Άρθρο 28
(Άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Απόδειξη χρήσης

1. Ύστερα από αίτηση αυτού που κατέθεσε τη δήλωση
σήµατος, κατά της οποίας στρέφεται η ανακοπή, ο ανα-
κόπτων, δικαιούχος προγενέστερου σή�ατος κατά την
έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5, οφείλει να απο-
δείξει είτε ότι µέσα στην περίοδο των πέντε (5) ετών
που προηγήθηκε της ηµεροµηνίας κατάθεσης της ανακο-
πτόµενης δήλωσης ή της ηµεροµηνίας της προτεραιότη-
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τάς της είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου
σήµατος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία
καταχωρίστηκε και στα οποία βασίζεται η ανακοπή είτε
ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση, εφόσον κατά
την ηµεροµηνία κατάθεσης της ανακοπτόµενης δήλω-
σης ή την ηµεροµηνία της προτεραιότητάς της το προγε-
νέστερο σήµα ήταν καταχωρισµένο για πέντε (5) τουλά-
χιστον έτη. Όταν η ανακοπή βασίζεται σε προγενέστερο
σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ουσιαστική του χρήση
προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 (L 154). 

2. Η αίτηση για απόδειξη ουσιαστικής χρήσης υποβάλ-
λεται, επί ποινή απαραδέκτου, κατά την εξέταση της α-
νακοπής ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων.
Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος της Επιτροπής χορη-
γεί στον ανακόπτοντα προθεσµία τριάντα (30) τουλάχι-
στον πλήρων ηµερών από την ηµέρα συζήτησης, προκει-
µένου αυτός να υποβάλει υπόµνηµα και να παράσχει το
αποδεικτικό υλικό για την αιτού�ενη χρήση και τους ι-
σχυρισµούς του επί της ανακοπής. Ο πρόεδρος της Επι-
τροπής χορηγεί, επίσης, στον καταθέτη της δήλωσης κα-
τάθεσης σήµατος, κατά του οποίου στρέφεται η ανακο-
πή, προθεσµία εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον πλήρων η-
µερών, που αρχίζει µετά την παρέλευση της προηγούµε-
νης προθεσµίας που τάχθηκε στον ανακόπτοντα, για να
λάβει γνώση του αποδεικτικού υλικού και των ισχυρι-
σµών του ανακόπτοντος και για να υποβάλει το δικό του
υπόµνηµα και αποδεικτικό υλικό. Μέσα σε τρεις (3) πλή-
ρεις ηµέρες µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθε-
σµίας, τα µέρη υποβάλλουν προσθήκη-αντίκρουση. Η Ε-
πιτροπή εξετάζει την υπόθεση βάσει των αποδεικτικών
στοιχείων που προσκοµίστηκαν και των ισχυρισµών που
προβλήθηκαν από τους διαδίκους. Δεν εµποδίζεται όµως
να λάβει αυτεπαγγέλτως υπόψη πραγµατικά γεγονότα
που είναι τόσο πασίγνωστα, ώστε να µην υπάρχει εύλο-
γη αµφιβολία ότι είναι αληθινά.

3. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, αν ο ανα-
κόπτων δεν αποδείξει την ουσιαστική χρήση του σήµα-
τός του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση του,
η ανακοπή απορρίπτεται χωρίς να εξετάζεται η ουσία
της υπόθεσης.

4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, αν το προ-
γενέστερο σήµα χρησιµοποιήθηκε για µέρος µόνο των
προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστη-
κε, για τους σκοπούς της εξέτασης της ανακοπής θεω-
ρείται καταχωρισµένο µόνο για το µέρος αυτό των προϊ-
όντων ή των υπηρεσιών.

Άρθρο 29
Προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής 

Επιτροπής Σηµάτων

1. Οι αποφάσεις των Εξεταστών της Διεύθυνσης Ση-
µάτων που απορρίπτουν εν όλω ή εν µέρει τη δήλωση
κατάθεσης σήµατος υπόκεινται σε προσφυγή µέσα σε
προθεσµία εξήντα (60) πλήρων ηµερών που αρχίζει από
την εποµένη της κοινοποίησης της προσβαλλόµενης α-
πόφασης κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 24.

2. Η προσφυγή ασκείται µε έγγραφο που κατατίθεται
στη Διεύθυνση Σηµάτων και εξετάζεται από τη Διοικητι-
κή Επιτροπή Σηµάτων κατά το νόµο και την ουσία. 

3. Η Διεύθυνση Σηµάτων χορηγεί αµέσως στον προ-

σφεύγοντα αντίγραφο της προσφυγής, στο οποίο σηµει-
ώνει τον αριθµό πρωτοκόλλου που δόθηκε σ’ αυτήν µε
την ηµεροµηνία κατάθεσης και την ηµεροµηνία συνε-
δρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα την
εξετάσει.

4. Πρόσθετοι λόγοι επί της προσφυγής υποβάλλονται
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη
συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα
την εξετάσει. 

5. Για την εξέταση της προσφυγής εφαρµόζεται η δια-
δικασία του άρθρου 30.

Άρθρο 30
(Άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων

1. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων εδρεύει στην Αθήνα
και συνεδριάζει στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, σε γραφείο που ορίζεται µε πράξη του
Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Σηµάτων.

2. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων είναι αρµόδια για
την αποδοχή ή την απόρριψη των ακόλουθων αιτήσεων:
α) της ανακοπής σύµφωνα µε το άρθρο 25,
β) της προσφυγής κατά αποφάσεων των Εξεταστών

σύµφωνα µε το άρθρο 29, 
γ) της αίτησης για έκπτωση από το δικαίωµα στο σήµα

σύµφωνα µε το άρθρο 50,
δ) της αίτησης ακυρότητας σήµατος σύµφωνα µε το

άρθρο 52,
ε) της παρέµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 12 σε

οποιαδήποτε διαδικασία που εκκρεµεί ενώπιόν της, κα-
θώς και
στ) για την επίλυση κάθε διαφοράς που ανακύπτει µε-

ταξύ της Διεύθυνσης Σηµάτων και των καταθετών ή δι-
καιούχων σηµάτων ή τρίτων κατά την εφαρµογή του πα-
ρόντος νόµου. 

3. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων συγκροτείται µε α-
πόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
λειτουργεί σε τριµελή τµήµατα. Κάθε τµήµα της αποτε-
λείται από:
α) έναν πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-

τους, ως πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του,
β) έναν υπάλληλο του δηµόσιου τοµέα όπως αυτός ο-

ρίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982 σε συνδυασµό µε το άρθρο 51 του
ν. 1892/1990 κατηγορίας ΠΕ ή ΕΕΠ, πτυχιούχο νοµικής,
που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σηµάτων της Γενικής Γραµ-
µατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως µέ-
λος, µε τον αναπληρωτή του, 
γ) έναν υπάλληλο του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ο-

ρίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982 σε συνδυασµό µε το άρθρο 51 του
ν. 1892/1990 κατηγορίας ΠΕ ή ΕΕΠ ή ΤΕ της ίδιας Διεύ-
θυνσης µε αποδεδειγµένη εµπειρία στο αντικείµενο των
σηµάτων, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του. 

4. Οι εισηγητές στις υποθέσεις της Διοικητικής Επιτρο-
πής Σηµάτων ορίζονται µε πράξη του προέδρου του τµή-
µατος στο οποίο εισάγονται προς εξέταση. Η κατανο�ή
των υποθέσεων στα τµήµατα της Επιτροπής καθορίζεται
σύµφωνα µε τη χρονική σειρά κατάθεσης των σχετικών
αιτήσεων της παραγράφου 2. 

5. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων συνεδριάζει σε η�έ-
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ρες και ώρες οι οποίες ορίζονται από τον Προϊστάµενο
της Διεύθυνσης Σηµάτων στην αρχή κάθε έτους και γνω-
στοποιούνται µε τοιχοκόλληση στο γραφείο της αρµό-
διας Διεύθυνσης, καθώς και µε ανάρτηση στον διαδι-
κτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων. Η συζήτηση σε κάθε τµήµα της Επιτροπής γίνεται µε
βάση το έκθεµα που καταρτίζει ο πρόεδρός του. Το έκθε-
µα τοιχοκολλάται στη Διεύθυνση Σηµάτων και αναρτάται
στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο οκτώ (8) πλήρεις η�έ-
ρες πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Επιτροπής.

6. Οι συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σηµά-
των είναι δηµόσιες και τηρούνται πρακτικά από τον
γραµµατέα κάθε τµήµατος, που ορίζεται µε απόφαση
του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Σηµάτων. Η γραµµα-
τειακή και διοικητική υποστήριξη της Διοικητικής Επιτρο-
πής Σηµάτων παρέχεται από υπαλλήλους κατηγορίας
ΠΕ ή ΤΕ της Διεύθυνσης Σηµάτων της Γενικής Γραµµα-
τείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

7. Τα µέλη της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων δεν ε-
πιτρέπεται να έχουν συµµετάσχει στη λήψη αποφάσεων
της Διεύθυνσης Ση�άτων σχετικά µε την παραδοχή ή την
απόρριψη της αµφισβητούµενης δήλωσης σήµατος.

8. Η θητεία των µελών της Διοικητικής Επιτροπής Ση-
µάτων είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης για ίσο
χρόνο. Ο πρόεδρος και τα µέλη της Διοικητικής Επιτρο-
πής Ση�άτων είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους και µπορούν να παυθούν µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για σοβα-
ρούς λόγους σχετικούς µε την εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους, ιδίως για παράβαση της αρχής της αµερολη-
ψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθη-
κόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρε-
σίας. Τα µέλη της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, πλην
του προέδρου της, είναι πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης.

9. Η Διεύθυνση Σηµάτων και η Διοικητική Επιτροπή Ση-
µάτων υποστηρίζονται µε υπαλλήλους που υπηρετούν
στη Διεύθυνση Σηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Εµπο-
ρίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και µε αποσπά-
σεις ή µετατάξεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή) προσωπικού σύµφωνα µε το ν. 4440/2016
(Α΄ 224). 

10. Όσοι υποβάλλουν στη Διοικητική Επιτροπή Σηµά-
των αιτήσεις της παραγράφου 2, καθώς και αυτοί κατά
των οποίων στρέφονται οι αιτήσεις αυτές παρίστανται
σε αυτήν µετά ή δια δικηγόρου και µπορούν να αναπτύσ-
σουν τους ισχυρισµούς τους εγγράφως και να υποβά-
λουν κάθε χρήσιµο για την υποστήριξη της υπόθεσής
τους στοιχείο ή έγγραφο. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι εί-
ναι ταυτόχρονα και αντίκλητοι των µερών που εκπροσω-
πούν. Για τη νόµιµη παράστασή τους οφείλουν να δηλώ-
νουν ταχυδροµική διεύθυνση, καθώς και διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου στις οποίες µπορούν να γίνο-
νται κοινοποιήσεις. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι µπορούν
να παρίστανται και µε δήλωση που κατατίθεται στον αρ-
µόδιο γραµµατέα το αργότερο την παραµονή της συζή-
τησης και σηµειώνεται αµέσως στο έκθεµα. Στην περί-
πτωση αυτή οφείλουν να ενηµερώνονται µε δική τους
πρωτοβουλία από τη γραµµατεία της Επιτροπής για την
τυχόν υποβολή αιτήµατος απόδειξης χρήσης και γενικά
για την πορεία της υπόθεσης. Από την απουσία των εν-
διαφεροµένων µερών δεν τεκµαίρεται οµολογία και η Δι-

οικητική Επιτροπή Σηµάτων λαµβάνει απόφαση ως να ή-
ταν παρόντα όλα τα µέρη. Ενώπιον της Επιτροπής για υ-
ποθέσεις επί ανακοπών, προσφυγών, και αιτήσεων επί-
λυσης διαφοράς γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά µέσα
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικη-
τικής Δικονοµίας και για υποθέσεις επί αιτήσεων έκπτω-
σης ή ακυρότητας σήµατος γίνονται δεκτά τα αποδεικτι-
κά µέσα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας. Σε κάθε περίπτωση, γίνονται δε-
κτές ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβο-
λαιογράφου ή προξένου µε κλήτευση του αντιδίκου προ
δύο τουλάχιστον εργασίµων ηµερών. Η Επιτροπή µπορεί
να επιτρέψει την εξέταση µαρτύρων ενώπιον της. 

11. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά
πλειοψηφία και πρέπει να είναι αιτιολογηµένες. Οι απορ-
ριπτικές αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων
κοινοποιούνται µε επιµέλεια της Διεύθυνσης Σηµάτων
στα ενδιαφερόµενα µέρη ή στους αντικλήτους τους µε
κάθε πρόσφορο µέσο, ιδίως, µε ηλεκτρονικό ταχυδρο-
µείο ή µε τηλεοµοιοτυπία. Για τις κοινοποιήσεις εφαρµό-
ζονται αναλόγως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 21. 

12. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να παρέµβει
ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. Η παρέµ-
βαση ασκείται µε έγγραφο που κατατίθεται στη Διεύθυν-
ση Σηµάτων και κοινοποιείται µε επιµέλεια του παρεµ-
βαίνοντος στα άλλα µέρη που συµµετέχουν στη διαδικα-
σία µε δικαστικό επιµελητή, πέντε (5) τουλάχιστον πλή-
ρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Αν δεν τηρηθεί αυτή
η προθεσµία, η παρέµβαση είναι απαράδεκτη. 

13. Για τις ανάγκες σε προσωπικό της Διοικητικής Επι-
τροπής Σηµάτων συνιστώνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων οκτώ (8) οργανικές θέσεις ειδικού επι-
στηµονικού προσωπικού, πτυχιούχοι νοµικής, µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Άρθρο 31
(Άρθρο 43 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Διαµεσολάβηση

1. Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ ιδιωτών οι οποίες α-
ποτελούν αντικείµενο διαδικασιών που εκκρεµούν ενώ-
πιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, µπορεί να υπο-
βληθεί από τα µέρη κοινή αίτηση διαµεσολάβησης οπο-
τεδήποτε µετά την κατάθεση ανακοπής, αίτησης έκπτω-
σης ή ακυρότητας και παρέµβασης. Η αίτηση κατατίθεται
στη Διεύθυνση Σηµάτων και διαβιβάζεται στη Διοικητική
Επιτροπή Σηµάτων. Αν υποβληθεί κοινή αίτηση διαµεσο-
λάβησης, η διαδικασία ενώπιον της Διοικητικής Επιτρο-
πής Σηµάτων αναστέλλεται. 

2. Από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης διαµε-
σολάβησης οι προθεσµίες αναστέλλονται και συνεχί-
ζουν να τρέχουν από την ηµέρα επανάληψης της διαδι-
κασίας. Η διαµεσολάβηση ολοκληρώνεται µέσα σε ένα
εξάµηνο που αρχίζει από την εποµένη της υποβολής του
αιτήµατος. Τα µέρη µπορούν να συµφωνούν εγγράφως
παράταση της ανωτέρω προθεσµίας για χρονικό διάστη-
µα έως τρείς (3) µήνες. Η σχετική συµφωνία παράτασης
κατατίθεται στη Διεύθυνση Σηµάτων και διαβιβάζεται
στη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων. Η Διοικητική Επιτρο-
πή Σηµάτων αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της υ-
πόθεσης ορίζοντας νέα συζήτηση µετά την πάροδο του
εξαµήνου ή του τριµήνου, κατά περίπτωση.
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3. Τα µέρη ορίζουν από κοινού διαµεσολαβητή νόµιµα
διαπιστευµένο στην Ελλάδα σύµφωνα µε το άρθρο 202
του ν. 4512/2018 ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. 

4. Τα µέρη συµφωνούν από κοινού µε τον διαµεσολα-
βητή τις ειδικές λεπτοµέρειες για τη διαµεσολάβηση.

5. Στη διαδικασία της διαµεσολάβησης τα µέρη παρί-
στανται µετά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους. Η πλη-
ρεξουσιότητα για την παράσταση των µερών διά πληρε-
ξούσιου δικηγόρου ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής
Σηµάτων καλύπτει και τη συµφωνία περί υπαγωγής στη
διαµεσολάβηση.

6. Αν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία των µερών
και του διαµεσολαβητή στον ίδιο τόπο και χρόνο, η δια-
µεσολάβηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικα-
σία της τηλεδιάσκεψης, µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
ή άλλου συστήµατος τηλεδιάσκεψης στο οποίο έχουν
πρόσβαση τα µέρη.

