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Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος − Νέα εται−
ρική µορφή − Σήµατα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθµι−
ση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλ−
λες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης

1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αναρτά στο διαδικτυακό της 
τόπο για λόγους διαφάνειας τις άδειες, αποφάσεις και 
εγκρίσεις που εκδίδει, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθε−
σία, καθώς και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων που εκδίδο−
νται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης όλων 
των δραστηριοτήτων και της τήρησης των όρων της 
νόµιµης άσκησής τους.

2. Αν µεταβληθεί η επωνυµία του φορέα της επιχεί−
ρησης ή µεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία µέρος 
ή το σύνολο των εταιρικών µεριδίων ή µετοχών µίας 
εταιρείας, ανάλογα µε τη φύση της επιχείρησης ως 
ατοµικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η άδεια που 
έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται µόνον όσον 
αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν. 
Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί 
για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη 
λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόµιση νέων.

Αν η µεταβολή συνίσταται στην προσθήκη νέας δρα−
στηριότητας για την οποία απαιτείται αδειοδότηση, τα 
πιστοποιητικά, οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις που έχουν 
εκδοθεί και αφορούν την ήδη ασκούµενη δραστηριότη−
τα, δεν αναζητούνται εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση 
απαιτείται η προσκόµιση από την επιχείρηση υπεύθυνης 
δήλωσης µε την οποία βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχι−
κής άδειας.

3. Οι κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές 
και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, που εκδί−

δουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως 
δραστηριότητες, µεριµνούν για την ηλεκτρονική µετα−
ξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία ολοκληρωµένου 
πληροφοριακού συστήµατος, στο πλαίσιο του οποίου 
γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή η υποβολή των αιτήσε−
ων, η ηλεκτρονική διακίνηση µεταξύ των συναρµόδιων 
υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση.

4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης, 
απόφασης ή γνωµοδότησης από κρατικές κεντρικές και 
περιφερειακές αρχές και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση 
του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία 
αυτά αναζητούνται από την αρµόδια υπηρεσία.

5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση 
αδειών, αποφάσεων ή εγκρίσεων υποχρεούνται να δια−
τηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαµβάνονται 
όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες, τα 
δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωµο−
δοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των 
πάσης φύσεως δραστηριοτήτων.

6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή 
πιστοποιητικού, καθώς και για τη διατύπωση γνώµης, 
αρκεί η προσκόµιση των δικαιολογητικών που προβλέ−
πονται ρητά στο νόµο ή σε κανονιστικές πράξεις. ∆εν 
επιτρέπεται η εκ µέρους της αρµόδιας αρχής αναζήτηση 
πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκοµισθούν, 
δεν λαµβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η 
παράβαση της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου 
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα εκ µέρους του αρµό−
διου υπαλλήλου.

7. Μέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση του παρό−
ντος νόµου, τα Υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν 
το νοµοθετικό τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση 
αδειών, µε σκοπό τη µείωση: (α) των απαιτούµενων 
αδειών και (β) των επί µέρους απαιτούµενων δικαιο−
λογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή τους 
µε υπεύθυνες δηλώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του 
ν. 3230/2004 (Α΄44). Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας παρακολουθεί την εφαρµογή των διατάξεων 
του παρόντος.

8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρµογή για τις 
άδειες που εκδίδονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Τελω−
νείων και Ε.Φ.Κ. κατ’ εφαρµογή διατάξεων ∆ιεθνών Συµ−
βάσεων και της κοινοτικής νοµοθεσίας ή ειδικής εθνικής 
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θύνης και η ανώνυµη εταιρεία. Από την εγγραφή στο 
Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί που 
προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (Α΄ 52), οι ναυτικές εται−
ρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (Α΄ 192) και 
οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής που συνι−
στώνται κατά το ν. 3182/2003 (Α΄ 220).»

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 2 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο 
νοµιµότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευ−
τικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νοµιµότητας 
των νοµικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων 
και των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρε−
ους και δικαιολογούν την καταχώριση, µεταβολή ή 
διαγραφή, εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης της 
οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης (απλής ή κατά µετοχές) 
εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, της 
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης και της ανώνυµης 
εταιρείας, όταν αυτή πραγµατοποιείται από τις «Υπη−
ρεσία Μιας Στάσης», όπως προβλέπεται στην κείµενη 
νοµοθεσία».

3. Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«8. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου αυτού δεν 
εφαρµόζονται για τις καταχωρίσεις που διενεργούν οι 
Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά το στάδιο σύστασης των 
οµόρρυθµων εταιρειών, των ετερόρρυθµων εταιρειών 
(κάθε µορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, 
των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και των ανω−
νύµων εταιρειών, όπως προβλέπεται από την κείµενη 
νοµοθεσία.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νοµικών γεγο−
νότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, επέρχονται, ως 
προς τις οµόρρυθµες εταιρείες, τις ετερόρρυθµες εται−
ρείες (απλές ή κατά µετοχές), τις ανώνυµες εταιρείες, 
τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφα−
λαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισµούς, τις 
εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και 
ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους 
που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσµατα:

α. Τα υπό σύσταση νοµικά πρόσωπα που ορίζονται 
στο προηγούµενο εδάφιο αποκτούν νοµική προσωπι−
κότητα.

β. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείµε−
νης νοµοθεσίας που ρυθµίζουν τη µετατροπή ή το µε−
τασχηµατισµό των εταιρειών, συντελείται η µετατροπή 
των υπόχρεων εταιρειών σε ανώνυµες εταιρείες, εται−
ρείες περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες, αστικούς συνεταιρισµούς και σε εταιρείες 
που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1.

γ. Επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού.
δ. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, µε µόνη 

την εγγραφή και πριν από τη διαγραφή της εταιρείας 
που απορροφάται ή διασπάται.

ε. Επέρχεται η λύση, µετά από απόφαση των εταίρων 
ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

στ. Επέρχεται η αναβίωση.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 119
Ποινικές διατάξεις

Τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού 
Κώδικα:

α) Ο εταίρος ή διαχειριστής ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 
εταιρείας, που εν γνώσει του κάνει ψευδείς δηλώσεις 
που αφορούν την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Όποιος εκ προθέσεως παραλείπει τη σύνταξη των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων πέραν της προθε−
σµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 98.

γ) Όποιος εν γνώσει συνέταξε ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του πα−
ρόντος νόµου ή του καταστατικού.

δ) Όποιος προβαίνει σε διανοµή κερδών που δεν 
προκύπτουν από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
ή προκύπτουν από ψευδείς ή παράνοµες καταστάσεις.

ε) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 47, 
της παραγράφου 1 του άρθρου 66 και της παραγράφου 
7 του άρθρου 79.

στ) Ο διαχειριστής που παραλείπει να αναπροσαρµό−
σει (αυξήσει ή µειώσει) το κεφάλαιο στις περιπτώσεις 
που ορίζονται στα άρθρα 77 παρ. 4, 82 παρ. 1, 87, 90 
παρ. 3, 92 παρ. 4 και 93 τελευταίο εδάφιο.

Άρθρο 120
∆ιευκόλυνση µετατροπής υφιστάµενων εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική

εταιρεία − Έναρξη σύστασης Ι.Κ.Ε.

1. Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013, υφιστάµενες εταιρεί−
ες περιορισµένης ευθύνης µπορούν να µετατραπούν σε 
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά το άρθρο 107, 
εάν αυτό αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων, 
που λαµβάνεται είτε µε πλειοψηφία τουλάχιστον των 
δύο τρίτων του όλου αριθµού των εταίρων, που εκπρο−
σωπούν τα δύο τρίτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου, 
είτε µε πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων 
του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Ρήτρες του καταστατι−
κού που προβλέπουν µεγαλύτερα ποσοστά πλειοψηφίας 
δεν λαµβάνονται υπόψη για την απόφαση αυτή.

2. Η υποβολή αιτήµατος στην αρµόδια Υπηρεσία Μιας 
Στάσης για τη σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εται−
ρείας επιτρέπεται δύο µήνες µετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος νόµου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 121
Σηµεία από τα οποία είναι δυνατόν

να συνίσταται ένα σήµα

Σήµα µπορεί να αποτελέσει κάθε σηµείο 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, γράµµα−
τα, αριθµοί, χρώµατα, ήχοι, συµπεριλαµβανοµένων των 
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µουσικών φράσεων, το σχήµα του προϊόντος ή της συ−
σκευασίας του.

Άρθρο 122
Κτήση δικαιώµατος

Το δικαίωµα για αποκλειστική χρήση του σήµατος 
αποκτάται µε την καταχώρισή του.

Άρθρο 123
Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

1. ∆εν καταχωρίζονται ως σήµατα σηµεία τα οποία:
α. δεν µπορούν να αποτελέσουν σήµα σύµφωνα µε 

το άρθρο 121,
β. στερούνται διακριτικού χαρακτήρα,
γ. συνίστανται αποκλειστικά από σηµεία ή ενδείξεις 

που µπορούν να χρησιµεύσουν στο εµπόριο για τη δή−
λωση του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της πο−
σότητας, 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 από σηµεία ή ενδείξεις, τα 
οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθηµερινή γλώσσα 
ή στη θεµιτή και πάγια πρακτική του εµπορίου,

ε. συνίστανται αποκλειστικά από το σχήµα που επιβάλ−
λεται από τη φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο 
για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσµατος ή προσδίδει 
ουσιαστική αξία στο προϊόν,

στ. αντίκεινται στη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη,
ζ. µπορούν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγ−

µα, ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική 
προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

2. Οµοίως, δεν καταχωρίζονται ως σήµατα σηµεία τα 
οποία:

α) προορίζονται να διακρίνουν κρασιά ή οινοπνευµα−
τώδη που εµπεριέχουν ή αποτελούνται από προστατευ−
όµενη από τη νοµοθεσία της Ε.Ε., γεωγραφική ένδειξη 
υποδηλούσα κρασιά ή οινοπνευµατώδη, εφόσον τα εν 
λόγω κρασιά ή οινοπνευµατώδη δεν έχουν τη συγκε−
κριµένη προέλευση,

β) εµπεριέχουν ή αποτελούνται από ονοµασία προ−
έλευσης ή γεωγραφική ένδειξη γεωργικών προϊόντων 
και τροφίµων που έχουν ήδη καταχωρισθεί σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία της Ε.Ε. και αφορούν τον ίδιο τύπο 
προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση κατα−
χώρισης του εν λόγω σήµατος υποβάλλεται µετά την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης της 
ονοµασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης 
των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων.

