ΕΚΤ{enterprise}
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης,
ως εθνικός φορέας με σκοπό την ενίσχυση της
αειφόρου ανάπτυξης και καινοτομίας, υποστηρίζει τη
μεταφορά και αξιοποίηση της έγκριτης γνώσης στην
οικονομία, τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και τις
δημιουργικές βιομηχανίες.
Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
έργου “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,
Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων
και Ψηφιακού Περιεχομένου” με στόχο την παροχή
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και τη διευκόλυνση της ελληνικής
επιχειρηματικότητας www.epset.gr/SaaS
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• Δ: Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα
• Τ: 210 7273900 • F: 210 7246824 • E: ekt@ekt.gr
• www.ekt.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο οδηγός αυτός διατίθεται με άδεια CC BY NC ND
Αναφορά - Μη εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα.

ΕΚΤ{elements}

Ποιος μπορεί να καταθέσει ένα σήμα: Μετά τις

Άρθρο 121 Ν. 4072/2012:

πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, η κατάθεση της δήλωσης
σήματος δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεται από πληρεξούσιο
δικηγόρο. Σήμα μπορεί να καταθέσει κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.

Σήµα µπορεί να αποτελέσει κάθε σηµείο

Ενέργειες πριν την κατάθεση: Πριν την κατάθεση

επιδεκτικό γραφικής παράστασης, ικανό
να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
µιας επιχείρησης από εκείνα άλλων
επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν
σήµα ιδίως λέξεις, ονόµατα, επωνυµίες,
ψευδώνυµα, απεικονίσεις, σχέδια,
γράµµατα, αριθµοί, χρώµατα, ήχοι,
συµπεριλαµβανοµένων των µουσικών
φράσεων, το σχήµα του προϊόντος ή
της συσκευασίας του. Ως σήμα θεωρείται
και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού

Γενικά
Σχετική Νομοθεσία: Νόμος 2239/1994, Άρθρα 184-196 του
Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντοςΝέα εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) και Ν. 4155/2013, Κανονισμός
2015/2424 για το σήμα της ΕΕ – Τροποποιητικός του Καν.
207/2009 Θέση σε ισχύ από 23/3/2016.

σήματος είναι απαραίτητη η διενέργεια έλεγχου σήματος
στην σχετική βάση (www.tmdn.org/tmview/welcome.
html?lang=el). Εφόσον το σήμα είναι απεικονιστικό
(βλ. ορισμό παρακάτω) ο έλεγχος για προγενέστερα σήματα
μπορεί να γίνει και με επιτόπια μελέτη στα βιβλία σημάτων
του Υπουργείου.

Κατηγορίες Σημάτων:
Τα σήματα προς κατάθεση χωρίζονται σε διάφορες
κατηγορίες με βάση διαφορετικά κριτήρια:

1 Με κριτήριο τη φύση του σήματος
•

αριθμούς ή οποιουσδήποτε άλλους χαρακτήρες που
μπορούν να τυπωθούν (σε συνήθη γραμματοσειρά
χωρίς ειδικά γραφικά στοιχεία)

•

Που κατατίθεται: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
(Γεν. Γραμματεία Εμπορίου- Δ/νση Εμπορικής & Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας, Πλατεία Κάνιγγος- 2ος όροφος- 223 Γραφείο –
Ώρες: 10:30-14:00). Η δήλωση σήματος μπορεί να υποβληθεί
και ηλεκτρονικά, εξ αποστάσεως, φέρουσα ημερομηνία και
υπογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικής
υπογραφής. http://gge.gov.gr/?page_id=555#tieinaisima

•

Ηχητικό σήμα: Ήχος που χρησιμοποοιείτα για
να διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες και μπορεί
να απεικονισθεί χρησιμοποιώντας τυποποιημένες
μεθόδους αναπαραγωγής ήχου ή/και τυποποιημένη
σημειογραφία π.χ. με τη χρήση γραφικών

•

Συσκευασία

•

Με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση (για έγχρωμα
απεικονιστικά σήματα)

•

Συλλογικό σήμα: Ο καταθέτης του είναι επαγγελματική
ένωση, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με νομική
προσωπικότητα, σε αντιδιαστολή με το Ατομικό, ο
καταθέτης του οποίου είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο
(π.χ. εταιρεία)

Διάρκεια προστασίας: Η προστασία του σήµατος
διαρκεί για µια δεκαετία που αρχίζει από την εποµένη της
ηµεροµηνίας κατάθεσης. Η προστασία του σήµατος µπορεί
να παρατείνεται ανά δεκαετία µε αίτηση του δικαιούχου και
µε την εµπρόθεσµη καταβολή του τέλους ανανέωσης.