7. Μετά το πέρας της διαδικασίας της διαµεσολάβη-
σης υπογράφεται πρακτικό διαµεσολάβησης, το οποίο
συντάσσεται από τον διαµεσολαβητή και υπογράφεται
από τον ίδιο, τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δι-
κηγόρους τους. Το πρακτικό περιλαµβάνει τα στοιχεία
του διαµεσολαβητή, των µερών και των πληρεξούσιων
δικηγόρων τους, καθώς και άλλων προσώπων που συµ-
µετείχαν στη διαµεσολάβηση, τον τόπο και τον χρόνο
της διαµεσολάβησης, καθώς και τη συµφωνία στην οποία
κατέληξαν τα µέρη ή τη διαπίστωση της αποτυχίας της
διαµεσολάβησης. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαµεσο-
λάβησης το πρακτικό µπορεί να υπογράφεται µόνο από
τον διαµεσολαβητή, ο οποίος οφείλει να µνηµονεύσει ό-
τι τα µέρη δεν κατέληξαν σε συµφωνία. Το πρακτικό υ-
ποβάλλεται στη Διεύθυνση Σηµάτων από τον διαµεσολα-
βητή ή οποιοδήποτε µέρος και διαβιβάζεται στη Διοικητι-
κή Επιτροπή Σηµάτων. 

8. Οι συζητήσεις και οι διαπραγµατεύσεις που διεξή-
χθησαν στο πλαίσιο της διαµεσολάβησης έχουν εµπι-
στευτικό χαρακτήρα, ο οποίος δεσµεύει όλα τα συµµετέ-
χοντα πρόσωπα, ιδίως τον διαµεσολαβητή, τους διαδί-
κους και τους πληρεξουσίους τους.

9. Οι διαµεσολαβητές πρέπει να απολαµβάνουν ανε-
ξαρτησίας και ουδετερότητας, καθώς και να είναι αµερό-
ληπτοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

10. Η Διεύθυνση Σηµάτων µπορεί να συνεργάζεται µε
άλλους αναγνωρισµένους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή
διεθνείς οργανισµούς που ασκούν δραστηριότητες δια-
µεσολάβησης.

Άρθρο 32
Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

1. Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων
που κρίνουν επί αποφάσεων των Εξεταστών της Διεύ-
θυνσης Σηµάτων, επί ανακοπών, ή επί αιτήσεων επίλυ-
σης διαφοράς υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των δι-
οικητικών δικαστηρίων µέσα σε προθεσµία εξήντα (60)
ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης
των εν λόγω αποφάσεων. 

2. Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.
3. Κατά τη συζήτηση ενώπιον των διοικητικών δικα-

στηρίων καλούνται κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονο-
µίας για άσκηση παρέ�βασης αυτοί που έχουν συµµετά-

σχει στη διαδικασία ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής
Σηµάτων. Όσοι έχουν νοµίµως κλητευθεί κατά τα ανωτέ-
ρω για άσκηση παρέµβασης δεν έχουν δικαίωµα να α-
σκήσουν ανακοπή του άρθρου 25. Κατά τα λοιπά, εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονο-
µίας.

Άρθρο 33
Καταχώριση – µητρώο σηµάτων

1. Η Διεύθυνση Σηµάτων τηρεί µητρώο σηµάτων και το
ενηµερώνει. 

2. Το µητρώο περιέχει τις εξής εγγραφές:
α) τα στοιχεία των δηλώσεων κατάθεσης σήµατος,
β) τις αποφάσεις των Εξεταστών, της Διοικητικής Επι-

τροπής Σηµάτων, των διοικητικών δικαστηρίων και του
Συµβουλίου της Επικρατείας, καθώς και τις αποφάσεις
των πολιτικών δικαστηρίων επί ανακοπών του άρθρου
583 ΚΠολΔ µε αντικείµενο την έκπτωση ή την ακυρότη-
τα σήµατος, 
γ) τα στοιχεία των αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής

Επιτροπής Σηµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 30,
δ) τα στοιχεία των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων ε-

νώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συµβουλίου
της Επικρατείας,
ε) τις µεταβολές και τις πράξεις επί δηλώσεων ή κατα-

χωρίσεων σήµατος,
στ) τα στοιχεία των ανταγωγών για έκπτωση ή ακυρό-

τητα σήµατος, καθώς και των επ’ αυτών εκδιδόµενων α-
ποφάσεων και ένδικων µέσων.
Δικόγραφα ή αιτήσεις που αφορούν πάσης φύσεως

αµφισβήτηση καταχωρισµένου σήµατος εγγράφονται
στο µητρώο σηµάτων µε επιµέλεια των ενδιαφεροµένων
µερών ή της Διεύθυνσης Σηµάτων.

3. Η δήλωση κατάθεσης σήµατος καταχωρίζεται στο
µητρώο όταν συντρέξουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) όταν η δήλωση δηµοσιευτεί µε ανάρτηση στον δια-

δικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων και παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης α-
νακοπής του άρθρου 25, ή
β) όταν, µετά από άσκηση ανακοπής του άρθρου 25, η

δήλωση γίνει δεκτή µε απόφαση της Διοικητικής Επιτρο-
πής Σηµάτων και παρέλθει άπρακτη η προθεσµία προ-
σφυγής κατά της απόφασης αυτής στα διοικητικά δικα-
στήρια, ή
γ) όταν, µετά από άσκηση προσφυγής στα διοικητικά

δικαστήρια, η δήλωση γίνει δεκτή µε απόφασή τους που
έχει καταστεί τελεσίδικη.
Στις περιπτώσεις αυτές σηµειώνεται στο µητρώο στη

µερίδα του σήµατος η λέξη «καταχωρίστηκε» µε τις τυ-
χόν µεταβολές ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα
οποία ή στις οποίες αναφέρεται το σήµα. 

4. Το σήµα που έγινε δεκτό θεωρείται ότι καταχωρί-
στηκε από την η�εροµηνία κατάθεσης της δήλωσης, ή,
αν συντρέχει περίπτωση, από την ηµεροµηνία της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 21.

5. Το µητρώο σηµάτων είναι δηµόσιο. Αντίγραφα ή α-
ποσπάσµατα των εγγραφών παρέχονται άµεσα σε κάθε
αιτούντα.

6. Το µητρώο σηµάτων �πορεί να έχει ηλεκτρονική
µορφή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
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δύσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδι-
κασία των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι τεχνικές προδια-
γραφές, η τεχνική διαχείριση και κάθε άλλο θέµα σχετι-
κό µε τη δηµιουργία και την τήρηση του ηλεκτρονικού
µητρώου σηµάτων.

Άρθρο 34
(Άρθρο 53 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Βάση δεδοµένων - προστασία δεδοµένων

1. Η Διεύθυνση Σηµάτων τηρεί το µητρώο σηµάτων
σύµφωνα µε το άρθρο 33, συλλέγει και αποθηκεύει σε
φυσική ή και ηλεκτρονική βάση δεδοµένων όλα τα στοι-
χεία που παρέχουν οι καταθέτες ή άλλα µέρη της διαδι-
κασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

2. Η φυσική (έγχαρτη) ή και ηλεκτρονική βάση δεδοµέ-
νων µπορεί να περιλαµβάνει δεδοµένα προσωπικού χα-
ρακτήρα, επιπλέον αυτών που περιέχονται στο µητρώο
σύµφωνα µε το άρθρο 33, στο βαθµό που τα εν λόγω
στοιχεία απαιτούνται από τον παρόντα νόµο.

3. Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
από τη Διεύθυνση Σηµάτων υπόκειται στον Κανονισµό
(ΕE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) και στον
ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

4. Η επεξεργασία των δεδοµένων διενεργείται για
τους εξής σκοπούς:
α) επεξεργασία των δηλώσεων ή και των καταχωρίσε-

ων σηµάτων, όπως περιγράφονται στον παρόντα νόµο,
β) τήρηση δηµόσιου µητρώου προς επιθεώρηση από

τις δηµόσιες αρχές και τους ιδιώτες και προς πληροφό-
ρησή τους, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώ-
µατα που τους παρέχει ο παρών νόµος και να ενηµερώ-
νονται για την ύπαρξη προγενέστερων δικαιωµάτων τρί-
των,
γ) πρόσβαση στην απαιτούµενη πληροφόρηση για την

ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή των
σχετικών διαδικασιών,
δ) επικοινωνία µε τους καταθέτες και τα άλλα µέρη

της διαδικασίας,
ε) εκπόνηση εκθέσεων και στατιστικών που αποσκο-

πούν στη βελτιστοποίηση του έργου της Διεύθυνσης Ση-
µάτων και τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήµατος.

5. Η Διεύθυνση Σηµάτων συλλέγει, οργανώνει, δηµο-
σιεύει και αποθηκεύει τα δεδοµένα που αναφέρονται
στον παρόντα, για τους σκοπούς της παραγράφου 4.

6. Όλα τα δεδοµένα σχετικά µε τις εγγραφές που ανα-
φέρονται στον παρόντα νόµο θεωρούνται ότι εξυπηρε-
τούν σκοπούς δηµόσιου συµφέροντος και είναι προσιτά
σε οποιονδήποτε τρίτο. Οι εγγραφές στο µητρώο διατη-
ρούνται επ’ αόριστον.

7. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν σχετί-
ζονται µε τις εγγραφές στο µητρώο φυλάσσονται επίσης
στη Διεύθυνση Σηµάτων επ’ αόριστον. Ωστόσο, το ενδια-
φερόµενο µέρος – υποκείµενο δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα µπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των ανωτέρω
προσωπικών δεδοµένων του από τη βάση δεδοµένων µε-
τά την πάροδο δεκαοκτώ (18) µηνών από τη λήξη ισχύος
του σήµατος ή την έκδοση τελεσίδικης απόφασης για
την έκπτωση από αυτό ή για την ακυρότητά του.

8. Οι αποφάσεις των Εξεταστών, της Διοικητικής Επι-
τροπής Σηµάτων και των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς
και των πολιτικών δικαστηρίων επί ανακοπών του άρ-

θρου 583 ΚΠολΔ για την έκπτωση ή ακυρότητα σήµατος
ή ανταγωγών έκπτωσης ή ακυρότητας µπορεί να καθί-
στανται δηµόσια προσβάσιµες µέσω του διαδικτύου στο
κοινό, ώστε να έχει το ευρύ κοινό δυνατότητα πρόσβα-
σης σε αυτές και ενηµέρωσης για λόγους εµπορικής
πληροφόρησης, διαφάνειας και προβλεψιµότητας. Κάθε
µέρος της διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε
η απόφαση µπορεί να ζητήσει τη διαγραφή από το κείµε-
νο που αναρτάται στο διαδίκτυο των δεδοµένων προσω-
πικού χαρακτήρα, που περιλαµβάνονται στην απόφαση η
οποία αναρτάται στο διαδίκτυο. Η σχετική αίτηση υπο-
βάλλεται οποτεδήποτε στην αρχή που εξέδωσε ή πρό-
κειται να εκδώσει την απόφαση και γίνεται δεκτή εφό-
σον δεν περιορίζει ουσιαστικά το συµφέρον του κοινού
για πληροφόρηση, διαφάνεια και προβλεψιµότητα.

Άρθρο 35
Τήρηση φακέλων

1. Η Διεύθυνση Σηµάτων τηρεί τους φακέλους κάθε
διαδικασίας που αφορά δήλωση ή καταχώριση σήµατος. 

2. Αν οι φάκελοι τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή, τα
σχετικά αρχεία και οι ηλεκτρονικοί φάκελοι ή τα εφεδρι-
κά αντίγραφά τους τηρούνται επ’ αόριστον. Τα πρωτότυ-
πα έγγραφα που κατατίθενται από τα µέρη της διαδικα-
σίας και αποτελούν τη βάση των ηλεκτρονικών φακέλων
παύουν να τηρούνται, αφού παρέλθει συγκεκριµένο χρο-
νικό διάστηµα µετά την παραλαβή τους από τη Διεύθυν-
ση Σηµάτων και πολτοποιούνται, κατά τα προβλεπόµενα
στον ν. 3979/2011 (Α΄ 138).

3. Αν οι φάκελοι ή τµήµατα των φακέλων τηρούνται υ-
πό µη ηλεκτρονική µορφή, τα έγγραφα ή τα αποδεικτικά
στοιχεία που συνιστούν τµήµα αυτών των φακέλων τη-
ρούνται για µία πενταετία τουλάχιστον από τη λήξη του
έτους κατά το οποίο η αίτηση απορρίφθηκε µε απόφαση
για την οποία παρήλθε άπρακτη η προθεσµία προσβολής
της µε προσφυγή ή άλλο ένδικο βοήθηµα ή ένδικο µέσο,
ή η αίτηση αποσύρθηκε ή η καταχώριση του σήµατος έ-
ληξε οριστικά ή η ολική παραίτηση από το σήµα εγγρά-
φηκε ή το σήµα διεγράφη πλήρως από το µητρώο σηµά-
των. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού δια-
στήµατος διατάσσεται η πολτοποίησή τους.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των πα-
ραγράφων 2 και 3 και ιδίως, ο τρόπος και η διαδικασία
τήρησης των φακέλων σε ηλεκτρονική µορφή, ο τρόπος
και η διαδικασία τήρησης των φακέλων σε µη ηλεκτρονι-
κή µορφή, η διαδικασία και τα όργανα για την πολτοποί-
ηση µη διατηρουµένων στοιχείων ή φακέλων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με την ίδια απόφαση µπορεί να
εξουσιοδοτείται ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Σηµά-
των να ρυθµίζει µε απόφασή του όλες ή ορισµένες από
τις πιο πάνω λεπτοµέρειες.

Άρθρο 36
(Άρθρα 48 και 49 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Διάρκεια και ανανέωση της καταχώρισης

1. Η καταχώριση του σήµατος διαρκεί για µια δεκαετία
που αρχίζει από την ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλω-
σης ή, κατά περίπτωση, την ηµεροµηνία της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 21 και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµη-
νία µετά την πάροδο των δέκα (10) ετών. 
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2. Η καταχώριση µπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία
µε αίτηση του δικαιούχου και µε την εµπρόθεσµη κατα-
βολή του τέλους ανανέωσης. Η Διεύθυνση Σηµάτων ενη-
µερώνει τον δικαιούχο του σήµατος σχετικά µε τη λήξη
ισχύος της καταχώρισης έξι (6) τουλάχιστον µήνες πριν
από την επέλευσή της. Η Διεύθυνση Σηµάτων δεν ευθύ-
νεται αν παραλείψει να προβεί σε αυτή την ενηµέρωση.

3. Η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται �έσα
στο τελευταίο εξάµηνο της προστασίας. Μπορεί να γίνει
�έσα σε πρόσθετη προθεσµία έξι (6) µηνών µετά τη λήξη
της καταχώρισης, υπό τον όρο της καταβολής του τέ-
λους ανανέωσης αυξηµένου κατά το ήµισυ και χωρίς να
ανατρέπονται δικαιώµατα τρίτων που αποκτήθηκαν στο
µεταξύ. Αν η αίτηση υποβληθεί ή τα τέλη καταβληθούν
για µέρος µόνο των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις
οποίες έχει καταχωριστεί το σήµα, η καταχώριση ανανε-
ώνεται µόνο για τα συγκεκριµένα προϊόντα ή τις συγκε-
κριµένες υπηρεσίες.

4. Η ανανέωση ισχύει από την εποµένη της ηµεροµη-
νίας λήξης ισχύος της καταχώρισης και η ηµεροµηνία
λήξης της συµπίπτει µε την ηµεροµηνία λήξης της κατα-
χώρισης σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Η ανανέωση εγ-
γράφεται στο µητρώο. 

5. Σε περίπτωση µη ανανέωσης, παύει αυτοδικαίως η
προστασία του σήµατος. 

6. Κάθε αµφισβήτηση σχετικά µε την παράταση της
προστασίας λύεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων
µε αίτηση του ενδιαφεροµένου.

Άρθρο 37
Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση

1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήµατος ή οποιοδήποτε
µέρος σε διαδικασία ενώπιον της Διεύθυνσης Σηµάτων ή
της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που, µολονότι επέ-
δειξε την επιµέλεια που επιβάλλουν οι περιστάσεις, δεν
µπόρεσε να τηρήσει προβλεπόµενη στον παρόντα προ-
θεσµία έναντι της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της Διοικητι-
κής Επιτροπής Σηµάτων λόγω ανωτέρας βίας, τυχηρού ή
άλλου σπουδαίου λόγου για τον οποίο δεν έχει ευθύνη
µπορεί να ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων στην
προτέρα κατάσταση και την αποκατάσταση στα δικαιώ-
µατά του, αν το κώλυµα είχε ως άµεση συνέπεια την α-
πώλεια δικαιώµατος ή ένδικου βοηθήµατος. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις προθεσµίες
άσκησης ανακοπής του άρθρου 25, καθώς και στην προ-
θεσµία διεκδίκησης προτεραιότητας σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 85.

3. Η αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέ-
ρα κατάσταση υποβάλλεται κατά περίπτωση ενώπιον της
Διεύθυνσης Σηµάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµά-
των µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την παύση
του κωλύµατος και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο µέ-
σα σε ένα (1) έτος από τη λήξη της προθεσµίας που δεν
τηρήθηκε. Σε περίπτωση απώλειας της προθεσµίας ανα-
νέωσης σήµατος, η πρόσθετη περίοδος έξι (6) µηνών της
παραγράφου 3 του άρθρου 36 δεν προσµετράται στην
πιο πάνω προθεσµία του ενός (1) έτους.