3. ∆εν καταχωρίζονται ως σήµατα:
α. τα ονόµατα κρατών, η σηµαία, τα εµβλήµατα, τα 

σύµβολα, οι θυρεοί, τα σηµεία και τα επισήµατα του 
Ελληνικού Κράτους και των λοιπών κρατών, που αναφέ−
ρονται στο άρθρο 6 τρις της Σύµβασης των Παρισίων 
για την προστασία της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ν. 213/ 
1975, Α΄ 258) και µε τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, 
καθώς και τα σηµεία µεγάλης συµβολικής σηµασίας και 
ιδιαιτέρου δηµοσίου συµφέροντος και ιδίως θρησκευ−
τικά σύµβολα, παραστάσεις και λέξεις,

β. τα σηµεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στην 
καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα.

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των περιπτώσεων 
β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1, σηµείο γίνεται δεκτό 

για καταχώριση, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία κατά−
θεσής του απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω της 
χρήσης του.

Άρθρο 124
Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

1. Σηµείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:
α. εάν ταυτίζεται µε προγενέστερο σήµα και τα προϊό−

ντα ή οι υπηρεσίες, για τα οποία το σήµα έχει δηλωθεί, 
ταυτίζονται µε εκείνα για τα οποία προστατεύεται το 
προγενέστερο σήµα,

β. εάν λόγω της ταυτότητας µε το προγενέστερο σήµα 
και της οµοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της 
οµοιότητας µε το προγενέστερο σήµα και της ταυτότη−
τας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της οµοιότητας µε το 
προγενέστερο σήµα και της οµοιότητας των προϊόντων 
ή υπηρεσιών, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο 
οποίος περιλαµβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισής του 
µε το προγενέστερο σήµα,

γ. εάν ταυτίζεται ή οµοιάζει µε προγενέστερο σήµα 
που έχει αποκτήσει φήµη και η χρησιµοποίηση του 
µεταγενέστερου σήµατος θα προσπόριζε σε αυτό, χω−
ρίς εύλογη αιτία, αθέµιτο όφελος από το διακριτικό 
χαρακτήρα ή τη φήµη του προγενέστερου σήµατος ή 
θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη αυτού, 
ανεξάρτητα αν το µεταγενέστερο σήµα προορίζεται 
να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που οµοιάζουν µε 
τα προϊόντα ή υπηρεσίες του προγενέστερου σήµα−
τος.

2. Ως προγενέστερα σήµατα κατά τον παρόντα νόµο 
νοούνται:

α. τα σήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών µε 
ισχύ στην Ελλάδα και των κοινοτικών, τα οποία έχουν 
καταχωρισθεί πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της 
δήλωσης του σήµατος, αφού ληφθούν υπόψη τα δι−
καιώµατα προτεραιότητας ή αρχαιότητας αυτών που 
προβλήθηκαν,

β. οι προγενέστερες δηλώσεις σηµάτων, συµπεριλαµ−
βανοµένων των ανωτέρω διεθνών και κοινοτικών, µε την 
επιφύλαξη της καταχώρισής της,

γ. τα σήµατα τα οποία, κατά την ηµεροµηνία κατά−
θεσης της δήλωσης του σήµατος ή ενδεχοµένως κατά 
την ηµεροµηνία προτεραιότητας που προβάλλεται της 
υποστήριξής της, είναι παγκοίνως γνωστά κατά την 
έννοια του άρθρου 6 δις της Σύµβασης των Παρισίων.

3. Σηµείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:
α. εάν προσκρούει σε δικαίωµα µη καταχωρισµένου 

σήµατος ή άλλου διακριτικού σηµείου ή γνωρίσµατος 
που χρησιµοποιείται στις συναλλαγές, το οποίο πα−
ρέχει στο δικαιούχο το δικαίωµα να απαγορεύει τη 
χρήση µεταγενέστερου σήµατος, µε την προϋπόθεση 
ότι τα δικαιώµατα αυτά έχουν αποκτηθεί πριν από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης του εν λόγω σηµείου, αφού 
ληφθούν υπόψη τα τυχόν προβαλλόµενα δικαιώµατα 
προτεραιότητας,

β. εάν προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωµα της 
προσωπικότητας τρίτου ή σε προγενέστερο δικαίωµα 
πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας πέραν αυτών 
που ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο,

γ. εάν ενδέχεται να δηµιουργήσει σύγχυση µε σήµα 
που έχει καταχωρισθεί και χρησιµοποιείται στην αλλο−
δαπή κατά τη στιγµή της κατάθεσης της δήλωσης, αν 
αυτή έγινε κακόπιστα από τον αιτούντα.
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4. Έγγραφη συναίνεση, µε ή χωρίς όρους, του δι−
καιούχου προγενέστερου σήµατος υποβληθείσα σε 
οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης του σήµατος από την 
Υπηρεσία Σηµάτων, τη ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων ή 
τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια αίρει το κατά το άρθρο 124 
παράγραφος 1 του παρόντος νόµου κώλυµα καταχώ−
ρισης αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 125
Περιεχόµενο του δικαιώµατος

1. Η καταχώριση του σήµατος παρέχει στο δικαιούχο 
αποκλειστικό δικαίωµα. Ιδίως παρέχει το δικαίωµα της 
χρήσης αυτού, το δικαίωµα να επιθέτει αυτό στα προ−
ϊόντα, τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτη−
ρίζει της παρεχόµενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα 
περικαλύµµατα και τις συσκευασίες των εµπορευµάτων, 
στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιµολόγια, τους τιµο−
καταλόγους, τις αγγελίες, τις κάθε είδους διαφηµίσεις, 
ως και σε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιµοποιεί σε 
ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά µέσα.