Απεικονιστικό σήμα: Συνίσταται σε φωτογραφίες,
γραφικά, εικόνες ή άλλα στοιχεία απεικόνισης,
συνδυασμούς λεκτικών και απεικονιστικών ή άλλων
γραφικών στοιχείων, λεκτικά στοιχεία σε στυλιζαρισμένη
γραμματοσειρά ή λεκτικά στοιχεία σε περισσότερες από
μία σειρές ή μπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από
έγχρωμα λεκτικά στοιχεία

Τι μπορεί να αποτελέσει σήμα: οι λέξεις, τα ονόματα
φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι
απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι,
συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα
του προϊόντος ή της συσκευασίας του, ο τίτλος εφημερίδας
ή περιοδικού. Σήμα επίσης μπορεί να αποτελέσει το χρώμα,
μόνο όμως αν έχει καθιερωθεί στις συναλλαγές ως διακριτικό
γνώρισμα συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Λεκτικό σήμα: Αναπαρίσταται με λέξεις, γράμματα,

•

Τρισδιάστατο σήμα: Σήμα τρισδιάστατου σχήματος
, όπως το πραγματικό προϊόν ή η συσκευασία του.
Δεν χρειάζεται κατάθεση δείγματος προϊόντος.

Η διάκριση είναι σημαντική προκειμένου
να συμπληρωθεί η αίτηση κατάθεσης
σήματος. Το σήμα μπορεί να εμπίπτει
σε περισσότερες από μια κατηγορίες
(π.χ. μπορεί να είναι ταυτόχρονα και
λεκτικό και απεικονιστικό).

2 Με κριτήριο την κατοικία /
έδρα του καταθέτη

•

Ημεδαπό σήμα: Η κατοικία ή έδρα του καταθέτη
δικαιούχου είναι στην Ελλάδα.

•

Χρήση του σήματος &
απόκτηση δικαιώματος
στο σήμα:
Η κατάθεση δήλωσης σήματος παρέχει στον καταθέτη το
δικαίωμα να εμποδίσει μεταγενέστερα ίδια ή παρόμοια με
αυτό σήματα να γίνουν δεκτά προς καταχώρηση.
Το δικαίωμα στο σήμα και τα συνεπαγόμενα δικαιώματα που
αναγνωρίζονται στον δικαιούχο καταχωρημένου σήματος
αποκτώνται μόνο με την ολοκλήρωση της καταχώρησής του,
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ανατρέχουν στην
ημερομηνία κατάθεσής του.

Αλλοδαπό σήμα: Η κατοικία ή έδρα του καταθέτη
δικαιούχου είναι στην αλλοδαπή.

•

Διεθνές σήμα: Το σήμα έχει καταχωρηθεί ενώπιον του
Διεθνούς Οργανισμού Πνευματικής ιδιοκτησίας (WIPO)
και η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που έχουν ορισθεί
ως χώρες ισχύος της καταχώρησης.

Η διαφοροποίηση αυτή είναι χρήσιμη
ιδίως για τη διενέργεια έρευνας
απεικονιστικού σήματος στο Υπουργείο
καθώς τα σχετικά βιβλία σημάτων
χωρίζονται στις ανωτέρω 3 κατηγορίες
προκειμένου να διευκολυνθεί
η αναζήτηση.

3 Με κριτήριο τις κατηγορίες
που διακρίνει το σήμα

•

Προϊόντα

•

Υπηρεσίες

Απαιτούμενα
Δικαιολογητικά
Κατάθεσης
Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομιστούν στην
αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου προς κατάθεση (εντός
φακέλου με πτερύγια) είναι τα εξής:

1 Πρωτότυπη δήλωση ορισμένου τύπου
υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο
δικηγόρο του, η οποία περιλαμβάνει την αποτύπωση
του σήματος. Οι δηλώσεις διατίθενται στο διαδίκτυο και
συμπληρώνονται στον Η/Υ.
Στην Υπηρεσία Σημάτων προσκομίζεται αφενός η πρωτότυπη
δήλωση σε έντυπη μορφή, εκτυπωμένη σε διπλή όψη και,
αφετέρου, η δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό
δίσκο (CD) ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό
μέσο (USB stick).

2 Απεικόνιση

Σύμφωνα με τις κατηγορίες προϊόντων
και υπηρεσιών που θέλει να διακρίνει
ένα σήμα, καταχωρείται στις αντίστοιχες
κλάσεις σύμφωνα με την Ταξινόμηση
της Νίκαιας.
Οι κλάσεις 1 έως 34 αφορούν προϊόντα
ενώ οι κλάσεις 35 έως 45 αφορούν
υπηρεσίες.
http://gge.gov.gr/?page_id=6226

, η οποία επικολλάται στη δήλωση, σε
διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 8 x 8 εκατοστά (μόνο σε
περίπτωση δήλωσης απεικονιστικού σήματος). Ειδικότερα:

α)

Αν ο δικαιούχος του σήματος δηλώνει «με ορισμένη
έγχρωμη σύνθεση» τότε στην πρωτότυπη δήλωση
επικολλά έγχρωμη απεικόνιση, καθώς και στη δήλωση υπό
ηλεκτρονική μορφή.