4. Η αίτηση υπόκειται στην καταβολή τέλους.
5. Ο αιτών που πέτυχε την αποκατάσταση των δικαιω-

µάτων του, ύστερα από αίτηση επαναφοράς των πραγ-
µάτων στην προτέρα κατάσταση, δεν µπορεί να τα επι-
καλεστεί έναντι τρίτων που απέκτησαν καλοπίστως δι-
καίωµα κατά το διάστηµα που µεσολάβησε από τη λήξη

της προθεσµίας που δεν τηρήθηκε µέχρι την έκδοση α-
πόφασης της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της Διοικητικής Ε-
πιτροπής Σηµάτων για την επαναφορά ή που έθεσε κα-
λόπιστα προϊόντα στο εµπόριο ή που παρέσχε καλόπι-
στα υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 38
(Άρθρα 10 και 13 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ)

Αξιώσεις επί προσβολής

1. Όποιος, κατά παράβαση των άρθρων 7, 8 ή 10, χρη-
σι�οποιεί ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει
σή�α που ανήκει σε άλλον µπορεί να εναχθεί για άρση
της προσβολής και παράλειψή της στο µέλλον.

2. Με την αξίωση για την άρση της προσβολής ο δικαι-
ούχος µπορεί να ζητήσει ιδίως: 
α) την απόσυρση από το εµπόριο ή την κατάσχεση των

εµπορευµάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν το δικαίω-
µα επί του σήµατος και, εφόσον απαιτείται, των υλικών
που κυρίως χρησίµευσαν στη δηµιουργία ή την κατα-
σκευή των εν λόγω εµπορευµάτων, 
β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος σηµείου ή, εφό-

σον τούτο δεν είναι δυνατόν, την οριστική αποµάκρυνση
από το εµπόριο των εµπορευµάτων που φέρουν το προ-
σβάλλον σηµείο και
γ) την καταστροφή τους.
Το δικαστήριο διατάσσει την εκτέλεση των µέτρων αυ-

τών µε έξοδα του προσβάλλοντος το σήµα, εκτός αν συ-
νηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο.

3. Αν το δικαστήριο υποχρεώσει σε παράλειψη πρά-
ξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηµατική ποινή ύψους
έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ υπέρ του δικαιού-
χου, καθώς και προσωπική κράτηση µέχρι ένα (1) έτος.
Το ίδιο ισχύει και όταν η καταδίκη γίνεται κατά τη διαδι-
κασία των ασφαλιστικών µέτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει
το άρθρο 947 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.

4. Τα δικαιώµατα των παραγράφων 1 και 2 έχει ο δικαι-
ούχος και κατά ενδιαµέσου, οι υπηρεσίες του οποίου
χρησι�οποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιωµά-
των.

5. Όποιος από δόλο ή βαρειά αµέλεια προσβάλλει ξέ-
νο σήµα υποχρεούται σε αποζηµίωση και, αναλόγως µε
το είδος της προσβολής, µπορεί να εναχθεί και για τη
χρηµατική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του δικαιού-
χου αυτής. 

6. Η αποζηµίωση µπορεί να υπολογιστεί ως κατ’ απο-
κοπή ποσό το οποίο θα είχε καταβάλει ο προσβάλλων
για δικαιώµατα ή λοιπές αµοιβές, αν είχε ζητήσει την ά-
δεια χρήσης από τον δικαιούχο.

7. Το δικαστήριο κατά τον προσδιορισµό της αποζη-
µίωσης λαµβάνει υπόψη του, ιδίως, τις αρνητικές οικονο-
µικές συνέπειες, καθώς και την απώλεια κερδών που υ-
φίσταται ο δικαιούχος και τα οφέλη που αποκόµισε ο
προσβάλλων το σήµα.

8. Αν δεν υπάρχει δόλος ή βαρειά αµέλεια του υπό-
χρεου, ο δικαιούχος µπορεί να αξιώσει είτε το ποσό, το
οποίο ο υπόχρεος ωφελήθηκε από την εκµετάλλευση
του σήµατος χωρίς τη συγκατάθεσή του είτε την απόδο-
ση του κέρδους που ο υπόχρεος αποκόµισε από την εκ-
µετάλλευση αυτή.

9. Στην αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου υ-
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πάγονται οι διαφορές των παραγράφων 1 έως 8 ανεξάρ-
τητα από τη αξία του αντικειµένου τους και δικάζονται
κατά την τακτική διαδικασία. Η αξίωση για αποζηµίωση
παραγράφεται µετά πενταετία από το τέλος του έτους
κατά το οποίο άρχισε η προσβολή.

10. Οι αξιώσεις των παραγράφων 1 έως 8 εισάγονται
στο πολυ�ελές πρωτοδικείο, εφόσον σωρεύονται µε άλ-
λες αξιώσεις, ιδίως αξιώσεις για αθέµιτο ανταγωνισµό ή
προσβολή διακριτικών γνωρισµάτων (άρθρα 1 και 13 του
ν. 146/1914). 

11. Επί ταυτόσηµου των σηµάτων και των διακρινόµε-
νων από αυτά προϊόντων ή υπηρεσιών ή επί σηµάτων
που διαφέρουν ως προς τα στοιχεία που δεν επηρεάζουν
το διακριτικό τους χαρακτήρα, αρκεί η προσκόµιση του
πιστοποιητικού καταχώρισης του προσβαλλόµενου σή-
µατος για την πλήρη απόδειξη της προσβολής. 

12. Ο εναγόµενος για προσβολή σήµατος µπορεί να α-
σκήσει ανταγωγή µε αίτηµα την έκπτωση ή την ακυρότη-
τα του σήµατος στο οποίο στηρίζεται η αγωγή. Η αντα-
γωγή ασκείται µε ιδιαίτερο δικόγραφο και βασίζεται µό-
νο στους λόγους έκπτωσης ή ακυρότητας που προβλέ-
πει ο παρών. Τα πολιτικά δικαστήρια θεωρούν το σήµα ι-
σχυρό, εκτός αν ο εναγόµενος αµφισβητήσει την ισχύ
µε ανταγωγή έκπτωσης ή ακυρότητας. Η έκπτωση ή η α-
κυρότητα σήµατος δεν µπορεί να προβληθεί µε αυτοτε-
λή αναγνωριστική αγωγή. Με την επιφύλαξη της ένστα-
σης απόδειξης χρήσης, η έκπτωση ή η ακυρότητα σήµα-
τος δεν µπορεί να προβληθεί κατ’ ένσταση. Οι διατάξεις
για την ένσταση απόδειξης χρήσης εφαρµόζονται ανα-
λόγως και επί ανταγωγής για την ακυρότητα σήµατος.
Αν η ανταγωγή ασκείται σε δίκη όπου ο δικαιούχος του
σήµατος δεν είναι διάδικος, ο αντενάγων υποχρεούται
σε κοινοποίηση του δικογράφου στον δικαιούχο του σή-
µατος, προκειµένου ο τελευταίος να παρέµβει στην α-
νοιχθείσα δίκη.

13. Η ανταγωγή έκπτωσης ή ακυρότητας σήµατος εί-
ναι απαράδεκτη, αν ο αντενάγων δεν κοινοποιήσει αντί-
γραφο της ανταγωγής στο Μητρώο Σηµάτων προς εγ-
γραφή το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία συζήτησης
της διαφοράς. 

14. Όταν η απόφαση επί της ανταγωγής καταστεί τε-
λεσίδικη, εγγράφεται στο Μητρώο Σηµάτων. Το πολιτικό
δικαστήριο που αποφαίνεται επί ανταγωγής για έκπτωση
ή ακυρότητα σήµατος διατάσσει την κοινοποίηση της α-
πόφασης στο Μητρώο Σηµάτων µε έξοδα του ηττηθέ-
ντος διαδίκου. Η κοινοποίηση της απόφασης µπορεί να
γίνει µε επιµέλεια οποιουδήποτε διαδίκου.

15. Ο εναγόµενος, µετά την επίδοση από τον ενάγο-
ντα της αγωγής προσβολής του σήµατος, δικαιούται να
προβάλει την έκπτωση ή την ακυρότητα του σήµατος µό-
νο µε ανταγωγή.

16. Αν έχει υποβληθεί αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας
στη Διεύθυνση Σηµάτων πριν από την επίδοση της αγω-
γής, το δικαστήριο, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι
συνέχισης της δίκης, µπορεί να διατάξει την αναστολή
της συζήτησης µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης α-
πό τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων ή τελεσίδικης από-
φασης από το δικαστήριο για την έκπτωση ή την ακυρό-
τητα. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο µπορεί και αυ-
τεπαγγέλτως να διατάσσει τα κατά την κρίση του ασφα-
λιστικά µέτρα για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.

17. Η ανταγωγή έκπτωσης ή ακυρότητας απορρίπτεται

ως απαράδεκτη, αν το ζήτηµα έχει ήδη κριθεί µε τελεσί-
δικη απόφαση σε υπόθεση µε το ίδιο αντικείµενο, για
τους ίδιους λόγους και µεταξύ των ιδίων διαδίκων.

Άρθρο 39
(Άρθρα 6 και 8 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ)

Αποδεικτικά στοιχεία – δικαίωµα ενηµέρωσης

1. Όταν κάποιος διάδικος έχει προσκοµίσει ευλόγως
διαθέσιµα και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία προς στήριξη
των ισχυρισµών του περί προσβολής του σήµατος, πα-
ράλληλα δε επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρί-
σκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, ο δικαστής, ύστε-
ρα από αίτηση του διαδίκου, µπορεί να διατάξει την προ-
σκόµιση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων από τον α-
ντίδικο. Η ύπαρξη ικανής ποσότητας προϊόντων µε το
προσβάλλον σηµείο θεωρείται βάσιµο αποδεικτικό στοι-
χείο.

2. Αν συντρέχει προσβολή του σήµατος σε εµπορική
κλίµακα, το δικαστήριο µπορεί επίσης, ύστερα από αίτη-
ση διαδίκου, να διατάξει την κοινοποίηση τραπεζικών,
χρηµατοοικονοµικών ή εµπορικών εγγράφων που βρί-
σκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου.

3. Το δικαστήριο, σε κάθε περίπτωση κατ’ αίτηση του
υπόχρεου προς παροχή πληροφοριών, λαµβάνει τα κα-
τάλληλα µέτρα, ώστε να διασφαλίσει την προστασία των
εµπιστευτικών πληροφοριών.

4. Επί προσβολής σήµατος το δικαστήριο, ύστερα από
αιτιολογηµένο αίτηµα του διαδίκου που υποβάλλεται µε
την αγωγή ή στο πλαίσιο δίκης ασφαλιστικών µέτρων,
µπορεί και πριν από τη δικάσιµο της υπόθεσης να δια-
τάσσει την παροχή από τον αντίδικο πληροφοριών για
την προέλευση και τα δίκτυα διανοµής των εµπορευµά-
των ή παροχής των υπηρεσιών που προσβάλλουν το σή-
µα (δικαίωµα ενηµέρωσης). Το ίδιο µπορεί να διατάσσε-
ται και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου το οποίο: α)
βρέθηκε να κατέχει παράνοµα τα εµπορεύµατα σε εµπο-
ρική κλίµακα, β) βρέθηκε να χρησιµοποιεί τις παράνοµες
υπηρεσίες σε εµπορική κλίµακα, γ) διαπιστώθηκε ότι πα-
ρείχε, σε εµπορική κλίµακα, υπηρεσίες χρησιµοποιού�ε-
νες για την προσβολή σήµατος, ή δ) υποδείχθηκε από
πρόσωπο των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ ως εµπλεκόµενο
στην παραγωγή, κατασκευή ή διανοµή των εµπορευµά-
των ή στην παροχή των υπηρεσιών που παράγονται ή
προσφέρονται σε εµπορική κλίµακα. Το δικαίωµα ενηµέ-
ρωσης µπορεί να ασκηθεί και µε αυτοτελή αγωγή, ανε-
ξάρτητα από την αγωγή για την άρση και παράλειψη της
προσβολής ή για αποζηµίωση.

5. Οι πληροφορίες της παραγράφου 4 περιλαµβάνουν,
εφόσον ενδείκνυται: α) τα ονοµατεπώνυ�α και τις διευ-
θύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανοµέων,
προµηθευτών και λοιπών προηγούµενων κατόχων του
προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και των παραληπτών
χονδρε�πόρων και των εµπόρων λιανικής, β) πληροφο-
ρίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστη-
καν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, κα-
θώς και για το τίµηµα που εισπράχθηκε για τα εµπορεύ-
µατα ή τις υπηρεσίες.

6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 401 και
402 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας δικαιούνται να αρ-
νηθούν να παράσχουν τις ανωτέρω ζητούµενες πληρο-
φορίες.
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7. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρµόζονται µε την επιφύ-
λαξη άλλων διατάξεων οι οποίες: α) παρέχουν στον δι-
καιούχο δικαιώ�ατα πληρέστερης ενη�έρωσης, β) διέ-
πουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικα-
σίας, των πληροφοριών που γνωστοποιούνται σύµφωνα
µε τις παραγράφους 4 και 5, γ) διέπουν την ευθύνη για
καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος ενηµέρωσης ή δ)
διέπουν την προστασία της εµπιστευτικότητας των πη-
γών πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδο-
µένων.

8. Αν ο διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκο-
µίσει τα αποδεικτικά στοιχεία, σύµφωνα µε τις παραγρά-
φους 1 και 2, το δικαστήριο αξιολογεί ελεύθερα την άρ-
νηση αυτή. Όποιος αδικαιολόγητα παραβεί διαταγή του
δικαστηρίου σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 3, κα-
ταδικάζεται, εκτός από τα δικαστικά έξοδα, και σε χρη-
µατική ποινή ύψους έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

9. Αν ο υπόχρεος προς πληροφόρηση παράσχει ανα-
κριβείς πληροφορίες από δόλο ή από βαρειά α�έλεια,
ευθύνεται για τη ζηµία που εκ του λόγου τούτου προξέ-
νησε.

10. Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν σύµφωνα µε
το παρόν δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την
ποινική δίωξη του υπόχρεου προς πληροφόρηση.

Άρθρο 40
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Μη χρήση ως µέσο άµυνας 
σε διαδικασία προσβολής σήµατος

1. Ο δικαιούχος ενός σήµατος δεν δικαιούται να απα-
γορεύσει τη χρήση σηµείου, παρά µόνο στο βαθµό που
δεν είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωµά-
των του, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου
2 και την παράγραφο 4 του άρθρου 50, κατά το χρόνο
που ασκείται η αγωγή για προσβολή. Ύστερα από αίτηµα
του εναγοµένου, ο ενάγων, δικαιούχος του σήµατος, ο-
φείλει να αποδείξει ότι µέσα στην περίοδο των πέντε (5)
ετών που προηγήθηκε της ηµεροµηνίας κατάθεσης της
αγωγής είχε γίνει ουσιαστική χρήση του σήµατος σύµ-
φωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 για τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίστηκε
και στα οποία βασίζεται η αγωγή ή ότι υπάρχει εύλογη
αιτία για τη µη χρήση, εφόσον κατά την ηµεροµηνία κα-
τάθεσης της αγωγής το προγενέστερο σήµα ήταν κατα-
χωρισµένο για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

2. Με ποινή απαραδέκτου, το αίτηµα για απόδειξη ου-
σιαστικής χρήσης υποβάλλεται από τον εναγόµενο εγ-
γράφως στη γραµµατεία του δικαστηρίου στο οποίο εκ-
κρεµεί η αγωγή µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών
από την επίδοση σ’ αυτόν της αγωγής. Στο αίτηµα πρέ-
πει να αναφέρονται µε σαφήνεια τα σήµατα και τα προϊ-
όντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η απόδειξη
χρήσης. Η γραµµατεία του δικαστηρίου χορηγεί αµέσως
στον εναγόµενο αντίγραφο του αιτήµατος που κατέθεσε
για απόδειξη της χρήσης από τον ενάγοντα µε βεβαίωση
της ηµεροµηνίας κατάθεσης του αιτήµατος. Ο εναγόµε-
νος υποχρεούται, µέσα στην ίδια προθεσµία, να κοινο-
ποιήσει, µε ποινή απαραδέκτου, µε εξώδικη δήλωση το
αίτηµα απόδειξης χρήσης στον ενάγοντα. Η κοινοποίηση
αυτή µπορεί να γίνει και προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο
που υπογράφει την αγωγή ως αντίκλητο. Αν ο ενάγων εί-
ναι αλλοδαπός, δεν απαιτείται µετάφραση του αιτήµα-
τος, ούτε µεταβάλλεται η πιο πάνω προθεσµία.

3. Αν υποβληθεί αίτηµα απόδειξης χρήσης, ο ενάγων
προσκοµίζει αποδεικτικό υλικό για την αιτούµενη χρήση
µε τις προτάσεις του. Οι διάδικοι µε τις προσθήκες τους
υποβάλλουν τις  παρατηρήσεις τους.