2. Ως χρήση του σήµατος θεωρείται επίσης:
α. η χρήση του σήµατος που γίνεται υπό µορφή που 

διαφέρει ως προς τα στοιχεία του, τα οποία όµως δεν 
µεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα αυτού,

β. η επίθεση του σήµατος σε προϊόντα ή στη συσκευ−
ασία της στην Ελλάδα µε προορισµό αποκλειστικά την 
εξαγωγή,

γ. η χρήση του σήµατος µε τη συγκατάθεση του δι−
καιούχου, καθώς και η χρήση συλλογικού σήµατος από 
δικαιούµενα προς τούτο πρόσωπα.

3. Ο δικαιούχος του σήµατος δικαιούται να απαγορεύει 
σε κάθε τρίτο να χρησιµοποιεί στις συναλλαγές χωρίς 
την άδειά του :

α. σηµείο ταυτόσηµο µε το σήµα για προϊόντα ή υπη−
ρεσίες που ταυτίζονται µε εκείνες για τις οποίες το 
σήµα έχει καταχωρισθεί,

β. σηµείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της 
οµοιότητάς του µε το σήµα και της ταυτότητας ή οµοιό−
τητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που καλύπτονται από 
το σήµα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, περιλαµβανοµένου 
και του κινδύνου συσχέτισης,

γ. σηµείο ταυτόσηµο ή παρόµοιο µε το σήµα που 
έχει αποκτήσει φήµη και η χρησιµοποίηση του σηµείου 
θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέµιτο 
όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη του 
προγενέστερου σήµατος ή θα έβλαπτε το διακριτικό 
χαρακτήρα ή τη φήµη αυτού, ανεξάρτητα αν το σηµείο 
προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που 
οµοιάζουν µε τα προϊόντα ή υπηρεσίες του προγενέ−
στερου σήµατος.

4. Ο δικαιούχος του σήµατος δικαιούται να απαγορεύει 
σε κάθε τρίτο:

α. την απλή διέλευση παραποιηµένων ή αποµιµητι−
κών προϊόντων µέσα από την Ελληνική Επικράτεια µε 
προορισµό άλλη χώρα ή την εισαγωγή µε σκοπό την 
επανεξαγωγή,

β. την επίθεση του σήµατος σε γνήσια προϊόντα πα−
ραγωγής του που προόριζε να κυκλοφορήσει ως ανώ−
νυµα,

γ. την αφαίρεση του σήµατος από γνήσια προϊόντα 
και τη διάθεσή τους στην αγορά ως ανώνυµων ή µε 
άλλο σήµα.

Άρθρο 126
Περιορισµός προστασίας

1. Το δικαίωµα που παρέχει το σήµα στο δικαιούχο 
δεν παρεµποδίζει τρίτους να χρησιµοποιούν στις συ−
ναλλαγές:

α) το όνοµα, το επώνυµο, την επωνυµία και τη διεύ−
θυνσή τους,

β) ενδείξεις σχετικές µε το είδος, την ποιότητα, τον 
προορισµό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το 
χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της 
υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά της,

γ) το ίδιο το σήµα, αν τούτο είναι αναγκαίο προκειµέ−
νου να δηλωθεί ο προορισµός προϊόντος ή υπηρεσίας, 
ιδίως δε όταν πρόκειται για εξαρτήµατα ή ανταλλακτικά, 
εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τα χρηστά 
συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιοµηχανία ή στο 
εµπόριο.

2. Το δικαίωµα που παρέχει το σήµα δεν παρεµπο−
δίζει τρίτους να χρησιµοποιούν στις συναλλαγές ένα 
προγενέστερο δικαίωµα τοπικής ισχύος αν το δικαίωµα 
αυτό ασκείται στα εδαφικά όρια στα οποία αναγνω−
ρίζεται.

Άρθρο 127
Απώλεια δικαιώµατος λόγω ανοχής

1. Ο δικαιούχος προγενέστερου σήµατος ή άλλου δι−
καιώµατος κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 
αντίστοιχα του άρθρου 124 δεν έχει το δικαίωµα να απα−
γορεύσει τη χρήση µεταγενέστερου καταχωρισµένου 
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 συνε−
χών ετών εκτός αν η κατάθεση του µεταγενέστερου 
σήµατος έγινε µε κακή πίστη.

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, ο δικαιούχος 
του µεταγενέστερου καταχωρισµένου σήµατος δεν 
µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου 
σήµατος ή άλλου δικαιώµατος.

Άρθρο 128
Ανάλωση του δικαιώµατος

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

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται αν ο δικαιούχος 
έχει εύλογη αιτία να αντιταχθεί στη µεταγενέστερη 
εµπορική εκµετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η 
κατάσταση των προϊόντων µεταβάλλεται ή αλλοιώνεται 
µετά τη διάθεσή της στο εµπόριο.