β) Αν ο δικαιούχος του σήματος καταθέτει το σήμα μόνο

με ασπρόμαυρη απεικόνιση, τότε στην πρωτότυπη δήλωση
επικολλά ασπρόμαυρη απεικόνιση, καθώς και στη δήλωση
υπό ηλεκτρονική μορφή.

3 Πληρεξούσιο έγγραφο
προς τον υπογράφοντα
δικηγόρο ειδικά για σήματα
(όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό)

ή Εξουσιοδότηση προς
τον υποβάλλοντα τη δήλωση

(ειδική για την κατάθεση σήματος,
στην περίπτωση κατάθεσης από τρίτο πρόσωπο
πλην του δικαιούχου ή δικηγόρου του).

4 Καταστατικό της εταιρείας

αν ο δικαιούχος είναι Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.)
ή Ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)

ή Φύλλο της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)

αν είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), που αναφέρεται στη σύστασή της

ή Άλλο έγγραφο νομιμοποίησης του
υπογράφοντος τη δήλωση ή την εξουσιοδότηση ή
το τυχόν πληρεξούσιο. Η δήλωση ή εξουσιοδότηση
ή το πληρεξούσιο απαραίτητα φέρουν τη σφραγίδα
της εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου
εκπροσώπου αυτής.

Διαφοροποίηση σε
περίπτωση κατάθεσης σήματος
εκ Μετατροπής Κοινοτικού
Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής
Κοινοτικού απαιτείται, εκτός των ανωτέρω, η συμπλήρωση
ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα των ακόλουθων εγγράφων:

α

Αίτηση κοινοτικού σήματος

β

Αίτηση μετατροπής

γ
δ

Έγγραφο του Γραφείου Εναρμόνισης της Εσωτερικής
Αγοράς (ΟΗΙΜ) που πιστοποιεί την ημερομηνία
κατάθεσης του κοινοτικού σήματος
Απόφαση του Γραφείου Εναρμόνισης της Εσωτερικής
Αγοράς (ΟΗΙΜ) απο την οποία προκύπτει ο λόγος
απόρριψης του κοινοτικού σήματος.

Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών
είναι 2 μήνες και αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης
του καταθέτη με έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, επί
αποδείξει παραλαβής. http://gge.gov.gr/?page_id=555#dil
osimetatropiskoinotikou

5 Δήλωση περί υπαγωγής
στη δικαιοδοσία
των Δικαστηρίων της Αθήνας,

Διαφοροποίηση σε
περίπτωση κατάθεσης σήματος
εκ Μετατροπής Διεθνούς

6 Επίσης κατατίθενται:

Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής
Διεθνούς απαιτείται, εκτός των ανωτέρω, η συμπλήρωση
ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα των ακόλουθων εγγράφων:

σε περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου, δηλαδή όταν
η κατοικία ή έδρα του καταθέτη είναι στην αλλοδαπή,

•

Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής,
σε περίπτωση κατάθεσης από πληρεξούσιο δικηγόρο.

•

α

Ένσημα:
• Ταμείου Προνοίας 2,30€, Νομικών – ΚΕΑΔ 4,00€ &
Μεγαρόσημο 3,00€ τα οποία επικολλώνται σε μία εκ
των δηλώσεων, πλην της πρωτοτύπου, που εκτυπώνει
η Υπηρεσία Σημάτων εκ του προσκομιζόμενου
ψηφιακού μέσου
• Μεγαρόσημο 2,00€, το οποιο επικολλάται σε μία εκ
των δηλώσεων, πλην της πρωτοτύπου, για αντίγραφο
της κατατεθείσας δήλωσης, η οποία επίσης
εκτυπώνεται από την Υπηρεσία
• Παράβολο του Δημοσίου 110€ για την πρώτη κλάση
(και επιπρόσθετα παράβολο 20 ευρώ για κάθε
επιπλέον κλάση μέχρι και τη δέκατη).

β

Έγγραφο του Διεθνούς Οργανισμού Πνευματικής
ιδιοκτησίας (WIPO) από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία
παύσης της ισχύος της διεθνούς καταχώρησης
Έγγραφο του Διεθνούς Οργανισμού Πνευματικής
ιδιοκτησίας (WIPO) με τα στοιχεία της διεθνούς
καταχώρησης.