4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, αν ο ενά-
γων δεν αποδείξει την ουσιαστική χρήση του σήµατός
του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση του, η α-
γωγή απορρίπτεται, χωρίς να εξετάζεται η ουσία της υ-
πόθεσης. Αν το σήµα χρησιµοποιήθηκε για µέρος µόνο
των υπηρεσιών ή των προϊόντων για τα οποία καταχωρί-
στηκε και για τα οποία ασκήθηκε η αγωγή, θεωρείται κα-
ταχωρισµένο µόνον για το µέρος αυτό των υπηρεσιών ή
των προϊόντων. 

Άρθρο 41
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ)

Δικαστικά έξοδα

Στις υποθέσεις του παρόντος νόµου τα εν γένει δικα-
στικά έξοδα και τέλη περιλαµβάνουν κάθε συναφή δαπά-
νη, όπως τα έξοδα των µαρτύρων, µεταφραστών, τις α-
µοιβές των πληρεξούσιων δικηγόρων, τις αµοιβές των
πραγµατογνωµόνων και των τεχνικών συµβούλων των
διαδίκων, καθώς και τις δαπάνες για την ανακάλυψη των
προσβολέων στις οποίες εύλογα υποβλήθηκε ο διάδικος
που νίκησε, εκτός αν λόγοι επιείκειας επιβάλλουν δια-
φορετικά . Κατά τα λοιπά, εφαρ�όζονται τα άρθρα 173 έ-
ως 193 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.

Άρθρο 42
(Άρθρα 9 και 11 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ)

Ασφαλιστικά µέτρα

1. Όποιος έχει αξίωση για άρση και παράλειψη λόγω
προσβολής του καταχωρισµένου από τον ίδιο σήµατος
µπορεί να ζητήσει και τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων. Το
άρθρο 40 εφαρµόζεται αναλόγως και στα ασφαλιστικά
µέτρα, όπου το αίτηµα για απόδειξη της χρήσης υποβάλ-
λεται προφορικά κατά τη συζήτηση.

2. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ζητήσει τη συ-
ντηρητική κατάσχεση ή την προσωρινή απόδοση των ε-
µπορευµάτων που φέρουν το προσβάλλον του σήµατός
του σηµείο, προκειµένου να εµποδιστεί η είσοδος ή η κυ-
κλοφορία τους στο δίκτυο εµπορικής διανοµής.

3. Σε περίπτωση προσβολών που διαπράττονται σε ε-
µπορική κλίµακα και εφόσον πιθανολογείται η ύπαρξη
περιστάσεων που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο
την καταβολή της αποζηµίωσης, το δικαστήριο µπορεί να
διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών
στοιχείων του καθού, καθώς και τη δέσµευση των τραπε-
ζικών του λογαριασµών. Για τον σκοπό αυτόν το δικα-
στήριο µπορεί να ζητήσει από τον προσβολέα την κοινο-
ποίηση τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών ή εµπορικών
εγγράφων ή την προσήκουσα πρόσβαση στις σχετικές
πληροφορίες µε τον όρο ότι διασφαλίζεται η προστασία
των εµπιστευτικών πληροφοριών.

4. Τα ασφαλιστικά µέτρα των παραγράφων 1 έως 3
�πορεί να διαταχθούν και χωρίς προηγούµενη ακρόαση
του καθ’ ου, ιδίως, όταν η καθυστέρηση µπορούσε να
προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζηµία στο δικαιούχο του σή-
µατος.

5. Προκειµένου το αρµόδιο δικαστήριο να λάβει τα α-
νωτέρω µέτρα, µπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να
προσκοµίσει κάθε διαθέσιµο αποδεικτικό στοιχείο για να
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σχη�ατίσει την πεποίθηση ότι, το δικαίωµά του προσβάλ-
λεται ή ότι επίκειται προσβολή του. Σε κάθε περίπτωση
εφαρµόζονται οι παράγραφοι 4 έως 7 του άρθρου 43.

6. Η δήλωση κατάθεσης σήµατος από το πρόσωπο κα-
τά του οποίου στρέφεται η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων
ή η αγωγή προσβολής σήµατος δεν κωλύει τη λήψη α-
σφαλιστικών µέτρων κατ’ αυτού ούτε την εκδίκαση της
τακτικής αγωγής.

7. Αρµόδιο για τη λήψη των ασφαλιστικών µέτρων εί-
ναι το µονοµελές πρωτοδικείο τόσο της περιφέρειας
στην οποία βρίσκονται τα προϊόντα ή παρέχονται οι υπη-
ρεσίες, όσο και της περιφέρειας όπου εδρεύει η επιχεί-
ρηση της οποίας τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες φέρουν το
προσβαλλόµενο σήµα.

8. Ο δικαιούχος του σήµατος �πορεί να ζητήσει τη λή-
ψη ασφαλιστικών µέτρων κατά των ενδιαµέσων οι υπη-
ρεσίες των οποίων χρησιµοποιούνται από τρίτο για την
προσβολή του σήµατός του.

9. Όταν ασκείται αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για την
προσωρινή δικαστική προστασία σήµατος, ο καθ’ ου µπο-
ρεί να ασκήσει µε ιδιαίτερο δικόγραφο ανταίτηση έκπτω-
σης ή ακυρότητας από το σήµα. Οι διατάξεις για την α-
νταγωγή έκπτωσης ή ακυρότητας εφαρµόζονται αναλό-
γως, δεν απαιτείται όµως κοινοποίηση της ανταίτησης
στο µητρώο. Η απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων δεν
προκαλεί την έκπτωση ή την ακυρότητα του σήµατος.

Άρθρο 43
(Άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ)

Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων

1. Με αίτηση του ενάγοντος ή του αιτούντος τη λήψη
ασφαλιστικών µέτρων το Δικαστήριο, εφόσον από τα
προσκοµιζόµενα αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογείται
προσβολή ή επικείµενη προσβολή του σήµατος και ότι
κάθε καθυστέρηση �πορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη
ζηµία στον δικαιούχο του σήµατος, ή υπάρχει αποδε-
δειγµένος κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών
στοιχείων, µπορεί να εκδώσει προσωρινή διαταγή δια-
τάσσοντας ως ασφαλιστικό µέτρο τη συντηρητική κατά-
σχεση των παράνοµων προϊόντων που κατέχονται από
τον καθ’ ου και, εφόσον ενδείκνυται, των υλικών και των
εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή ή
και τη διανοµή των εµπορευµάτων αυτών, καθώς και των
σχετικών εγγράφων. Αντί για συντηρητική κατάσχεση,
το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναλυτική απογρα-
φή των αντικειµένων αυτών, τη φωτογράφησή τους, κα-
θώς και τη λήψη δειγµάτων των ανωτέρω προϊόντων και
σχετικών εγγράφων. Στις παραπάνω περιπτώσεις το δι-
καστήριο µπορεί να συζητήσει την αίτηση για έκδοση
προσωρινής διαταγής χωρίς να κλητεύσει εκείνον κατά
του οποίου απευθύνεται η αίτηση σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 2 του άρθρου 691Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας.

2. Εφόσον πιθανολογείται ότι τα µέτρα αυτά είναι πρό-
σφορα για να θεµελιώσει ο αιτών τις αξιώσεις λόγω προ-
σβολής του σήµατος, το δικαστήριο διατάσσει τα µέτρα
της παραγράφου1 διασφαλίζοντας την προστασία των ε-
µπιστευτικών πληροφοριών.

3. Η αίτηση του δικαιούχου του σήµατος δεν απαιτεί
λεπτοµερή προσδιορισµό των αποδεικτικών στοιχείων,
αλλά αρκεί ο προσδιορισµός τους κατά κατηγορία.

4. Αν χορηγηθεί προσωρινή διαταγή επί αιτήσεως α-

σφαλιστικών µέτρων χωρίς να ακουστεί ο καθ’ ου, ο τε-
λευταίος πρέπει να λάβει γνώση, µε κοινοποίηση σε αυ-
τόν της προσωρινής διαταγής το αργότερο µέχρι τις
τρεις (3) επόµενες εργάσιµες ηµέρες µετά την εκτέλεση
της προσωρινής διαταγής, διαφορετικά οι διαδικαστικές
πράξεις που συνιστούν την εκτέλεση καθίστανται άκυ-
ρες.

5. Το δικαστήριο µπορεί να διατάσσει τα ανωτέρω µέ-
τρα µε τον όρο να δοθεί εγγύηση από τον αιτούντα που
καθορίζεται µε την απόφασή του ή µε την προσωρινή
διαταγή, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποκατάσταση
της ζηµίας, που ενδέχεται να υποστεί ο καθ’ ου.

6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 το δικαστήριο
τάσσει υποχρεωτικά προθεσµία για την άσκηση της αγω-
γής για την κύρια υπόθεση, η οποία δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες. Αν περάσει άπρακτη η α-
νωτέρω προθεσµία, αίρεται αυτοδίκαια το ασφαλιστικό
µέτρο.

7. Αν τα ασφαλιστικά µέτρα ανακληθούν ή παύσουν να
ισχύουν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης
του αιτούντος, ή αν διαπιστωθεί ότι, δεν υπήρξε προσβο-
λή ή απειλή προσβολής των δικαιωµάτων του δικαιούχου
του σήµατος, το δικαστήριο µπορεί να καταδικάσει τον
αιτούντα, ύστερα από αίτηση του καθ’ ου, να καταβάλει
σ’ αυτόν πλήρη αποζηµίωση για κάθε ζηµία.

Άρθρο 44
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ)

Αναλογικότητα

Οι ρυθµίσεις, οι κυρώσεις και τα µέτρα των άρθρων 38
έως 43 πρέπει να είναι θεµιτά και δίκαια και να συνάδουν
προς την αρχή της αναλογικότητας.

Άρθρο 45
Ποινικές διατάξεις

1. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και µε χρη-
µατική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ τι-
µωρείται όποιος εν γνώσει: α) χρησιµοποιεί σήµα κατά
παράβαση των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 7, ή β) θέτει σε κυκλοφορία, κατέχει, εισάγει
ή εξάγει προϊόντα που φέρουν αλλότριο σήµα, ή προ-
σφέρει υπηρεσίες µε αλλότριο σήµα, ή γ) τελεί µία από
τις πράξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7. Με την ίδια
ποινή τιµωρείται όποιος µε πρόθεση χρησιµοποιεί σήµα
φήµης, κατά παράβαση της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 7, για να εκµεταλλευτεί ή να βλάψει
τη φήµη του.

2. Επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και
χρη�ατική ποινή ύψους έξι χιλιάδων (6.000) έως τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ επί προσβολής σήµατος µε ση-
µείο που ταυτίζεται µε το σήµα και συντρέχει επίσης
ταυτότητα ή οµοιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών: α) αν το
όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζηµία που απειλήθηκε από
τις πράξεις της παραγράφου 1 είναι ιδιαίτερα �εγάλη και
συντρέχει εκµετάλλευση σε εµπορική κλίµακα, ή β) αν ο
υπόχρεος τελεί τις πράξεις της παραγράφου 1 κατ’ ε-
πάγγελµα.

3. Όποιος µε πρόθεση χρησιµοποιεί τα σύµβολα και τα
σηµεία που αναφέρονται στις περίπτωση η΄, θ΄ και ιε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 τιµωρείται µε χρηµατι-
κή ποινή µέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. 
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4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, η ποινική
δίωξη ασκείται κατ’ έγκληση, ενώ στην περίπτωση της
παραγράφου 3, η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα.

Άρθρο 46
(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ)

Δηµοσίευση αποφάσεων

1. Τα αστικά δικαστήρια ή τα ποινικά δικαστήρια µε τις
αποφάσεις τους για προσβολή σήµατος µπορούν, ύστε-
ρα από αίτηση του ενάγοντος ή του πολιτικώς ενάγο-
ντος, αντίστοιχα, και µε δαπάνες του προσβάλλοντος το
σήµα, να διατάσσουν τα ενδεδειγµένα µέτρα για τη διά-
δοση των πληροφοριών σχετικά µε την απόφαση, καθώς
και την ανάρτηση της απόφασης στο διαδίκτυο και την
πλήρη ή µερική δηµοσίευσή της στα µέσα µαζικής ενηµέ-
ρωσης ή σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δικαστήριο
αποφασίζει τον προσήκοντα τρόπο δηµοσίευσης.  

2. Η αξίωση της παραγράφου 1 αποσβένεται, αν η δη-
µοσίευση δεν γίνει µέσα σε ένα έτος από την επίδοση
της τελεσίδικης απόφασης στον ενάγοντα ή στον πολιτι-
κώς ενάγοντα.

Άρθρο 47 
Δικαιοδοσία

1. Η Διεύθυνση Σηµάτων έχει δικαιοδοσία για την απο-
δοχή ή την απόρριψη δηλώσεων σηµάτων.

2. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων έχει δικαιοδοσία για
την αποδοχή ή απόρριψη των αιτήσεων της παραγράφου
2 του άρθρου 30.

3. Τα Διοικητικά Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για την
αποδοχή ή απόρριψη προσφυγών κατά αποφάσεων της
Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων επί αιτήσεων των περι-
πτώσεων α΄, β΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
30.

4. Τα πολιτικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία: 
α) για διαφορές σχετικές µε την προσβολή σήµατος,
β) για ανακοπές του άρθρου 583 ΚΠολΔ κατά αποφά-

σεων της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων επί αιτήσεων
των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 30 για την έκπτωση ή την ακυρότητα σήµατος,
γ) για ανταγωγές και ανταιτήσεις ασφαλιστικών µέ-

τρων για την έκπτωση ή την ακυρότητα σήµατος,
δ) για αγωγές για εκχώρηση του σήµατος κατά την πε-

ρίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10,
ε) για αγωγές για το δικαίωµα ενηµέρωσης της παρα-

γράφου 4 του άρθρου 39.
5. Τα ποινικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για την ε-

πιβολή των ποινών του άρθρου 45.
6. Στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης

και Επενδύσεων δηµοσιεύονται περιλήψεις των αποφά-
σεων των Διοικητικών Δικαστηρίων σε υποθέσεις της
παραγράφου 3. Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο δηµοσιεύο-
νται περιλήψεις των αποφάσεων των πολιτικών δικαστη-
ρίων σε υποθέσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄, και δ΄ της
παραγράφου 4. 

Άρθρο 48
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Προστασία του δικαιούχου µεταγενέστερα 
καταχωρισµένου σήµατος σε διαδικασίες προσβολής

1. Στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής, ο δικαιούχος
προγενέστερου σήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 5 δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση
µεταγενέστερου καταχωρισµένου σήµατος, εφόσον το
µεταγενέστερο καταχωρισµένο σήµα δεν θα κηρυσσό-
ταν άκυρο, σύµφωνα µε τα άρθρα 12 ή 53 ή 54. Τα ανω-
τέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση δικαιούχου άλ-
λου προγενέστερου δικαιώµατος, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 5, εφόσον το µεταγενέστερο κα-
ταχωρισµένο σήµα δεν θα κηρυσσόταν άκυρο, σύµφωνα
µε το άρθρο 12.

2. Στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής, ο δικαιούχος
προγενέστερου σήµατος δεν δικαιούται να απαγορεύσει
τη χρήση µεταγενέστερου καταχωρισµένου σήµατος
της ΕΕ, εφόσον το εν λόγω µεταγενέστερο σήµα που α-
σκείται στο πλαίσιο αγωγής για την προσβολή του, δεν
θα κηρυσσόταν άκυρο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1,
3 ή 4 του άρθρου 60 ή τις παραγράφους 1 ή 2 του άρθρου
61 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 2017/1001. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και
στην περίπτωση δικαιούχου προγενέστερου δικαιώµα-
τος, εφόσον το εν λόγω µεταγενέστερο σήµα δεν θα κη-
ρυσσόταν άκυρο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 3 ή 4
του άρθρου 60 ή τις παραγράφους 1 ή 2 του άρθρου 61
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 2017/1001. 

3. Όταν ο δικαιούχος προγενέστερου σήµατος ή άλ-
λου δικαιώµατος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρή-
ση µεταγενέστερου καταχωρισµένου σήµατος σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 ή 2, ο δικαιούχος του µεταγενέ-
στερου καταχωρισµένου σήµατος δεν δικαιούται να απα-
γορεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήµατος ή άλ-
λου δικαιώµατος στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής,
µολονότι δεν είναι πλέον δυνατόν να γίνει επίκληση αυ-
τού του προγενέστερου δικαιώµατος κατά του µεταγε-
νέστερου σήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, 

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Άρθρο 49
Παραίτηση από το δικαίωµα στο σήµα

1. Το δικαίωµα στο σήµα αποσβένεται µε δήλωση πα-
ραίτησης του δικαιούχου για το σύνολο ή µέρος των
προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχω-
ριστεί.

2. Η παραίτηση δηλώνεται εγγράφως στη Διεύθυνση
Σηµάτων από το δικαιούχο του σήµατος. Παράγει αποτε-
λέσµατα µόνο µετά την εγγραφή της στο µητρώο σηµά-
των.

