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http://www.mindev.gov.gr/emporika-simata/

nkougk@gge.gr

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσιακό
στοιχείο του δικαιούχου. Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον
δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα ή/και
τις υπηρεσίες του, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό. Έτσι συμβάλλει στην
αναγνώριση της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον καταναλωτή.
Η κατοχύρωση διαρκεί για δέκα (10) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία
και για απεριόριστες δεκαετίες.
Η Δήλωση Κατάθεσης Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών & εκ Μετατροπής Διεθνών
Σημάτων, είτε πρόκειται για απλά, είτε για συλλογικά σήματα, υποβάλλεται κατά περίπτωση
σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 64, 65, 82 και 84 του Ν. 4679/2020 «Εμπορικά σήματαΕνσωμάτωση 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» (ΦΕΚ 71/Α/20-3-2020), στο Υπουργείο
Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση
Σημάτων, Πλατεία Κάνιγγος - 2ος όροφος - Γραφείο 224 - Ώρες κοινού : καθημερινά 10:3014:00 εκτός από Πέμπτη που δεν γίνονται καταθέσεις στην Υπηρεσία) σύμφωνα με τις κάτωθι
οδηγίες:

o
o
o

o
o

Κατεβάστε τη Δήλωση Κατάθεσης Εθνικού Σήματος (σε μορφή
Excel) και αποθηκεύστε τη στον Η/Υ σας.
Ανοίγετε το αποθηκευμένο αρχείο της Δήλωσης και με το πλήκτρο
ΤΑΒ μετακινείστε στα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε.
Για να εισάγετε μια απεικόνιση επιλέξτε Εισαγωγή –> Εικόνα (ή με
την μέθοδο Drag and Drop) και τοποθετείστε την στο υπάρχον
πλαίσιο της Δήλωσης, προσαρμόζοντας ανάλογα τις διαστάσεις της
(η απεικόνιση θα πρέπει να είναι αρχείο tif 8x8)
Κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης των κλάσεων, εάν ο χώρος δεν είναι
επαρκής, συνεχίζετε σε μια σελίδα Word.
Αφού συμπληρώσετε τα πεδία, “σώζετε” τη συμπληρωμένη Δήλωση
σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick) ή σε ψηφιακό δίσκο
(CD) και τον προσκομίζετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

1. 4 αντίγραφα διπλής όψης υπογεγραμμένα από το δικαιούχο ή τον
πληρεξούσιο δικηγόρο του.
2. Παράβολο του Δημοσίου μεταβλητού ποσού από το e-παράβολο: με
κωδικό 8840 «Κατάθεση δήλωσης σήματος» 120€ για την πρώτη κλάση
+20€ για κάθε επιπλέον κλάση. (Σημαντικό: το όριο πληρωμής μέχρι και
την 10η κλάση σύμφωνα με τον καταργηθέντα Ν. 4072/2012 δεν ισχύει
πλέον).
3. Διορισμός Αντικλήτου με ονοματεπώνυμο και υπογραφή του δικαιούχου

4. Εξουσιοδότηση προς τον υποβάλλοντα τη Δήλωση, στην περίπτωση
κατάθεσης από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου.
5. Αν ο δικαιούχος είναι Εταιρία (Ο.Ε. / A.Ε / E.E. / E.Π.Ε. / Ι.Κ.Ε.)
υποβάλλονται ανάλογα με την μορφή της εταιρίας: το Καταστατικό ή το
ΦΕΚ Εκπροσώπησης ή η Ανακοίνωση στο Γ.Ε.Μ.Η. ή άλλο σχετικό
έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος / Δήλωση / Εξουσιοδότηση ή
το τυχόν πληρεξούσιο.
6. Στην περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου (όταν η κατοικία ή έδρα
του καταθέτη είναι στην αλλοδαπή) πρέπει να υποβάλλεται δήλωση
περί υπαγωγής αυτού στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
7. Φάκελος Δικογραφίας ή ντοσιέ με πτερύγια.
8. Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής στην περίπτωση
κατάθεσης από Πληρεξούσιο Δικηγόρο.
9. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Κοινοτικού
απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8841» με εκατόν πενήντα
(150) ευρώ για την πρώτη κλάση + είκοσι (20) ευρώ για κάθε επιπλέον
κλάση μέχρι και την 45η, η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς
και η μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α)
Αίτησης κοινοτικού σήματος β) Αίτησης μετατροπής γ) Εγγράφου του
EUIPO που πιστοποιεί την ημερομηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήματος
δ) Απόφασης του EUIPO, κατά τα κυριότερα αυτής μέρη (αποσπασματική
μετάφραση), απ’ όπου προκύπτει ο λόγος απόρριψης του κοινοτικού
σήματος. Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών
είναι δύο (2) μήνες και αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης του
καταθέτη ή του τυχόν οριζομένου στην αίτηση μετατροπής Έλληνα
δικηγόρου, με έγγραφο της Υπηρεσίας μας, επί αποδείξει παραλαβής.
10. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Διεθνούς
απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8841» με εκατόν πενήντα
(150) ευρώ για την πρώτη κλάση + είκοσι (20) ευρώ για κάθε επιπλέον
κλάση μεχρι και την 45η, η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς
και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α)
Εγγράφου του W.I.P.O απ’ όπου προκύπτει η ημερομηνία παύσης της
ισχύος της διεθνούς καταχώρισης β) Εγγράφου του W.I.P.O με τα στοιχεία
της διεθνούς καταχώρισης.
11. Σήματα πιστοποίησης κατατίθενται από κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, αρχών και φορέων
δημόσιου δικαίου, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
1256/1982, υπό την προϋπόθεση ότι ο καταθέτης αυτών δεν ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους
των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται.

