
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

 
                                                               ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΑ 
Για φυσικά πρόσωπα 
 
1. Αίτηση του δικαιούχου,  

Ή 
Αίτηση του ήδη υπάρχοντος πληρεξουσίου δικηγόρου, 
 
       Η΄ 
 Αίτηση νέου δικηγόρου συνοδευόμενη από εξουσιοδότηση του δικαιούχου του σήματος.  
  
2. Για την έγχαρτη υποβολή Παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8840» 110 ευρώ για την 
1η κλάση +20 ευρώ για τις επόμενες κλάσεις μέχρι και τη 45η. 
Για ηλεκτρονική υποβολή Παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8840» 90 ευρώ για την 1η 
κλάση  +20 ευρώ για τις επόμενες κλάσεις μέχρι και τη 45η. 
 

Για εταιρείες 
 
 
Για Α.Ε., Α.Ε.Β.Ε., Ε.Π.Ε. και όμοιες με αυτές: 
 
1. Αίτηση ανανέωσης με ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας 
με σφραγίδα της εταιρείας.  
Ή  αίτηση του υπάρχοντος , Ή  του νέου πληρεξουσίου δικηγόρου που θα συνοδεύεται η 
τελευταία, με εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου 
2. Ισχύον ΦΕΚ εκπροσώπησης, ή Ανακοίνωση ΓΕΜΗ ή ΕΒΕΑ, στα οποία ο εκπρόσωπος της 
εταιρείας θα είναι εν ενεργεία.  
Για Ο.Ε, Ε.Ε., ΙΚΕ, ΜΕΠΕ, Ομοσπονδίες, Σωματεία, Συνεταιρισμούς και όμοιες με αυτές:  
1. Αίτηση ανανέωσης με ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας 
με σφραγίδα της εταιρείας. 
Ή  αίτηση του υπάρχοντος , Ή  του νέου πληρεξουσίου δικηγόρου που θα συνοδεύεται η 
τελευταία, με εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου 
2. Καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ ή το ΓΕΜΗ από τα οποία 
θα προκύπτει η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου. 
 
3. Για την έγχαρτη υποβολή Παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8840» 110 ευρώ για την 1η 
κλάση +20 ευρώ για τις επόμενες κλάσεις μέχρι και τη 45η. 
Για ηλεκτρονική υποβολή Παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8840» 90 ευρώ για την 1η κλάση  
+20 ευρώ για τις επόμενες κλάσεις μέχρι και τη 45η. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΣΗΜΑ  
    Για φυσικά πρόσωπα 

 
1. Αίτηση του δικαιούχου  
       Ή  
του ήδη υπάρχοντος πληρεξουσίου δικηγόρου  

Ή 
Αίτηση  νέου πληρεξουσίου δικηγόρου, συνοδευόμενη από εξουσιοδότηση του δικαιούχου προς 
αυτόν. 
 
 
2. Για την έγχαρτη υποβολή Παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8840» 110 ευρώ για την 1η 
κλάση +20 ευρώ για τις επόμενες κλάσεις μέχρι και τη 45η. 
Για ηλεκτρονική υποβολή Παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8840» 90 ευρώ για την 1η κλάση  
+20 ευρώ για τις επόμενες κλάσεις μέχρι και τη 45η. 
 

 
Για εταιρείες 

 
 
Αίτηση με ονοματεπώνυμο, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και σφραγίδα της 
εταιρείας,  συνοδευόμενη από σχετικό έγγραφο εκπροσώπησης της εταιρείας  
 
Ή  αίτηση του υπάρχοντος , Ή  του νέου πληρεξουσίου δικηγόρου που θα συνοδεύεται η 
τελευταία, με εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου 
 
 
Για την έγχαρτη υποβολή Παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8840» 110 ευρώ για την 1η κλάση 
+20 ευρώ για τις επόμενες κλάσεις μέχρι και τη 45η. 
Για ηλεκτρονική υποβολή Παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8840» 90 ευρώ για την 1η κλάση  
+20 ευρώ για τις επόμενες κλάσεις μέχρι και τη 45η. 
 
 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ 
 
Για την σχετική πράξη, εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση,  τα Παράβολα υπολογίζονται εις 
πενταπλούν. 
 
 
 

 Παρατηρήσεις 

Αν το σήμα ανανεωθεί πέραν της 10ετίας και εντός του επομένου εξαμήνου, τα παράβολα 
προσαυξάνονται στο σύνολό τους κατά 50%. 

Για κάθε ξενόγλωσσο έγγραφο που συνοδεύει την αίτηση, απαιτείται μετάφραση από 
δικηγόρο ή από την Αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΞ 
 
 
 
 
 
 
 