3. Σε περίπτωση παραχώρησης άδειας χρήσης του σή-
µατος, η παραίτηση εγγράφεται στο µητρώο, µόνο αν ο
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δικαιούχος του σήµατος αποδείξει ότι, έχει γνωστοποιή-
σει στον αδειούχο την πρόθεσή του να παραιτηθεί από
το σήµα.

Άρθρο 50 
(Άρθρα 16 παρ. 1, 19, 20, 21, 45 και 47 

της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Έκπτωση από το δικαίωµα στο σήµα

1. Με αίτηση κατά του δικαιούχου του σήµατος που υ-
ποβάλλεται στη Διεύθυνση Σηµάτων και εξετάζεται από
τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων µπορεί να ζητηθεί η έκ-
πτωσή του από το δικαίωµα στο σήµα για τους λόγους
της παραγράφου 2. Η απόφαση της Διοικητικής Επιτρο-
πής Σηµάτων προσβάλλεται στα πολιτικά δικαστήρια µε
ανακοπή του άρθρου 583 ΚΠολΔ για έλεγχο νόµου και
ουσίας. Η ανακοπή δικάζεται κατά την τακτική διαδικα-
σία από το µονοµελές πρωτοδικείο. Τοπική αρµοδιότητα
έχουν τα δικαστήρια της Αθήνας, όπου τηρείται το µη-
τρώο. Δικαίωµα ανακοπής κατά της απόφασης έχουν ο
δικαιούχος του σήµατος και ο αιτών την έκπτωση, εφό-
σον νικήθηκαν ολικά ή εν µέρει. Το δικόγραφο της ανα-
κοπής απευθύνεται κατά του διαδίκου που νίκησε στη Δι-
οικητική Επιτροπή Σηµάτων. Η ανακοπή δεν στρέφεται
κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, ούτε κοινοποιείται σε αυ-
τό. Η προθεσµία της ανακοπής είναι εξήντα (60) ηµέρες
από την επίδοση της απόφασης της Διοικητικής Επιτρο-
πής Σηµάτων. Αν δεν επιδοθεί η απόφαση της Διοικητι-
κής Επιτροπής Σηµάτων, η προθεσµία της ανακοπής εί-
ναι δύο (2) έτη που αρχίζει από τη δηµοσίευση της από-
φασης. Αν παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσµίες,
η απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων καθίστα-
ται απρόσβλητη. Η άσκηση της ανακοπής έχει ανασταλ-
τικό αποτέλεσµα. Ο ανακόπτων οφείλει µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες από την κατάθεση της ανακοπής να υποβά-
λει αντίγραφό της στη Διεύθυνση Σηµάτων για εγγραφή
στο Μητρώο, διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη η συ-
ζήτηση της ανακοπής. Κατά τη συζήτηση της ανακοπής
στο µονοµελές πρωτοδικείο οι διάδικοι οφείλουν να υ-
ποβάλουν τα υποµνήµατα και το αποδεικτικό υλικό που
υπέβαλαν στη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων, καθώς και
την απόφασή της. Για τον σκοπό αυτόν η Διεύθυνση Ση-
µάτων τους παραδίδει αντίγραφα. Στη δίκη της ανακο-
πής οι διάδικοι µπορεί να επικαλεστούν νέους ισχυρι-
σµούς και νέα αποδεικτικά µέσα. Δεν επιτρέπεται, όµως,
η προβολή νέων λόγων έκπτωσης που δεν προβλήθηκαν
στη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων. Δεν απαιτείται η προ-
δικασία της υποβολής αίτησης έκπτωσης στη Διεύθυνση
Σηµάτων, όταν ασκείται ανταγωγή έκπτωσης από το σή-
µα στο πλαίσιο αγωγής για την προσβολή του. 

2. Ο δικαιούχος εκπίπτει από το δικαίωµά του ολικά ή
µερικά αν:
α) µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την

καταχώριση του σήµατος δεν κάνει ουσιαστική χρήση
του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει
καταχωριστεί ή αν διακόψει τη χρήση του σήµατος για
πέντε (5) συνεχή έτη, 
β) συνεπεία της συµπεριφοράς ή αδράνειας του δικαι-

ούχου, το σήµα έχει καταστεί κοινόχρηστο ή συνήθης ε-
µπορική ονοµασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας για το
οποίο έχει καταχωριστεί,
γ) λόγω της χρήσης του σήµατος από τον δικαιούχο ή

µε τη συγκατάθεσή του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες

για τα οποία ή για τις οποίες τούτο έχει καταχωριστεί εν-
δέχεται να παραπλανηθεί το κοινό, ιδίως, ως προς τη φύ-
ση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊ-
όντων ή των υπηρεσιών.

3. Αν ο λόγος έκπτωσης αφορά µέρος µόνο των προϊ-
όντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ή για τις οποίες έ-
χει καταχωριστεί το εν λόγω σήµα, ο δικαιούχος κηρύσ-
σεται έκπτωτος από τα δικαιώµατά του µόνο για τα συ-
γκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

4. Δεν επέρχεται έκπτωση του δικαιώµατος αν ο δικαι-
ούχος του σήµατος:
α) αποδείξει ότι, η µη χρήση του οφείλεται σε εύλογη

αιτία, 
β) στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της λήξης της

πενταετίας µη χρήσης του και της υποβολής της αίτησης
ή ανταγωγής έκπτωσης, προέβη σε έναρξη ή επανάληψη
της ουσιαστικής χρήσης του. Η έναρξη ή η επανάληψη
της χρήσης µέσα σε περίοδο τριών (3) µηνών πριν από
την υποβολή της αίτησης ή της ανταγωγής έκπτωσης, η
οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη συµπλήρω-
ση της συνεχούς πενταετίας µη χρήσης, δεν λαµβάνεται
υπόψη, αν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έ-
ναρξη ή την επανάληψη της χρήσης έγιναν, αφού ο δι-
καιούχος έλαβε γνώση του γεγονότος ότι, είναι πιθανή η
υποβολή αίτησης ή ανταγωγής έκπτωσης.

5. Σε περίπτωση αίτησης έκπτωσης ή ανταγωγής έκ-
πτωσης για µη χρήση σήµατος, το βάρος απόδειξης αντι-
στρέφεται και ο δικαιούχος πρέπει να αποδείξει τη χρή-
ση του σήµατός του.

6. Η έκπτωση από το δικαίωµα στο σήµα παράγει απο-
τελέσµατα έναντι πάντων και επέρχεται όταν η σχετική
απόφαση καταστεί τελεσίδικη. Το καταχωρισµένο σήµα
θεωρείται ότι έχει παύσει να παράγει τα αποτελέσµατα
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο από την ηµεροµη-
νία κατάθεσης της αίτησης ή της ανταγωγής έκπτωσης.
Κατ’ αίτηση ενός διαδίκου µπορεί να καθοριστεί στην α-
νωτέρω απόφαση προγενέστερη ηµεροµηνία, εφόσον
κατά την ηµεροµηνία αυτή συνέτρεχε ένας από τους λό-
γους έκπτωσης.

7. Η τελεσίδικη απόφαση για την έκπτωση από το δι-
καίωµα στο σήµα, καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης των
αποτελεσµάτων της εγγράφεται στο µητρώο σηµάτων
και το σήµα διαγράφεται από αυτό. Η γνωστοποίηση της
τελεσίδικης απόφασης µπορεί να γίνει µε επιµέλεια ο-
ποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.

Άρθρο 51 
(Άρθρο 45 παρ. 4 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Κατάθεση και εξέταση της αίτησης έκπτωσης 

1. Η αίτηση έκπτωσης που κατατίθεται στη Διεύθυνση
Σηµάτων εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµά-
των. Η αίτηση απευθύνεται µόνο κατά του δικαιούχου
του σήµατος. Η αίτηση µπορεί να αφορά µέρος ή το σύ-
νολο των προϊόντων ή των υπηρεσιών σε σχέση µε τις ο-
ποίες έχει καταχωριστεί το αµφισβητούµενο σήµα. Η Δι-
εύθυνση Σηµάτων χορηγεί αµέσως στον αιτούντα αριθ-
µό πρωτοκόλλου της κατατεθείσας αίτησης και ηµερο-
µηνία συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων
που θα την εξετάσει. Για την κοινοποίηση της αίτησης
έκπτωσης στον δικαιούχο και για την άσκηση πρόσθετων
λόγων εφαρµόζεται αναλόγως το δεύτερο εδάφιο των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 27.
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2. Αίτηση για έκπτωση µπορεί να υποβληθεί από κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και από κάθε οργάνω-
ση ή φορέα εκπροσώπησης των συµφερόντων κατα-
σκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών, εµπόρων
ή καταναλωτών, εφόσον µπορεί να ενάγει και να ενάγε-
ται.

3. Λόγοι έκπτωσης που έχουν προβληθεί µε ανταγωγή
δεν µπορεί να προβληθούν εκ νέου µε αίτηση στη Διεύ-
θυνση Σηµάτων. Λόγοι έκπτωσης που έχουν προβληθεί
µε αίτηση στη Διεύθυνση Σηµάτων δεν επιτρέπεται να
προβληθούν εκ νέου µε ανταγωγή.

Άρθρο 52 
(Άρθρα 7, 45 και 47 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Ακυρότητα σήµατος

1. Με αίτηση κατά του δικαιούχου σήµατος που υπο-
βάλλεται στη Διεύθυνση Σηµάτων και εξετάζεται από τη
Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων µπορεί να ζητηθεί η ακυ-
ρότητα του σήµατος για τους λόγους των άρθρων 4 και
5. Η απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων προ-
σβάλλεται στα πολιτικά δικαστήρια µε ανακοπή του άρ-
θρου 583 ΚΠολΔ για έλεγχο νόµου και ουσίας. Η ανακο-
πή δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία από το µονοµε-
λές πρωτοδικείο. Τοπική αρµοδιότητα έχουν τα δικαστή-
ρια της Αθήνας, όπου τηρείται το µητρώο. Δικαίωµα ανα-
κοπής του άρθρου 583 ΚΠολΔ κατά της απόφασης της
Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων έχουν ο δικαιούχος του
σήµατος και ο αιτών την ακυρότητα του σήµατος εφό-
σον νικήθηκαν ολικά ή εν µέρει. Το δικόγραφο της ανα-
κοπής απευθύνεται κατά του διαδίκου που νίκησε στη Δι-
οικητική Επιτροπή Σηµάτων. Η ανακοπή δεν στρέφεται
κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, ούτε κοινοποιείται σε αυ-
τό. Η προθεσµία της ανακοπής είναι εξήντα (60) ηµέρες
από την επίδοση της απόφασης της Διοικητικής Επιτρο-
πής Σηµάτων. Αν δεν επιδοθεί η απόφαση της Διοικητι-
κής Επιτροπής Σηµάτων, η προθεσµία της ανακοπής εί-
ναι δύο (2) έτη που αρχίζει από τη δηµοσίευση της από-
φασης. Αν παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσµίες,
η απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων καθίστα-
ται απρόσβλητη. Η άσκηση της ανακοπής έχει ανασταλ-
τικό αποτέλεσµα. Ο ανακόπτων οφείλει, µέσα σε τριά-
ντα (30) ηµέρες από την κατάθεση της ανακοπής, να υ-
ποβάλει αντίγραφο στη Διεύθυνση Σηµάτων για εγγρα-
φή στο Μητρώο, διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη η
συζήτηση της ανακοπής. Κατά τη συζήτηση της ανακο-
πής στο µονοµελές πρωτοδικείο οι διάδικοι οφείλουν να
υποβάλουν τα υποµνήµατα και το αποδεικτικό υλικό που
υπέβαλαν στη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων, καθώς και
την απόφασή της. Για τον σκοπό αυτόν η Διεύθυνση Ση-
µάτων τους παραδίδει αντίγραφα. Στη δίκη της ανακο-
πής οι διάδικοι µπορούν να επικαλεστούν νέους ισχυρι-
σµούς και νέα αποδεικτικά µέσα. Δεν επιτρέπεται όµως,
η προβολή νέων λόγων ακυρότητας που δεν προβλήθη-
καν στη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων. Δεν απαιτείται η
προδικασία της υποβολής αίτησης στη Διεύθυνση Σηµά-
των, όταν ασκείται ανταγωγή ακυρότητας του σήµατος
στο πλαίσιο αγωγής για την προσβολή του.

2. Αν ο λόγος ακυρότητας αφορά µέρος µόνον των
προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ή για τις οποί-
ες έχει καταχωριστεί το σήµα, τότε αυτό κηρύσσεται ά-
κυρο µόνο για τα συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

3. Το σήµα δεν κηρύσσεται άκυρο, αν ο λόγος απαρα-
δέκτου που προβλέπεται στις περιπτώσης  β΄, γ΄ και δ΄

της παραγράφου 1 του άρθρου 4 δεν υφίσταται κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης ή της ανταγωγής ακυρότη-
τας επειδή το σήµα απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λό-
γω της χρήσης του.

4. Την ακυρότητα σήµατος για λόγους που ανάγονται
στο άρθρο 4 µπορεί να ζητήσει κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, καθώς και κάθε οργάνωση ή φορέας εκπρο-
σώπησης των συµφερόντων κατασκευαστών, παραγω-
γών, παρόχων υπηρεσιών, εµπόρων ή καταναλωτών.

5. Την ακυρότητα σήµατος για λόγους που ανάγονται
στο άρθρο 5 µπορεί να ζητήσει ο δικαιούχος οποιουδή-
ποτε προγενέστερου δικαιώµατος που περιλαµβάνεται
στο άρθρο αυτό.

6. Μια αίτηση ή ανταγωγή ακυρότητας µπορεί να στη-
ρίζεται σε περισσότερα από ένα προγενέστερα δικαιώ-
µατα, αρκεί να ανήκουν όλα στον ίδιο δικαιούχο.

7. Η ακυρότητα του σήµατος επέρχεται όταν η σχετική
απόφαση καταστεί τελεσίδικη. Το σήµα που κηρύχθηκε
άκυρο θεωρείται ότι ποτέ δεν έχει παραγάγει αποτελέ-
σµατα.

8. Η τελεσίδικη απόφαση για την ακυρότητα σήµατος
εγγράφεται στο µητρώο σηµάτων και το σήµα διαγράφε-
ται από αυτό. Η γνωστοποίηση της τελεσίδικης απόφα-
σης µπορεί να γίνει µε επιµέλεια οποιουδήποτε έχει έν-
νοµο συµφέρον.

9. Για την υποβολή αίτησης ακυρότητας, την κοινοποί-
ησή της και την εξέτασή της από τη Διοικητική Επιτροπή
Σηµάτων εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 51.

10. Δεν δικαιούται να ζητήσει την κήρυξη ακυρότητας
σήµατος για τους λόγους των άρθρων 4 και 5 όποιος
τους είχε προβάλει κατά τη διαδικασία καταχώρισης του
σήµατος, εφόσον αυτοί κρίθηκαν κατ’ αντιδικία µε τον δι-
καιούχο του σήµατος από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµά-
των ή τα διοικητικά δικαστήρια.

11. Λόγοι ακυρότητας που έχουν προβληθεί µε αντα-
γωγή δεν µπορεί να προβληθούν εκ νέου µε αίτηση στη
Διεύθυνση Σηµάτων. Λόγοι ακυρότητας που έχουν προ-
βληθεί µε αίτηση στη Διεύθυνση Σηµάτων δεν επιτρέπε-
ται να προβληθούν εκ νέου µε ανταγωγή.

Άρθρο 53 
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα ή φήµης 
προγενέστερου σήµατος που εµποδίζει την κήρυξη 

ακυρότητας καταχωρισµένου σήµατος

Η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας βάσει προγενέ-
στερου εµπορικού σήµατος δεν γίνεται δεκτή κατά την
ηµεροµηνία της άσκησής της, αν δεν θα γινόταν δεκτή
κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης ή την ηµεροµηνία προ-
τεραιότητας του µεταγενέστερου σήµατος για οποιον-
δήποτε από τους εξής λόγους:
α) το προγενέστερο σήµα, που είναι δυνατόν να κηρυ-

χτεί άκυρο σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 4, δεν είχε ακόµα αποκτήσει
διακριτικό χαρακτήρα όπως αναφέρεται στην παράγρα-
φο 2 του άρθρου 4, 
β) η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας βασίζεται στην

περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και το
προγενέστερο σήµα δεν είχε ακόµα αποκτήσει επαρκώς
διακριτικό χαρακτήρα, ώστε να υποστηριχθεί η περίπτω-
ση πιθανότητας σύγχυσης του κοινού, κατά την έννοια
της ανωτέρω διάταξης, 
γ) η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας βασίζεται στην
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περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και το
προγενέστερο σήµα δεν είχε ακόµα αποκτήσει φήµη κα-
τά την έννοια της ανωτέρω διάταξης. 
Τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλόγως και επί αντα-

γωγής ακυρότητας σήµατος.