Τα σήματα πιστοποίησης διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που
πιστοποιούνται από το δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά το υλικό, τον
τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την
ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση
τη γεωγραφική προέλευση, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν
έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση. Η κατάθεσή τους συνοδεύεται από
Κανονισμό Χρήσης εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται
και για τα κοινά σήματα, τα δε τέλη κατάθεσης και ανανέωσης της
προστασίας τους ορίζονται στο πενταπλάσιο των τελών που ισχύουν για τα
υπόλοιπα σήματα (Άρθρα 56-63 Ν.4679/2020). Στην περίπτωση έγχαρτης
κατάθεσης σήματος πιστοποίησης απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού
«κωδ. 8843» με εξακόσια (600) ευρώ για την πρώτη κλάση + εκατό (100)
ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση. Στην περίπτωση κατάθεσης
εκ μετατροπής κοινοτικού ή διεθνούς σήματος πιστοποίησης
απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8844» με επτακόσια
πενήντα (750) ευρώ για την πρώτη κλάση + εκατό (100) ευρώ για κάθε
επιπλέον κλάση.

Ανανέωση Σήματος πραγματοποιείται με αίτηση του δικαιούχου το
τελευταίο εξάμηνο της δεκαετούς προστασίας και μπορεί να γίνει και
ηλεκτρονικά στο:
http://efiling.gge.gr/sp-ui-eservices/

•

Το τέλος για την έγχαρτη ανανέωση αντιστοιχεί στο ποσό των εκατόν δέκα
(110,00) ευρώ για μια κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών, συν είκοσι (20,00)
ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση.

•

Το τέλος της ηλεκτρονικής ανανέωσης αντιστοιχεί στο ποσό των ενενήντα
(90,00) ευρώ για μια κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών, συν είκοσι (20,00)
ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση. Παρέχεται πρόσθετη προθεσμία
ανανέωσης έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας με αυξημένο κατά το
ήμισυ τέλος ανανέωσης. Σε περίπτωση μη ανανέωσης παύει αυτοδικαίως η
προστασία του σήματος."

Σημειώσεις:
•

Συλλογικά σήματα κατατίθενται μόνο από Συνεταιρισμούς ή
Οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών ή
εμπόρων με νομική προσωπικότητα ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου και η κατάθεσή τους συνοδεύεται από Κανονισμό Χρήσης
εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται και για τα
κοινά σήματα, τα δε τέλη κατάθεσης και ανανέωσης της προστασίας
τους ορίζονται στο πενταπλάσιο των τελών που ισχύουν για τα
υπόλοιπα σήματα (Άρθρα 64-70 Ν.4679/2020). Στην περίπτωση
κατάθεσης συλλογικού σήματος απαιτείται παράβολο μεταβλητού
ποσού «κωδ. 8843» με εξακόσια (600) € για την πρώτη κλάση +
εκατό (100) € για κάθε επιπλέον κλάση.Στην περίπτωση κατάθεσης
εκ μετατροπής συλλογικού κοινοτικού ή διεθνούς σήματος απαιτείται
παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8844» με επτακόσια πενήντα
(750) € για την πρώτη κλάση + εκατό (100) € για κάθε επιπλέον
κλάση.

•

αν ο Δικαιούχος του Σήματος δηλώνει «Με ορισμένη έγχρωμη
σύνθεση», τότε τα αντίγραφα θα πρέπει να είναι έγχρωμες
εκτυπώσεις.

•

μετά το πέρας της κατάθεσης Σήματος το ηλεκτρονικό αποθηκευτικό
μέσο (USB stick) ή ο ψηφιακός δίσκος (CD) επιστρέφονται.

•

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TMclass και με την Αναζήτηση
όρου να περιηγηθείτε (εντοπίσετε / επιλέξετε ) στις κλάσεις που σας
ενδιαφέρουν τα προϊόντα – τις υπηρεσίες.

•

οι κάτωθι κλάσεις χρήζουν εξειδίκευσης από τον αναλυτικό
αλφαβητικό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, επειδή
εμπεριέχουν ασαφείς όρους και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο
τίτλος της κλάσης. Αυτές οι κλάσεις είναι οι εξής:

7 : Μηχανές
37: Επισκευές. Υπηρεσίες εγκαταστάσεων.
40: Επεξεργασία υλικών.
45: Υπηρεσίες προσωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα
προσφερόμενες από τρίτους προς κάλυψη ατομικών αναγκών.
Ώρες κατάθεσης : καθημερινά 10:30 με 14:00

Η Διεύθυνση Σημάτων από 6/6/2019 και κάθε Πέμπτη δεν πραγματοποιεί
οποιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Διεύθυνση Σημάτων
Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα (γραφείο 224Α-Β)
Τηλ: 210 3893419 – 210 3893352 / gkefalogiannis@gge.gr