Άρθρο 129
∆ήλωση µη διεκδίκησης και δήλωση περιορισµού

O καταθέτης µπορεί οποτεδήποτε και ανεξαρτήτως 
εκκρεµοδικίας:

α. να προβεί σε δήλωση µη διεκδίκησης δικαιωµάτων 
σε ορισµένα µη ουσιώδη στοιχεία του δηλωθέντος σή−
µατος,
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β. να προβεί σε δήλωση περιορισµού προϊόντων ή 
υπηρεσιών που αναφέρονται στη δήλωση κατάθεσης.

Άρθρο 130
∆ιαίρεση 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 δή−
λωση ή καταχώριση θα αποτελέσουν αντικείµενο µιας ή 
περισσοτέρων τµηµατικών δηλώσεων ή καταχωρίσεων. 
Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της δήλωσης διαίρεσης δεν 
επιτρέπεται να αλληλεπικαλύπτονται µε εκείνα που πα−
ραµένουν στην αρχική ή τµηµατική δήλωση κατάθεσης 
ή καταχώριση.

2. Η χρονική προτεραιότητα κάθε τµηµατικής δήλω−
σης κατάθεσης ή καταχώρισης ανατρέχει στο χρόνο 
κατάθεσης της αρχικής δήλωσης.

3. Αν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της δήλωσης κα−
τάθεσης ή αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας κατά της 
καταχώρισης και η σχετική απόφαση δεν έχει καταστεί 
τελεσίδικη ή η διαδικασία δεν έχει περαιωθεί κατ’ άλ−
λον τρόπο, είναι απαράδεκτη δήλωση διαίρεσης που 
έχει ως αποτέλεσµα τη διαίρεση των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της ανακοπής 
ή της αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας της καταχώ−
ρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ

Άρθρο 131
Μεταβίβαση

1. Το δικαίωµα στο σήµα ή στην αίτηση κατάθεσης (δή−
λωση) µπορεί να µεταβιβασθεί, εν ζωή ή αιτία θανάτου, 
για το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για 
τα οποία έχει κατατεθεί ή καταχωρισθεί, ανεξάρτητα 
από τη µεταβίβαση της επιχείρησης.

2. Η µεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της συ−
νεπάγεται και τη µεταβίβαση του σήµατος εκτός αν 
υπάρχει αντίθετη συµφωνία ή αυτό προκύπτει σαφώς 
από τις περιστάσεις.

3. Η συµφωνία για τη µεταβίβαση είναι έγγραφη. Έχει 
ισχύ έναντι των τρίτων µόνο µετά την καταχώρισή της 
στο µητρώο σηµάτων.

4. Όταν µεταβιβάζεται σήµα κατά το χρονικό διάστηµα 
που η υπόθεση είναι εκκρεµής ενώπιον της Υπηρεσίας 
Σηµάτων ή της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή των 
αρµόδιων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων ή του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, ο µεταβιβάζων δικαιούται να ασκήσει 
πρόσθετη παρέµβαση.

5. 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 το 
λόγο που κώλυε την καταχώριση. Το διοικητικό δικαστή−
ριο δεσµεύεται να λάβει υπόψη την ως άνω µεταβίβαση 
µε µόνη την προσκόµιση αντιγράφου της µερίδας του 
σήµατος όπου σηµειώνεται η µεταβίβαση.

Άρθρο 132
Άδεια χρήσης

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση αποκλειστικής ή µη 
χρήσης του εθνικού ή διεθνούς µε ισχύ στην Ελλάδα 
σήµατος για µέρος ή το σύνολο των καλυπτόµενων 
προϊόντων ή υπηρεσιών και για το σύνολο ή τµήµα της 
Ελληνικής Επικράτειας. Είτε ο δικαιούχος, µε δήλωσή 
του, είτε ο αδειούχος, µε εξουσιοδότηση του δικαιού−
χου, ενηµερώνουν το µητρώο σηµάτων για την παρα−
χώρηση.

2. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ασκήσει τα 
δικαιώµατα που παρέχει το σήµα κατά του αδειούχου 
που παραβιάζει διατάξεις της σύµβασης για την παρα−
χώρηση άδειας χρήσης σχετικά µε:

α) τη διάρκεια της άδειας,
β) τη µορφή, µε την οποία µπορεί, σύµφωνα µε την 

καταχώριση, να χρησιµοποιηθεί το σήµα,
γ) το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών, 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 σήµατος δικαιούται να παραχωρεί περαιτέρω 
άδειες χρήσης αυτού µε τη διαδικασία και τους όρους 
της παραγράφου 1.

4. Τις αξιώσεις επί προσβολής του σήµατος ασκεί 
αυτοτελώς και ο αδειούχος χρήσης σήµατος, εφόσον 
συναινεί ο δικαιούχος. Εφόσον δεν έχει συµφωνηθεί 
διαφορετικά, ο αποκλειστικός αδειούχος µπορεί, και 
χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, να ασκήσει αυ−
τοτελώς τις αξιώσεις επί προσβολής σήµατος όταν ο 
τελευταίος, µολονότι ειδοποιήθηκε για την προσβολή 
του σήµατος, δεν ασκεί τις αξιώσεις του σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα.

5. Όταν ο δικαιούχος ασκεί αγωγή, ο αδειούχος µπορεί 
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 βιβλίο σηµάτων ενηµερώνεται 
σχετικά.