Άρθρο 54 
(Άρθρο 46 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Μη χρήση ως µέσο άµυνας σε διαδικασία 
κήρυξης ακυρότητας

1. Ύστερα από αίτηµα ενώπιον της Διοικητικής Επιτρο-
πής Σηµάτων του δικαιούχου του µεταγενέστερου σήµα-
τος του οποίου ζητείται η ακυρότητα, ο δικαιούχος προ-
γενέστερου σήµατος που ζητά την ακυρότητα για λό-
γους του άρθρου 5 οφείλει να αποδείξει ότι µέσα στην
περίοδο των πέντε (5) ετών που προηγήθηκε της ηµερο-
µηνίας κατάθεσης της αίτησης ακυρότητας είχε γίνει ου-
σιαστική χρήση του προγενέστερου σήµατος για τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία είχε καταχωριστεί
και τα οποία επικαλείται προς δικαιολόγηση της αίτησης
ακυρότητας ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση
του, εφόσον κατά την ηµεροµηνία αυτή το προγενέστε-
ρο σήµα ήταν καταχωρισµένο για πέντε (5) τουλάχιστον
έτη.

2. Αν κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης ή
την ηµεροµηνία προτεραιότητας του µεταγενέστερου
σήµατος έχει λήξει η περίοδος των πέντε (5) ετών από
την καταχώριση του προγενέστερου σήµατος µέσα στην
οποία θα έπρεπε να είχε γίνει ουσιαστική χρήση αυτού, ο
δικαιούχος του προγενέστερου σήµατος, επιπλέον των
αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, οφείλει να αποδείξει ότι, έχει γίνει
ουσιαστική χρήση του σήµατός του κατά τη διάρκεια της
πενταετούς περιόδου πριν από την ηµεροµηνία κατάθε-
σης της δήλωσης ή την ηµεροµηνία προτεραιότητας του
µεταγενέστερου σήµατος ή ότι υπήρχε εύλογη αιτία για
τη µη χρήση. 

3. Αν δεν αποδειχτούν τα αναφερόµενα στις παραγρά-
φους 1 και 2, η αίτηση ακυρότητας απορρίπτεται χωρίς
να εξετάζεται στην ουσία της.

4. Αν το προγενέστερο σήµα χρησιµοποιήθηκε για µέ-
ρος µόνο των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες
καταχωρίστηκε για τους σκοπούς της εξέτασης της αίτη-
σης ακυρότητας θεωρείται καταχωρισµένο µόνο για το
µέρος αυτό των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

5. Όταν η αίτηση ακυρότητας βασίζεται σε προγενέ-
στερο σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ουσιαστική χρή-
ση αυτού προσδιορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2017/1001. 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 εφαρµόζεται ανα-
λόγως.

Άρθρο 55 
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Εκ των υστέρων διαπίστωση της ακυρότητας σήµατος
ή της έκπτωσης του δικαιούχου του σήµατος 

από τα δικαιώµατά του

Όταν για σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται επί-
κληση της αρχαιότητας εθνικού σήµατος ή διεθνούς σή-
µατος µε ισχύ στην Ελλάδα από το οποίο έχει προηγηθεί
παραίτηση ή το οποίο δεν έχει ανανεωθεί, η διαπίστωση
της ακυρότητας ή της έκπτωσης από τα δικαιώµατα επί

του σήµατος, το οποίο αποτελεί τη βάση για την επίκλη-
ση της αρχαιότητας, µπορεί να γίνει εκ των υστέρων, υ-
πό τον όρο ότι η ακυρότητα ή η έκπτωση από τα δικαιώ-
µατα θα µπορούσε να είχε κηρυχτεί κατά τον χρόνο της
παραίτησης από το σήµα ή της µη ανανέωσής του. Στην
περίπτωση αυτή, η αρχαιότητα παύει να παράγει τα απο-
τελέσµατά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

Άρθρο 56 
(Άρθρα 27, 28 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Σήµατα πιστοποίησης

1. Ως «σήµατα πιστοποίησης» νοούνται τα σήµατα που
προσδιορίζονται ως σήµατα πιστοποίησης κατά την κα-
τάθεσή τους και είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή
τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του
σήµατος, όσον αφορά στο υλικό, τον τρόπο παρασκευής
των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα,
την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, µε εξαίρεση τη γε-
ωγραφική προέλευση, από τα προϊόντα και τις υπηρε-
σίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση. 

2. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανο-
µένων των οργανισµών, αρχών και φορέων δηµοσίου δι-
καίου, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1
του ν. 1256/1982, µπορεί να υποβάλει αίτηση για σήµατα
πιστοποίησης υπό την προϋπόθεση ότι, δεν ασκεί επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα που περιλαµβάνει την παροχή
του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιού-
νται.

Άρθρο 57 
Κανονισµός χρήσης του σήµατος πιστοποίησης

1. Η δήλωση κατάθεσης σηµάτων πιστοποίησης συνο-
δεύεται από κανονισµό χρήσης, ο οποίος συντάσσεται α-
πό τον καταθέτη της δήλωσης. 

2. Ο κανονισµός χρήσης αναφέρει τα πρόσωπα που ε-
πιτρέπεται να χρησιµοποιούν το σήµα, τα χαρακτηριστι-
κά που πρέπει να πιστοποιεί το σήµα, καθώς και τον τρό-
πο µε τον οποίο ο φορέας πιστοποίησης εξετάζει τα χα-
ρακτηριστικά αυτά και εποπτεύει τη χρήση του σήµατος.
Ο εν λόγω κανονισµός αναφέρει επίσης τους όρους χρή-
σης του σήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών
συνεπειών σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης. 

3. Ο κανονισµός, καθώς και οι τροποποιήσεις του υπο-
βάλλονται στη Διεύθυνση Σηµάτων και εγγράφονται στο
µητρώο, µε την προϋπόθεση ότι, πληρούν τους όρους
της παραγράφου 2 και εφόσον τηρούνται και οι προϋπο-
θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58.

4. Ο κανονισµός και κάθε τροποποίησή του ισχύουν α-
πό την ηµεροµηνία εγγραφής τους στο µητρώο.

Άρθρο 58 
(Άρθρο 28 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης

1. Η δήλωση κατάθεσης σήµατος πιστοποίησης απορ-
ρίπτεται: 
α) όταν συντρέχει ένας από τους λόγους απόρριψης

δήλωσης σήµατος που προβλέπονται στο άρθρο 4, ή
β) εφόσον ασκηθεί ανακοπή του άρθρου 25, όταν συ-
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ντρέχει ένας από τους λόγους απόρριψης δήλωσης σή-
µατος που προβλέπονται στο άρθρο 5, ή
γ) όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων

56 και 57 ή όταν ο κανονισµός χρήσης αντιβαίνει στη δη-
µόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη.

2. Η δήλωση σήµατος πιστοποίησης απορρίπτεται επί-
σης, αν υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού ό-
σον αφορά στον χαρακτήρα ή τη σηµασία του σήµατος,
ιδίως, αν το σήµα µπορεί να εκληφθεί ως κάτι άλλο και ό-
χι ως σήµα πιστοποίησης. 

3. Η δήλωση σήµατος πιστοποίησης δεν απορρίπτεται,
αν ο καταθέτης, µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση
για την απόρριψη της δήλωσης, τροποποιήσει τον κανο-
νισµό χρήσης κατά τρόπον, ώστε να πληρούνται οι απαι-
τήσεις των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 59 
Μεταβίβαση σήµατος πιστοποίησης

Το σήµα πιστοποίησης µεταβιβάζεται µόνο σε πρόσω-
πο που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 56.

Άρθρο 60
Πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να ασκούν αγωγή για

προσβολή

1. Μόνο ο δικαιούχος του σήµατος πιστοποίησης δικαι-
ούται να ασκεί προσφυγές και ένδικα βοηθήµατα για να
εγείρει τις αξιώσεις προσβολής, σύµφωνα µε τα άρθρα
38 επ.

2. Ο δικαιούχος σήµατος πιστοποίησης νοµιµοποιείται
να ζητεί αποζηµίωση και για λογαριασµό των προσώπων
που δικαιούνται να χρησιµοποιούν το σήµα.

Άρθρο 61 
(Άρθρο 28 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Λόγοι έκπτωσης

Εκτός από τους λόγους έκπτωσης του άρθρου 50, ο δι-
καιούχος σήµατος πιστοποίησης κηρύσσεται έκπτωτος
από τα δικαιώµατά του, ύστερα από αίτηση έκπτωσης
του άρθρου 50, ή ύστερα από ανταγωγή έκπτωσης στο
πλαίσιο αγωγής για την προσβολή του κατά την παρά-
γραφο 12 του άρθρου 38, εφόσον συντρέχει µια από τις
εξής προϋποθέσεις:
α) ο δικαιούχος δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της

παραγράφου 2 του άρθρου 56, ή
β) ο δικαιούχος δεν λαµβάνει εύλογα µέτρα για να α-

ποτρέψει τη χρήση του σήµατος πιστοποίησης κατά τρό-
πο ασύµβατο µε τους όρους του κανονισµού χρήσης, συ-
µπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε τροποποίησής του
που έχει εγγραφεί στο µητρώο, ή
γ) το σήµα πιστοποίησης χρησιµοποιήθηκε από τον δι-

καιούχο, κατά τρόπο που είχε ως συνέπεια τη δυνατότη-
τα παραπλάνησης του κοινού σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 2 του άρθρου 58,
δ) η τροποποίηση του κανονισµού χρήσης του σήµα-

τος πιστοποίησης σηµειώθηκε στο µητρώο κατά παράβα-
ση της παραγράφου 3 του άρθρου 57, εκτός αν ο δικαι-
ούχος του σήµατος πιστοποίησης, ύστερα από τροπο-

ποίηση του κανονισµού χρήσης, που υποβάλλεται στο
µητρώο µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης για την
έκπτωση, συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του άρθρου
58.

Άρθρο 62 
(Άρθρο 28 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Επιπρόσθετοι λόγοι ακυρότητας

Ένα σήµα πιστοποίησης κηρύσσεται άκυρο, ύστερα α-
πό αίτηση ακυρότητας του άρθρου 52, ή ύστερα από α-
νταγωγή ακυρότητας στο πλαίσιο αγωγής για την προ-
σβολή του κατά την παράγραφο 12 του άρθρου 38:
α) αν συντρέχουν λόγοι ακυρότητας του άρθρου 52 σε

συνδυασµό µε τα άρθρα 4 ή 5,
β) αν έχει καταχωριστεί κατά παράβαση του άρθρου

58.
Το σήµα πιστοποίησης δεν κηρύσσεται άκυρο, αν ο δι-

καιούχος, ύστερα από τροποποίηση του κανονισµού
χρήσης, που υποβάλλεται στο µητρώο µέχρι την έκδοση
τελεσίδικης απόφασης για την ακυρότητα, συµµορφωθεί
µε τις απαιτήσεις του άρθρου 58.

Άρθρο 63
Λοιπές διατάξεις

1. Για τα σήµατα πιστοποίησης τηρείται ειδικό Μη-
τρώο, τα δε τέλη κατάθεσης και παράτασης της προστα-
σίας τους, ορίζονται στο πενταπλάσιο των τελών που ι-
σχύουν κάθε φορά για τα υπόλοιπα σήµατα.

2. Η χρήση του σήµατος πιστοποίησης γίνεται απαραί-
τητα µε την ένδειξη «σήµα πιστοποίησης».

3. Στα σήµατα πιστοποίησης ισχύουν οι διατάξεις του
παρόντος νόµου, εφόσον δεν αντίκεινται στα άρθρα 56
ως 63.

Άρθρο 64 
(Άρθρα 27 και 29 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Συλλογικά σήµατα

1. Ως «συλλογικά σήµατα» νοούνται τα σήµατα που
προσδιορίζονται ως συλλογικά κατά την κατάθεσή τους
και είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρε-
σίες των µελών της οργάνωσης που είναι δικαιούχος του
σήµατος από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχει-
ρήσεων.

2. Συλλογικά σήµατα µπορούν να καταθέτουν οι συνε-
ταιρισµοί και οι οργανώσεις κατασκευαστών, παραγω-
γών, παρόχων υπηρεσιών ή εµπόρων, οι οποίες έχουν
την ικανότητα να είναι ιδίω ονόµατι υποκείµενα δικαιω-
µάτων και υποχρεώσεων, να συµβάλλονται ή να διενερ-
γούν άλλες νοµικές πράξεις και να ενάγουν και να ενά-
γονται, καθώς επίσης και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου. 

3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 4, συλλογικά σήµατα µπορεί να συνί-
στανται από σηµεία ή από ενδείξεις που µπορεί να χρη-
σιµεύσουν στο εµπόριο για τον προσδιορισµό της γεω-
γραφικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών.
Αυτό το συλλογικό σήµα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο
του να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση τέτοιων σηµείων

24



ή ενδείξεων στις εµπορικές συναλλαγές, εφόσον οι εν
λόγω τρίτοι τα χρησιµοποιούν, σύµφωνα µε τα χρηστά
συναλλακτικά ήθη του εµπορίου και της βιοµηχανίας. Το
σήµα αυτό δεν µπορεί ιδίως να αντιταχθεί έναντι τρίτου
ο οποίος δικαιούται να χρησιµοποιεί γεωγραφική ονοµα-
σία.

Άρθρο 65 
(Άρθρα 30 και 33 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Κανονισµός χρήσης του συλλογικού σήµατος

1. Ο καταθέτης συλλογικού σήµατος συντάσσει τον
κανονισµό χρήσης του σήµατος.

2. Ο κανονισµός χρήσης αναφέρει, ιδίως, τα πρόσωπα
που νοµιµοποιούνται να χρησιµοποιούν το σήµα, τους ό-
ρους συµµετοχής στην οργάνωση που είναι δικαιούχος,
καθώς και τις προϋποθέσεις χρήσης του σήµατος, συ-
µπεριλαµβανοµένων των σχετικών συνεπειών. Αν το
συλλογικό σήµα αποτελείται από γεωγραφική ένδειξη, ο
εν λόγω κανονισµός πρέπει να προβλέπει ότι κάθε φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο του οποίου τα προϊόντα ή οι υπη-
ρεσίες προέρχονται από τη συγκεκριµένη γεωγραφική
περιοχή µπορεί να καθίσταται µέλος της οργάνωσης που
είναι δικαιούχος του σήµατος, εφόσον πληροί όλους
τους άλλους όρους του κανονισµού.

3. Ο κανονισµός και οι τροποποιήσεις του ανωτέρω κα-
νονισµού υποβάλλονται στη Διεύθυνση Σηµάτων και εγ-
γράφονται στο µητρώο, µε την προϋπόθεση της τήρησης
της παραγράφου 2 και µε την επιφύλαξη της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 66.

4. Ο κανονισµός και κάθε τροποποίησή του ισχύει από
την ηµεροµηνία εγγραφής της στο µητρώο.

Άρθρο 66 
(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Επιπρόσθετοι λόγοι απόρριψης 
της δήλωσης κατάθεσης

1. Η δήλωση κατάθεσης συλλογικού σήµατος απορρί-
πτεται:
α) αν συντρέχουν οι λόγοι απόρριψης του άρθρου 4,

µε εξαίρεση την περίπτωση που το συλλογικό σήµα συνί-
σταται σε σηµεία ή ενδείξεις που µπορεί να χρησιµεύ-
σουν στο εµπόριο για τον προσδιορισµό της γεωγραφι-
κής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών ή
β) εφόσον ασκηθεί ανακοπή του άρθρου 25, αν συ-

ντρέχουν λόγοι του άρθρου 5 ή
γ) όταν το συλλογικό σήµα δεν πληροί τις προϋποθέ-

σεις των άρθρων 64 και 65 ή όταν ο κανονισµός χρήσης
του αντίκειται στη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

2. Η δήλωση κατάθεσης συλλογικού σήµατος απορρί-
πτεται επίσης όταν υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του
κοινού, όσον αφορά το χαρακτήρα ή τη σηµασία του σή-
µατος, ιδίως, όταν το σήµα πιθανόν να εκληφθεί ως κάτι
άλλο και όχι ως συλλογικό σήµα. 

3. Η δήλωση δεν απορρίπτεται, αν ο καταθέτης, µέχρι
να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την απόρριψη της
δήλωσης, τροποποιήσει τον κανονισµό χρήσης του συλ-
λογικού σήµατος, κατά τρόπον ώστε να πληρούνται οι
προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 και
της παραγράφου 2. 

Άρθρο 67
(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να ασκούν αγωγή 
για προσβολή

1. Η έγερση των αξιώσεων που απορρέουν από την κα-
ταχώριση του συλλογικού σήµατος ανήκει, αν δεν ορίζε-
ται διαφορετικά στο καταστατικό ή στον κανονισµό χρή-
σης, στον δικαιούχο.

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 17 ισχύουν για
κάθε πρόσωπο που δικαιούται να χρησιµοποιεί συλλογι-
κό σήµα.

3. Ο δικαιούχος συλλογικού σήµατος µπορεί να αξιώ-
νει, για λογαριασµό των προσώπων που νοµιµοποιούνται
να χρησιµοποιούν το σήµα, αποκατάσταση της ζηµίας
που υπέστησαν τα πρόσωπα αυτά, λόγω της χρήσης του
σήµατος χωρίς σχετική άδεια.

Άρθρο 68 
(Άρθρο 35 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Επιπρόσθετοι λόγοι έκπτωσης

Εκτός από τους λόγους έκπτωσης που προβλέπονται
στο άρθρο 50, ο δικαιούχος συλλογικού σήµατος κηρύσ-
σεται έκπτωτος από τα δικαιώµατά του, ύστερα από αί-
τηση έκπτωσης του άρθρου 50 ή ύστερα από ανταγωγή
έκπτωσης στο πλαίσιο αγωγής για την προσβολή του κα-
τά την παράγραφο 12 του άρθρου 38, αν:
α) δεν λαµβάνει εύλογα µέτρα για να αποτρέψει χρή-

ση του σήµατος που δεν συµβιβάζεται µε τους όρους
χρήσης του συλλογικού σήµατος, όπως αυτοί προβλέπο-
νται στον κανονισµό χρήσης του και σε κάθε τροποποίη-
σή του που έχει εγγραφεί στο µητρώο ή
β) ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκε το σήµα α-

πό τα νοµιµοποιούµενα πρόσωπα είχε ως συνέπεια τη
δυνατότητα παραπλάνησης του κοινού, 
γ) η τροποποίηση του κανονισµού χρήσης του σήµα-

τος σηµειώθηκε στο µητρώο κατά παράβαση της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 65, εκτός αν ο δικαιούχος του σή-
µατος, ύστερα από νέα τροποποίηση του κανονισµού
χρήσης, συµµορφωθεί, µέχρι την έκδοση τελεσίδικης α-
πόφασης για την έκπτωση, µε τις απαιτήσεις του άρθρου
αυτού. 

Άρθρο 69 
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Επιπρόσθετοι λόγοι ακυρότητας

Το συλλογικό σήµα κηρύσσεται άκυρο, εφόσον ασκη-
θεί αίτηση ακυρότητας του άρθρου 52 ή ανταγωγή ακυ-
ρότητας στο πλαίσιο αγωγής για την προσβολή του συλ-
λογικού σήµατος, κατά την παράγραφο 12 του άρθρου
38: 
α) αν συντρέχουν οι λόγοι ακυρότητας του άρθρου 52

σε συνδυασµό µε το άρθρο 4, µε εξαίρεση την περίπτω-
ση που το συλλογικό σήµα συνίσταται σε σηµεία ή ενδεί-
ξεις που µπορεί να χρησιµεύσουν στο εµπόριο, για τον
προσδιορισµό της γεωγραφικής προέλευσης των προϊό-
ντων ή των υπηρεσιών ή
β) αν συντρέχουν οι λόγοι ακυρότητας του άρθρου 52

σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 ή
γ) αν το συλλογικό σήµα δεν πληροί τις προϋποθέσεις
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του άρθρου 66, εκτός αν ο δικαιούχος, µέχρι την έκδοση
τελεσίδικης απόφασης για την ακυρότητα, τροποποιήσει
τον κανονισµό χρήσης του, κατά τρόπο ώστε, να πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 66. 

Άρθρο 70
Λοιπές διατάξεις

(Άρθρο 32 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

1. Για τα συλλογικά σήµατα τηρείται ειδικό µητρώο, τα
δε τέλη κατάθεσης και παράτασης της προστασίας τους,
ορίζονται στο πενταπλάσιο των τελών που ισχύουν για
τα υπόλοιπα σήµατα.

2. Η χρήση του συλλογικού σήµατος γίνεται αποκλει-
στικά µε την ένδειξη «συλλογικό σήµα».

3. Στα συλλογικά σήµατα ισχύουν οι διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου, εφόσον δεν αντίκεινται στα άρθρα 64 ως
70.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

Άρθρο 71 
Αιτήσεις διεθνούς καταχώρισης

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο, ο
παρών νόµος εφαρµόζεται και στις αιτήσεις διεθνούς
καταχώρισης («διεθνείς αιτήσεις») οι οποίες έχουν κα-
τατεθεί σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης
(1989), που έχει κυρωθεί µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2783/2000 (Α΄ 1) και βασίζονται σε δήλωση κατάθεσης
εθνικού σήµατος ή σε καταχωρισµένο εθνικό σήµα ή
στην καταχώριση σηµάτων στο Διεθνές Μητρώο που τη-
ρείται από το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσµιου Οργανι-
σµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας («Διεθνής Καταχώριση»
και «Διεθνές Γραφείο» αντίστοιχα), η προστασία των ο-
ποίων έχει επεκταθεί και στην Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 72
Διεθνής καταχώριση µε βάση 

δήλωση κατάθεσης εθνικού σήµατος 
ή µε βάση καταχωρισµένο εθνικό σήµα

1. Για την κατάθεση διεθνούς αίτησης στο Διεθνές Μη-
τρώο, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου της
Μαδρίτης, που βασίζεται σε δήλωση κατάθεσης εθνικού
σήµατος ή σε καταχωρισµένο εθνικό σήµα, πρέπει να
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο καταθέτης να έχει πραγµατική και µόνιµη βιοµη-

χανική ή εµπορική εγκατάσταση ή κατοικία στην Ελλάδα
ή να έχει την ελληνική ιθαγένεια,
β) ο καταθέτης να έχει καταθέσει δήλωση εθνικού σή-

µατος ή να έχει καταχωρισµένο εθνικό σήµα στην Ελλά-
δα. 

2. Η διεθνής αίτηση κατατίθεται στη Διεύθυνση Σηµά-
των.

Άρθρο 73 
Τύπος και περιεχόµενο της διεθνούς αίτησης

1. Η διεθνής αίτηση συντάσσεται στη γαλλική ή αγγλι-
κή γλώσσα, µε βάση έντυπο που είναι αναρτηµένο στην
ιστοσελίδα του Διεθνούς Γραφείου και υπογράφεται από
τον καταθέτη ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

2. Η διεθνής αίτηση κατατίθεται υποχρεωτικά και σε η-
λεκτρονική µορφή και υπόκειται στην καταβολή του τέ-
λους που προβλέπεται στην περίπτωση ιβ΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 87. Αν δεν έχει καταβληθεί το τέλος,
η αίτηση θεωρείται ότι δεν κατατέθηκε.

3. Η διεθνής αίτηση λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου και
ηµεροµηνία παραλαβής και ελέγχεται από τη Διεύθυνση
Σηµάτων για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 72. 

4. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 72, η διεθνής αίτηση διαβιβάζεται στο
Διεθνές Γραφείο µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από
την παραλαβή της. Εφόσον τηρηθεί η ως άνω προθεσµία,
ως ηµεροµηνία διεθνούς καταχώρισης θεωρείται η ηµε-
ροµηνία παραλαβής της από τη Διεύθυνση Σηµάτων. Σε
περίπτωση υπέρβασης της ως άνω προθεσµίας, ως ηµε-
ροµηνία διεθνούς καταχώρισης θεωρείται η ηµεροµηνία
παραλαβής της από το Διεθνές Γραφείο.

Άρθρο 74 
Αίτηση εδαφικής επέκτασης µεταγενέστερη 

της διεθνούς καταχώρισης

Κάθε αίτηση εδαφικής επέκτασης που υποβάλλεται
µετά τη διεθνή καταχώριση, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 2 του άρθρου 3 τρις του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης,
κατατίθεται απευθείας στο Διεθνές Γραφείο.

Άρθρο 75 
Πληρωµή τελών

Τα τέλη που οφείλονται στο Διεθνές Γραφείο, σύµφω-
να µε το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης καταβάλλονται α-
πευθείας σε αυτό.

Άρθρο 76 
Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχώρισης 
στην Ελληνική Επικράτεια και αποτελέσµατά της

1. Κάθε επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχώρι-
σης στην Ελληνική Επικράτεια παράγει, από την ηµερο-
µηνία καταχώρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 4
του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ή την η-
µεροµηνία επέκτασης της προστασίας στην Ελληνική Ε-
πικράτεια, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3
τρις του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, τα ίδια αποτελέ-
σµατα µε µια δήλωση κατάθεσης εθνικού σήµατος. 

2. Αν δεν έχει κοινοποιηθεί απόρριψη, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου
της Μαδρίτης ή αν η απόρριψη έχει ανακληθεί, η διεθνής
καταχώριση ενός σήµατος του οποίου η προστασία έχει
επεκταθεί στην Ελληνική Επικράτεια, παράγει από την η-
µεροµηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 τα ίδια
αποτελέσµατα που παράγει η καταχώριση ενός εθνικού
σήµατος («εγκεκριµένη διεθνής καταχώριση»).

Άρθρο 77 
Χρήση σήµατος που αποτελεί αντικείµενο 

διεθνούς καταχώρισης

Για τους σκοπούς των άρθρων 28, 40, 50 και 54, η ε-
γκεκριµένη διεθνής καταχώριση ισχύει ως καταχώριση
σήµατος στην Ελλάδα από την ηµεροµηνία που σηµειώ-
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νει η Διεύθυνση Σηµάτων στη µερίδα της, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 76 και το άρθρο 78.

Άρθρο 78 
Διαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης 

στην Ελληνική Επικράτεια

1. Η Διεύθυνση Σηµάτων είναι αρµόδια να αποφασίσει
για την παροχή προστασίας στην Ελληνική Επικράτεια
σε διεθνή καταχώριση. Στην περίπτωση διεθνών καταχω-
ρίσεων που αφορούν σήµατα πιστοποίησης ή συλλογικά,
ο δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης υποβάλλει α-
πευθείας στη Διεύθυνση Σηµάτων κανονισµό χρήσης
του σήµατος σύµφωνα µε τα άρθρα 57 ή 65 αντιστοίχως,
µέσα σε ένα δίµηνο από την ηµεροµηνία κατά την οποία
το Διεθνές Γραφείο κοινοποιεί τη διεθνή καταχώριση.

2. Η διεθνής καταχώριση εγγράφεται στο έντυπο ή η-
λεκτρονικό µητρώο διεθνών σηµάτων, που τηρεί η Διεύ-
θυνση Σηµάτων. Στο µητρώο αυτό εγγράφονται, κατά
περίπτωση, οι αποφάσεις του Εξεταστή, της Διοικητικής
Επιτροπής Σηµάτων, των πολιτικών και διοικητικών δικα-
στηρίων και του Συµβουλίου της Επικρατείας. Πλήρη και
επικαιροποιηµένα στοιχεία των διεθνών καταχωρίσεων
τηρούνται αποκλειστικά στο Διεθνές Μητρώο. Σε περί-
πτωση αντίθεσης του Διεθνούς Μητρώου µε το µητρώο
διεθνών σηµάτων της Διεύθυνσης Σηµάτων, υπερισχύει
το Διεθνές Μητρώο. Οι αποφάσεις που κάνουν δεκτή ή
απορρίπτουν στην Ελληνική Επικράτεια τη διεθνή κατα-
χώριση, καθώς και οι αποφάσεις για το κύρος της αναρ-
τώνται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων.

3. Αν η ανωτέρω αίτηση διεθνούς καταχώρισης γίνει
δεκτή από τον Εξεταστή και δεν έχει ασκηθεί ανακοπή
κατ’ αυτής, η Διεύθυνση Σηµάτων κοινοποιεί στο Διε-
θνές Γραφείο, πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δε-
καοκτώ (18) µηνών που προβλέπεται στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου της
Μαδρίτης, στοιχεία της απόφασης που κάνει δεκτή την
αίτηση. 

4. Αν κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης
που δέχεται τη διεθνή καταχώριση η προθεσµία των δε-
καοκτώ (18) µηνών που προβλέπεται στην παράγραφο 3
επίκειται να λήξει, χωρίς να έχει παρέλθει η προθεσµία
της ανακοπής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 25 του παρόντος, η Διεύθυνση Σηµάτων κοινο-
ποιεί στο Διεθνές Γραφείο στοιχεία της απόφασης που
κάνει δεκτή την αίτηση, ενηµερώνοντας συγχρόνως αυ-
τό για την έναρξη και τη λήξη της προθεσµίας ανακοπής,
σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης. Αν τελικώς α-
σκηθεί ανακοπή µετά τη λήξη της προθεσµίας των δεκα-
οκτώ (18) µηνών, η Διεύθυνση Σηµάτων κοινοποιεί στο
Διεθνές Γραφείο στοιχεία της ανακοπής ως προσωρινή
άρνηση, εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση
της ως άνω ανακοπής.

5. Αν η προθεσµία άσκησης ανακοπής, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 25, εκπνεύσει µέσα στην
ανωτέρω προθεσµία των δεκαοκτώ (18) µηνών και ασκη-
θεί εµπρόθεσµα ανακοπή κατά της απόφασης του Εξετα-
στή που δέχεται τη διεθνή καταχώριση, η Διεύθυνση Ση-
µάτων κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο στοιχεία της ανα-

κοπής ως προσωρινή άρνηση, πριν από τη λήξη της ανω-
τέρω προθεσµίας, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου της Μα-
δρίτης. 

6. Αν η διεθνής καταχώριση δεν µπορεί να γίνει δεκτή
στην Ελληνική Επικράτεια για έναν ή περισσότερους λό-
γους του άρθρου 4, εφαρµόζεται η παράγραφος 3 του
άρθρου 24 και η Διεύθυνση Σηµάτων κοινοποιεί στο Διε-
θνές Γραφείο, µέσα στην ανωτέρω προθεσµία των δεκα-
οκτώ (18) µηνών, προσωρινή άρνηση. Στην περίπτωση
αυτή, η προβλεπόµενη στην παράγραφο 3 του άρθρου
24 προθεσµία ορίζεται σε τρεις (3) µήνες και αρχίζει από
την εποµένη της κοινοποίησης της προσωρινής άρνησης
στο Διεθνές Γραφείο.

7. Κάθε άλλη κοινοποίηση προς το Διεθνές Γραφείο
µπορεί να γίνει και µετά την παρέλευση της προθεσµίας
των δεκαοκτώ (18) µηνών.

Άρθρο 79 
Προσφυγή - ανακοπή - κοινοποιήσεις

1. Στις διαδικασίες προσφυγής και ανακοπής ενώπιον
της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, ο δικαιούχος διε-
θνούς καταχώρισης ορίζει πληρεξούσιο και αντίκλητο δι-
κηγόρο εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια, στον
οποίο γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις. Το ίδιο ισχύει και
αν ο εξεταστής καλέσει τον καταθέτη να υποβάλει τις
παρατηρήσεις του σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 24 και την παράγραφο 6 του άρθρου 78. Στην πε-
ρίπτωση άσκησης ανακοπής, η κοινοποίησή της γίνεται
µε επιµέλεια της Διεύθυνσης Σηµάτων σύµφωνα µε τις
παραγράφους 4 ή 5, κατά περίπτωση, του άρθρου 78. 

2. Αν ο δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης δεν εκ-
προσωπηθεί στις διαδικασίες της παραγράφου 1 από
πληρεξούσιο δικηγόρο, δεν τεκµαίρεται αποδοχή των ι-
σχυρισµών της ανακοπής ή της προσφυγής και η υπόθε-
ση εξετάζεται σαν να ήταν παρών. 

3. Η προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του
εξεταστή ασκείται ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής
Σηµάτων µέσα σε προθεσµία ενενήντα (90) ηµερών που
αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης από τη Διεύ-
θυνση Σηµάτων στο Διεθνές Γραφείο της οριστικής άρ-
νησης. Η προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης της
Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ασκείται ενώπιον των
διοικητικών δικαστηρίων από τον δικαιούχο της διεθνούς
καταχώρισης µέσα σε προθεσµία ενενήντα (90) ηµερών
που αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης της από-
φασης σ’ αυτόν.

4. Η προσφυγή κατά της απόφασης επί ανακοπής που
απορρίπτει τη διεθνή καταχώριση ασκείται µέσα σε ενε-
νήντα (90) ηµέρες. Αν ο δικαιούχος της διεθνούς κατα-
χώρισης έχει ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλη-
το στην Ελλάδα, η προθεσµία αυτή αρχίζει από την επο-
µένη της κοινοποίησης από τη Διεύθυνση Σηµάτων, µε
κάθε πρόσφορο µέσον, ιδίως, µε ηλεκτρονικό ταχυδρο-
µείο ή µε τηλεοµοιοτυπία, σ’ αυτόν της απόφασης. Αν ο
δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης δεν έχει ορίσει
πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο στην Ελλάδα, η
προθεσµία αυτή αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίη-
σης στο Διεθνές Γραφείο της απόφασης αυτής.
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Άρθρο 80 
Αντικατάσταση εθνικού σήµατος 

από διεθνή καταχώριση

Σε περίπτωση αντικατάστασης εθνικού σήµατος από
διεθνή καταχώριση µε ισχύ στην Ελλάδα, τα ουσιαστικά
δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή ανατρέχουν στον
χρόνο καταχώρισης του εθνικού σήµατος.