7. ∆ήλωση του σηµατούχου περί λήξεως της παραχώ−
ρησης χρήσεως επιφέρει αυτοδικαίως τη διαγραφή της 
άδειας που έχει καταχωρισθεί στο µητρώο.

Άρθρο 133
Εµπράγµατα δικαιώµατα – Αναγκαστική εκτέλεση

Πτωχευτική διαδικασία

1. Επί του σήµατος µπορεί να συσταθεί ενέχυρο ή 
άλλο εµπράγµατο δικαίωµα.

2. Το σήµα µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο ανα−
γκαστικής εκτέλεσης.

3. Το σήµα ανήκει στην πτωχευτική περιουσία.
4. Οι πράξεις της προηγούµενης παραγράφου επί 

του σήµατος εγγράφονται στο µητρώο σηµάτων, σε 
περίπτωση δε πτώχευσης, και ύστερα από αίτηση του 
συνδίκου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Άρθρο 134
∆ήλωση κατάθεσης σήµατος

Για την καταχώριση εθνικού σήµατος κατατίθεται 
δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) στη ∆ιεύθυνση Εµπορικής 
και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Υπηρεσία Σηµάτων) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας.

Άρθρο 135
Προϋποθέσεις για χορήγηση ηµεροµηνίας

κατάθεσης

1. Η δήλωση κατάθεσης σήµατος συνοδεύεται από 
έγγραφο που αποδεικνύει την καταβολή του τέλους 
κατάθεσης και πρέπει να περιέχει:

α. αίτηµα για καταχώριση σήµατος,
β. αποτύπωση του σήµατος,
γ. ονοµατεπώνυµο, κατοικία, τηλέφωνο επικοινωνίας 

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του καταθέ−
τη. Επί νοµικών προσώπων, αντί του ονοµατεπώνυµου 
και της κατοικίας, αναγράφεται η επωνυµία και η έδρα 
αυτών. Επί περισσοτέρων καταθετών διορίζεται κοινός 
εκπρόσωπος,

δ. κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία το 
σήµα πρόκειται να διακρίνει, ταξινοµηµένα κατά κλάση 
µε αναγραφή της οικείας κλάσεως κατά οµάδα προϊό−
ντων ή υπηρεσιών.

2. Ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης είναι η ηµερο−
µηνία υποβολής των εγγράφων της παραγράφου 1.

Άρθρο 136
Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης

κατάθεσης

1. Εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 135, η δήλωση κατάθεσης σήµατος πρέπει να πε−
ριέχει:

α) την υπογραφή του καταθέτη ή κατά περίσταση του 
πληρεξουσίου του δικηγόρου,

β) αν διεκδικείται προτεραιότητα, την ηµεροµηνία της 
προγενέστερης κατάθεσης, καθώς και τη χώρα όπου 
αυτή ισχύει,

γ) αν ο καταθέτης εκπροσωπείται από πληρεξούσιο 
δικηγόρο, το όνοµα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυ−
τού, καθώς και την ηλεκτρονική του διεύθυνση,

δ) αν η κατάθεση γίνεται από δικηγόρο, έγγραφη 
εξουσιοδότηση. Η απλή υπογραφή του καταθέτη στην 
εν λόγω εξουσιοδότηση είναι αρκετή,

ε) διορισµό αντικλήτου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοι−
νωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού,

στ) αν το σήµα είναι ηχητικό, έγχρωµο, τρισδιάστατο 
ή συλλογικό, τη µνεία των χαρακτηριστικών αυτών,

ζ) αν το σήµα είναι γραµµένο µε χαρακτήρες άλλους 
από αυτούς του ελληνικού και λατινικού αλφαβήτου, 
την απόδοση, σε προσάρτηµα, των χαρακτήρων αυτών 
στο ελληνικό ή λατινικό αλφάβητο.

2. Η δήλωση, καθώς και η αποτύπωση του σήµατος, 
κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή 
µε την προσκοµιδή στην αρµόδια Υπηρεσία ψηφιακού 
δίσκου ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευ−
τικού µέσου.

3. Η δήλωση κατάθεσης συνοδευόµενη από την απο−
τύπωση του σήµατος µπορεί να υποβάλλεται και εξ 
αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον φέρει ηµε−
ροµηνία και υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 3 
παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α΄125). Η δήλωση κατάθεσης 
και η αποτύπωση του σήµατος που έχουν κατατεθεί 
ηλεκτρονικά θεωρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον επι−
στραφεί στον αποστολέα από την Υπηρεσία του άρ−
θρου 134, ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή κατά την παραπάνω έννοια και 
περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 
2 του άρθρου 135.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Με−
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονο−
µικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, 
καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική δια−
χείριση και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της 
παραγράφου 3.

Άρθρο 137
Εξέταση της δήλωσης

1. Η δήλωση λαµβάνει αριθµό, ηµεροµηνία και ώρα 
κατάθεσης. Καταχωρίζεται στο µητρώο σηµάτων και 
αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµα−
τείας Εµπορίου.

2. Για κάθε δήλωση κατάθεσης δηµιουργείται ηλε−
κτρονική καρτέλα, το περιεχόµενο της οποίας καθορί−
ζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και η οποία κατ’ ελάχιστο 
περιέχει τα εξής στοιχεία: αριθµό δήλωσης, ηµεροµηνία 
και ώρα κατάθεσης της δήλωσης, αποτύπωση του σή−
µατος, ονοµατεπώνυµο του καταθέτη και επί νοµικών 
προσώπων την επωνυµία αυτών, καθώς και αναφορά, 
µε χρονολογική σειρά, στις αποφάσεις που εκδίδονται 
επί της δήλωσης κατάθεσης, τις ανακοπές, προσφυγές, 
αιτήσεις έκπτωσης και ακυρότητας που κατατίθενται 
και τις αποφάσεις που εκδίδονται επ’ αυτών, καθώς 
και αναφορά στις πράξεις που εγγράφονται επί του 
σήµατος, των οποίων η ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο 
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου προβλέπεται από 
τις επί µέρους διατάξεις.

Άρθρο 138
Εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων

1. Η Υπηρεσία Σηµάτων εξετάζει:
α) αν η δήλωση κατάθεσης πληροί τις προϋποθέσεις 

χορήγησης ηµεροµηνίας κατάθεσης σύµφωνα µε το 
άρθρο 135,

β) αν η δήλωση κατάθεσης πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 136.

2. Αν η δήλωση δεν πληροί τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 135 και 136, η Υπηρεσία Σηµάτων καλεί τον κα−
ταθέτη να διορθώσει ή συµπληρώσει τις διαπιστωθείσες 
παρατυπίες ή ελλείψεις µέσα σε προθεσµία ενός µήνα 
από την κλήση.

3. Σχετικά µε τις παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν 
στοιχεία του άρθρου 135, αν ο καταθέτης συµµορφωθεί 
προς την πρόσκληση της Υπηρεσίας, µέσα στην ταχθεί−
σα προθεσµία, αυτή χορηγεί ως ηµεροµηνία κατάθεσης 
της δήλωσης την ηµεροµηνία, κατά την οποία διορθώ−
θηκαν ή συµπληρώθηκαν όλες οι διαπιστωθείσες παρα−
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τυπίες ή ελλείψεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η δήλωση 
δεν εξετάζεται ως αίτηση για καταχώριση σήµατος.

4. Αν οι παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν στοιχεία 
του άρθρου 136 δεν διορθωθούν ή συµπληρωθούν µέσα 
στην ταχθείσα προθεσµία, η Υπηρεσία απορρίπτει τη 
δήλωση κατάθεσης σήµατος και κοινοποιεί τη σχετική 
απόφαση στον καταθέτη.

Άρθρο 139
Εξέταση των λόγων απαραδέκτου

1. Εάν δεν συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέκτου 
κατά το άρθρο 123 ή τις παραγράφους 1 και 3 του 
άρθρου 124, η δήλωση γίνεται δεκτή και δηµοσιεύεται 
η σχετική απόφαση στο δικτυακό τόπο της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου (ΓΓΕ) µέσα σε προθεσµία ενός 
µήνα από τη λήψη ηµεροµηνίας κατάθεσης.

2. Εάν από την έρευνα που πραγµατοποιεί η Υπηρε−
σία Σηµάτων, προκύπτει ότι η καταχώριση του σήµα−
τος είναι απαράδεκτη σύµφωνα µε το άρθρο 123 ή τις 
παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 124, για το σύνολο 
ή µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών της δήλωσης κα−
τάθεσης, ο καταθέτης καλείται µέσα σε ένα µήνα από 
την κλήση, είτε να ανακαλέσει τη δήλωση είτε να περι−
ορίσει την έκταση προστασίας του σήµατος σε βαθµό 
που να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του.

3. Εάν ο καταθέτης περιορίσει την έκταση προστα−
σίας του σήµατος σε βαθµό που να καθίσταται αυτό 
παραδεκτό ή εάν οι παρατηρήσεις του κριθούν βάσιµες, 
η δήλωση γίνεται δεκτή µε απόφαση που δηµοσιεύεται 
στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕ µέσα σε ένα µήνα από την 
υποβολή του περιορισµού ή των παρατηρήσεων του 
καταθέτη.

4. Εάν ο καταθέτης δεν απαντήσει µέσα στην ταχθείσα 
προθεσµία ή εάν δεν ανακαλέσει τη δήλωσή του ή εάν 
δεν περιορίσει την έκταση προστασίας του σήµατός του 
σε βαθµό που να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή, τέλος, 
εάν οι παρατηρήσεις του δεν κριθούν παραδεκτές και 
βάσιµες, η Υπηρεσία Σηµάτων απορρίπτει τη δήλωση. 
Η απόφαση απόρριψης κοινοποιείται στον καταθέτη µε 
µέριµνα της Υπηρεσίας Σηµάτων και δηµοσιεύεται στο 
διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ.

5. Αρµόδιος για τη διαδικασία της εξέτασης των λό−
γων απαραδέκτου και τη λήψη απόφασης σχετικά µε 
την παραδοχή ή απόρριψη της δήλωσης είναι ο εξετα−
στής, υπάλληλος της Υπηρεσίας Σηµάτων.

Άρθρο 140
Ανακοπή

1. Κατά της απόφασης του εξεταστή που έκανε δεκτή 
τη δήλωση κατάθεσης µπορεί να ασκηθεί ανακοπή µέσα 
σε προθεσµία τριών µηνών από τη δηµοσίευσή της στο 
δικτυακό τόπο της ΓΓΕ σύµφωνα µε τις παραγράφους 
1 και 3 του άρθρου 139, για το λόγο ότι η καταχώριση 
προσκρούει σε έναν ή περισσότερους λόγους του άρ−
θρου 123 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 124 
του παρόντος νόµου.