Άρθρο 81 
Διαδικασία διαγραφής διεθνούς καταχώρισης

1. Το δικαίωµα που παρέχει η εγκεκριµένη διεθνής κα-
ταχώριση αποσβένεται µε τελεσίδικη απόφαση για τους
λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 50 και 52. Όταν η
απόφαση καταστεί τελεσίδικη, η Διεύθυνση Σηµάτων ε-
νηµερώνει το Διεθνές Γραφείο µε κοινοποίηση, στην ο-
ποία αναφέρονται το όνοµα του δικαιούχου, ο αριθµός
της εγκεκριµένης διεθνούς καταχώρισης, η δικαστική
αρχή και η διαδικασία απώλειας του δικαιώµατος, η τελε-
σιδικία της απόφασης, η έναρξη ισχύος της και τα καλυ-
πτόµενα προϊόντα ή οι υπηρεσίες. 

2. Όταν υποβάλλεται αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας
κατά εγκεκριµένης διεθνούς καταχώρησης στη Διεύθυν-
ση Σηµάτων, αντίγραφο της αίτησης µεταφρασµένης α-
πό το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο στην αγ-
γλική ή γαλλική γλώσσα κοινοποιείται µε επιµέλεια του
αιτούντος στον διεθνή καταθέτη ή τον αντιπρόσωπό του,
όπως εµφαίνεται στο Διεθνές Μητρώο, µε κάθε πρόσφο-
ρο µέσο, συµπεριλαµβανοµένης της τηλεοµοιοτυπίας
και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εξήντα (60) ηµέρες
πριν από τη συζήτηση. Αν έχει οριστεί πληρεξούσιος δι-
κηγόρος ή αντίκλητος στη Ελλάδα, η κοινοποίηση γίνε-
ται υποχρεωτικά µόνο σ’ αυτόν, µε δικαστικό επιµελητή,
χωρίς να απαιτείται µετάφραση. Το ίδιο ισχύει και για
κοινοποίηση κλήτευσης ένορκης βεβαίωσης ενώπιον ει-
ρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου, σύµφωνα µε
την παράγραφο 11 του άρθρου 30. Αν δεν έχει οριστεί
πληρεξούσιος δικηγόρος ή αντίκλητος, η κοινοποίηση
της κλήσης γίνεται µε κάθε πρόσφορο µέσο συνοδευό-
µενη από µετάφραση στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα
µέσα στην ίδια προθεσµία. Πρόσθετοι λόγοι κοινοποιού-
νται σαράντα πέντε (45) ηµέρες πριν από τη συζήτηση
µε τον ίδιο τρόπο που κοινοποιείται η αίτηση έκπτωσης ή
ακυρότητας κατά διεθνούς καταχώρισης. Οι πιο πάνω
διατάξεις ισχύουν και όταν η αίτηση έκπτωσης ή ακυρό-
τητας κατά εγκεκριµένης διεθνούς καταχώρισης ασκεί-
ται µε ανταγωγή στο πολιτικό δικαστήριο.

Άρθρο 82 
Διαδικασία µετατροπής διεθνούς 
καταχώρισης σε εθνικό σήµα

1. Αν είτε η βασική αίτηση είτε η βασική καταχώριση
στην οποία στηρίζεται διεθνής καταχώριση µε επέκταση
προστασίας στην Ελλάδα παύσει να ισχύει στη χώρα
προέλευσης µέσα σε µία πενταετία από την ηµεροµηνία
της διεθνούς καταχώρισης, ο δικαιούχος της διεθνούς
καταχώρισης δικαιούται, µέσα σε προθεσµία τριών (3)
µηνών από την ηµεροµηνία που έχει εγγραφεί η παύση ι-
σχύος της στο Διεθνές Μητρώο, να ζητήσει τη µετατρο-
πή της σε εθνικό σήµα στην Ελλάδα.

2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται και αν η παύση ι-
σχύος επέλθει µετά την πάροδο της ανωτέρω πενταε-

τούς προθεσµίας, µε την προϋπόθεση ότι το ένδικο βοή-
θηµα υποβλήθηκε στη χώρα προέλευσης µέσα στην α-
νωτέρω πενταετία.

3. Σε περίπτωση µετατροπής διεθνούς καταχώρισης
σε εθνικό σήµα στην Ελλάδα, ο καταθέτης υποβάλλει
δήλωση µετατροπής στη Διεύθυνση Σηµάτων που συνο-
δεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 των
άρθρων 21 και 22, καθώς και από βεβαίωση του Διεθνούς
Γραφείου από την οποία πρέπει να προκύπτει η ηµεροµη-
νία διαγραφής του από το Διεθνές Μητρώο. Η δήλωση
αυτή καταχωρίζεται στο οικείο µητρώο σηµάτων, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 21 και 22 που εφαρµόζονται αναλό-
γως. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων καθορίζονται η µορφή και το περιεχόµενο της δή-
λωσης µετατροπής.

4. Το σήµα εκ µετατροπής καταχωρίζεται χωρίς προέ-
λεγχο, εφόσον έχει παρέλθει η προθεσµία των περιπτώ-
σεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και δεν έχει ασκηθεί ένδικο
βοήθηµα. Αν η εν λόγω προθεσµία δεν έχει παρέλθει ή
αν έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινή απόρριψη, η δήλω-
ση µετατροπής εξετάζεται από τη Διεύθυνση Σηµάτων,
εφαρµοζοµένων αναλόγως των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 21, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 και
του άρθρου 24. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος για τα
εθνικά σήµατα εφαρµόζονται και στις εκ µετατροπής
διεθνείς καταχωρίσεις. Αν η αίτηση για αρχική ή επιγενό-
µενη επέκταση προστασίας της διεθνούς καταχώρισης
στην Ελλάδα εκκρεµεί ενώπιον της Διεύθυνσης Σηµά-
των ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, η σχετική δια-
δικασία παύει µε απόφασή τους. 

5. Μετά την υποβολή της αίτησης µετατροπής, η διε-
θνής καταχώριση διαγράφεται µε πράξη της Διεύθυνσης
Σηµάτων από το µητρώο διεθνών σηµάτων.

6. Η προστασία του εθνικού σήµατος που προέρχεται
από µετατροπή διεθνούς καταχώρισης διαρκεί για µια
δεκαετία, που αρχίζει είτε από την ηµεροµηνία της διε-
θνούς καταχώρισης ή σε περίπτωση επιγενόµενης επέ-
κτασης διεθνούς καταχώρισης στην Ελλάδα, από την η-
µεροµηνία εγγραφής στο Διεθνές Μητρώο της αίτησης
επέκτασης για την προστασία της διεθνούς καταχώρισης
στην Ελλάδα. Για την ανανέωση της προστασίας του α-
νωτέρω σήµατος ανά δέκα (10) έτη, κρίσιµη είναι η ηµε-
ροµηνία κατάθεσης της αίτησης µετατροπής στη Διεύ-
θυνση Σηµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Άρθρο 83 
Προστασία

1. Η προστασία που παρέχεται στο σήµα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης δεν µπορεί να υστερεί από την προστασία
που παρέχεται στο εθνικό σήµα.

2. Αν η αρχαιότητα σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στηρίχτηκε σε προγενέστερο καταχωρισµένο εθνικό σή-
µα και ο δικαιούχος του σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης παραιτηθεί του προγενέστερου αυτού δικαιώµατος
ή το αφήσει να αποσβεστεί, θεωρείται ότι εξακολουθεί
να απολαύει των ίδιων δικαιωµάτων που θα είχε αν το
προγενέστερο εθνικό σήµα είχε εξακολουθήσει να είναι
καταχωρισµένο.
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Άρθρο 84 
Μετατροπή σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σε εθνικό

1. Σε περίπτωση µετατροπής αίτησης σήµατος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, ή σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε δήλωση εθνικού σήµατος, ο καταθέτης υποβάλλει
στη Διεύθυνση Σηµάτων δήλωση µετατροπής που συνο-
δεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του
άρθρου 21 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 22,
καθώς και από µετάφραση της αίτησης µετατροπής προς
το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης (EUIPO) στην ελληνική γλώσσα από πρόσωπο ή
αρχή που έχει το δικαίωµα µετάφρασης σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία. 

2. Η προθεσµία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητι-
κών είναι δύο (2) µήνες και αρχίζει από την ειδοποίηση
του καταθέτη ή του δικαιούχου του σήµατος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του στην
Ελλάδα που αναφέρεται στην αίτηση µετατροπής, από
τη Διεύθυνση Σηµάτων µε έγγραφο επί αποδείξει παρα-
λαβής. Με την ειδοποίηση αυτή η Διεύθυνση Σηµάτων ε-
νηµερώνει ότι, έχει παραλάβει από το Γραφείο Διανοητι-
κής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) το αί-
τηµα µετατροπής. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων καθορίζονται η µορφή και το περιεχόµενο της δή-
λωσης µετατροπής. Η δήλωση αυτή καταχωρίζεται στο
οικείο µητρώο σηµάτων, εφαρµοζοµένων αναλόγως των
άρθρων 21 και 22, και εξετάζεται από τη Διεύθυνση Ση-
µάτων, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων περί
εθνικών σηµάτων. 

4. Η προστασία σήµατος που προέρχεται από µετατρο-
πή αίτησης σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από µε-
τατροπή σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δήλωση
εθνικού σήµατος ανατρέχει στην ηµεροµηνία κατάθεσης
του σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην ηµεροµη-
νία προτεραιότητας της αίτησης σήµατος ή του σήµατος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, στην ηµεροµηνία αρχαιό-
τητας εθνικού σήµατος που µπορεί να έχει διεκδικηθεί. 

5. Για την ανανέωση της προστασίας του ανωτέρω σή-
µατος ανά δέκα (10) έτη, κρίσιµη είναι η ηµεροµηνία κα-
τάθεσης της αίτησης µετατροπής στο Γραφείο Διανοητι-
κής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ 

Άρθρο 85 
Προστασία

1. Οι δικαιούχοι σηµάτων που έχουν την επαγγελµατι-
κή τους εγκατάσταση εκτός της Ελλάδας προστατεύο-
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 

2. Αν διεκδικείται προτεραιότητα, σύµφωνα µε τη Διε-
θνή Σύµβαση των Παρισίων (1883), που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 213/1975 (Α΄ 258), αντίγραφο της
δήλωσης σήµατος στην αλλοδαπή στην οποία στηρίζεται
η διεκδίκηση προτεραιότητας κατατίθεται µέσα σε ένα
τρίµηνο από την ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης
σήµατος στην ηµεδαπή. 

3. Για την προστασία στην Ελλάδα απαιτείται επιπλέον
κατάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 

4. Η προθεσµία προσφυγής των αλλοδαπών καταθε-

τών ή δικαιούχων σηµάτων κατά των αποφάσεων της Δι-
εύθυνσης Σηµάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµά-
των παρατείνεται κατά τριάντα (30) ηµέρες. Η παράταση
αυτή ισχύει και για τις προθεσµίες που τίθενται σ’ αυ-
τούς, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 21, την
παράγραφο 2 του άρθρου 22, την παράγραφο 7 του άρ-
θρου 23, την παράγραφο 3 του άρθρου 24, την παράγρα-
φο 2 του άρθρου 28, την παράγραφο 1 του άρθρου 50,
την παράγραφο 1 του άρθρου 52 και την παράγραφο 6
του άρθρου 54. 

5. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκοµίζονται κατά
την κατάθεση σήµατος πρέπει να συνοδεύονται και µε
ελληνική µετάφραση που έχει γίνει από πρόσωπο ή αρχή
που έχει το δικαίωµα µετάφρασης σύµφωνα µε την κεί-
µενη νοµοθεσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄
ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 86 
Δηµοσιεύσεις

Οι δηµοσιεύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα
νόµο γίνονται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 87 
(Άρθρο 42 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)

Τέλη

1. Τα καταβαλλόµενα υπέρ του Δηµοσίου τέλη για τη
λειτουργία του µητρώου σηµάτων, καθορίζονται ως εξής
για: 
α. κατάθεση σήµατος, που υποβάλλεται έγχαρτα, εκα-

τόν είκοσι (120) ευρώ, 
β. κατάθεση σήµατος, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά,

εκατό (100) ευρώ, 
γ. για κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ, 
δ. κατάθεση σήµατος από µετατροπή σήµατος της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς καταχώρισης ή από διαί-
ρεση δήλωσης σήµατος σε περισσότερα µέρη, εκατόν
πενήντα (150) ευρώ, 
ε. κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ, 
στ. παράταση προστασίας σήµατος, που υποβάλλεται

έγχαρτα, εκατόν δέκα (110) ευρώ, 
ζ. παράταση προστασίας σήµατος, που υποβάλλεται η-

λεκτρονικά, ενενήντα (90) ευρώ,
η. κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ, 
θ. µεταβίβαση σήµατος, ενενήντα (90) ευρώ, 
ι. παραχώρηση άδειας χρήσης, ενενήντα (90) ευρώ, 
ια. εγγραφή εµπράγµατων δικαιωµάτων, σαράντα (40)

ευρώ, 
ιβ. έλεγχος και διαβίβαση διεθνούς αίτησης, δεκαπέ-

ντε (15) ευρώ, 
ιγ. αντικατάσταση εθνικού σήµατος από διεθνή κατα-

χώριση, εκατόν δέκα (110) ευρώ, 
ιδ. κατάθεση προσφυγών, ανακοπών, παρεµβάσεων

και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµά-
των, εβδοµήντα (70) ευρώ, 
ιε. παράβολο συζήτησης ανακοπών, προσφυγών, πα-

ρεµβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επι-
τροπής Σηµάτων, σαράντα (40) ευρώ, 
ιστ. επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατά-

σταση, εκατόν δέκα (110) ευρώ, 
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ιζ. έκδοση αντιγράφου σήµατος, ένα (1) ευρώ. 
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να αναπροσαρµόζο-
νται τα υπέρ του Δηµοσίου τέλη που ορίζονται στην πα-
ράγραφο 1 σε ποσοστό µεγαλύτερο ή µικρότερο κατά
30%. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζονται ο τρόπος καταβο-
λής τους µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την είσπραξή τους µε τον παρα-
πάνω τρόπο.

Άρθρο 88 
Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων καθορίζονται:
α) ο αριθµός των τµηµάτων της Διοικητικής Επιτροπής

Σηµάτων, 
β) τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα των υπαλλή-

λων της Διεύθυνσης Σηµάτων που εκτελούν χρέη εξετα-
στή, 
γ) ο ορισµός των µελών των τµηµάτων της �ιοικητικής

Επιτροπής Σηµάτων, καθώς και των αναπληρωτών τους,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 30.

2. Με όµοια απόφαση καθορίζονται: 
α) οι όροι τήρησης του ηλεκτρονικού µητρώου σηµά-

των, το οποίο µετά την ολοκλήρωσή του θα αντικαταστή-
σει το έντυπο µητρώο σηµάτων, 
β) ο τρόπος κατάθεσης των νέων µορφών σηµάτων,

καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα, σχετικό µε το συγκεκριµέ-
νο θέµα.

Άρθρο 89 
Καταργούµενες και µεταβατικές διατάξεις

1. Καταργούνται τα άρθρα 121 έως 182 του
ν. 4072/2012 (Α΄ 86), εκτός από την παράγραφο 2 του
άρθρου 145 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 145 του ν. 4072/2012, όπως το άρθρο αυτό τρο-
ποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του ν. 4155/2013, τα οποία
καταργούνται ένα (1) έτος µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.

2. Δηλώσεις κατάθεσης σηµάτων που δεν έχουν γίνει
τελεσιδίκως δεκτές κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο κα-
τάθεσής τους, εκτός αν κατατέθηκαν από 14.01.2019 και
εξής, οπότε κρίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.

3. Ανακοπές του άρθρου 25 και αιτήσεις έκπτωσης ή α-
κυρότητας που δεν έχουν γίνει τελεσίδικα δεκτές κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο που κατατέθη-
καν, εκτός αν κατατέθηκαν από 14.01.2019 και εξής, ο-
πότε κρίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.

4. Κατά τα λοιπά, εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος υποθέσεις ενώπιον της Διεύθυνσης Σηµά-
των, της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, καθώς και των
διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων διέπονται από τις
διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου.

5. Ως προς την αφετηρία και τη διάρκεια των προθε-
σµιών εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν, κατά τον
χρόνο στον οποίο συντελέστηκε το γεγονός που τις κί-
νησε. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων ορίζονται η ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας
του ηλεκτρονικού µητρώου σηµάτων και η κατάργηση
του έγχαρτου µητρώου. 

Άρθρο 90
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2 ως 6, 25 ως
28, 50 παράγραφοι 2 ως 7, 51 παράγραφος 2, 52 παρά-
γραφοι 2 ως 8 και 53 ως 70 αρχίζει από 14 Ιανουαρίου
2019.

2. Κατά τα λοιπά, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ε-
κτός από την παράγραφο 3 του άρθρου 30 και το πρώτο
και τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 30,
η ισχύς των οποίων αρχίζει ένα (1) έτος µετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
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Αθήνα,                                                                2020
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