2. Αν συντρέχουν οι λόγοι απαραδέκτου του άρθρου 
123, η ανακοπή ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννοµο 
συµφέρον. Έννοµο συµφέρον έχουν και τα επιµελητήρια 
ως και οι ενώσεις καταναλωτών του ν. 2251/1994.

3. Αν συντρέχουν οι λόγοι απαραδέκτου των παρα−
γράφων 1 και 3 του άρθρου 124, η ανακοπή ασκείται 

από τους δικαιούχους των προγενέστερων σηµάτων ή 
δικαιωµάτων, καθώς και από τους εξουσιοδοτηµένους 
προς τούτο κατόχους αδειών χρήσης των σηµάτων αυ−
τών, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132.

4. Η ανακοπή ασκείται µε έγγραφο που κατατίθεται 
ενώπιον της Υπηρεσίας Σηµάτων και εκδικάζεται από 
τη ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων. Θεωρείται ασκηθείσα 
µόνον µετά την καταβολή του τέλους ανακοπής.

Άρθρο 141
Στοιχεία της ανακοπής

Η ανακοπή συνοδεύεται από έγγραφο που πιστοποι−
εί την καταβολή του τέλους ανακοπής και πρέπει να 
περιέχει:

α) τον αριθµό της δήλωσης κατά της οποίας στρέφε−
ται και τα στοιχεία του δικαιούχου της,

β) τους λόγους στους οποίους στηρίζεται µε ειδική 
µνεία του προγενέστερου σήµατος ή δικαιώµατος ως 
και των προϊόντων και υπηρεσιών, στα οποία βασίζεται 
η ανακοπή,

γ) σαφή προσδιορισµό των προϊόντων ή υπηρεσιών 
της δήλωσης κατά των οποίων στρέφεται η ανακοπή.

Άρθρο 142
Εξέταση της ανακοπής

1. Η Υπηρεσία Σηµάτων ενηµερώνει άµεσα τον ανα−
κόπτοντα για την εµπρόθεσµη λήψη της ανακοπής, τον 
αριθµό πρωτοκόλλου που δόθηκε σε αυτήν και την 
ηµεροµηνία συνεδρίασης της ∆ιοικητικής Επιτροπής 
Σηµάτων που θα την εξετάσει.

2. Πρόσθετοι λόγοι επί της ανακοπής µπορούν να 
υποβληθούν δεκαπέντε ηµέρες πριν τη συνεδρίαση της 
∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα την εξετάσει.

3. Για την εξέταση της ανακοπής εφαρµόζεται η δια−
δικασία του άρθρου 145.

4. Η ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων αποφασίζει επί της 
ανακοπής µε βάση το αποδεικτικό υλικό που έχει στη 
διάθεσή της.

5. Εάν, από την εξέταση της ανακοπής, προκύψει ότι 
η καταχώριση του σήµατος δεν µπορεί να γίνει δεκτή 
για το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών που 
αυτό διακρίνει, η δήλωση απορρίπτεται είτε στο σύνολό 
της ή εν µέρει για συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 
Σε αντίθετη περίπτωση η ανακοπή απορρίπτεται και η 
δήλωση κατάθεσης γίνεται δεκτή.

Άρθρο 143
Απόδειξη χρήσης

1. Μετά από αίτηση του καταθέτη, ο ανακόπτων, δι−
καιούχος προγενέστερου σήµατος κατά την έννοια της 
παραγράφου 2 του άρθρου 124, οφείλει να αποδείξει 
είτε ότι κατά τη διάρκεια πέντε ετών που προηγήθηκαν 
της δηµοσίευσης της δήλωσης του σήµατος είχε γίνει 
ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήµατος για τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίσθηκε 
και στα οποία βασίζεται η ανακοπή είτε ότι υπάρχει 
εύλογη αιτία για τη µη χρήση, εφόσον, κατά την ηµερο−
µηνία αυτή, το προγενέστερο σήµα ήταν καταχωρισµένο 
τουλάχιστον για πέντε έτη.

2. Η αίτηση για απόδειξη ουσιαστικής χρήσης υποβάλ−
λεται, επί ποινή απαραδέκτου, κατά την εξέταση της 
ανακοπής ενώπιον της ∆.Ε.Σ. Στην περίπτωση αυτή, ο 
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Πρόεδρος της Επιτροπής χορηγεί προθεσµία τουλάχι−
στον είκοσι ηµερών από τη ηµέρα συζήτησης στον ανα−
κόπτοντα προκειµένου αυτός να παράσχει αποδεικτικό 
υλικό για την αιτούµενη χρήση. Μετά την παρέλευση της 
προθεσµίας αυτής, ο καταθέτης του σήµατος ενηµερώ−
νεται για το αποδεικτικό υλικό προκειµένου να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του, εντός προθεσµίας δεκαπέντε 
ηµερών. Η Επιτροπή εξετάζει την υπόθεση βάσει των 
αποδεικτικών στοιχείων που προσκοµίστηκαν και των 
ισχυρισµών που προβλήθηκαν από τα µέρη.

3. Εάν το προγενέστερο σήµα χρησιµοποιήθηκε για 
µέρος µόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία 
καταχωρίσθηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης 
της ανακοπής, θεωρείται καταχωρισµένο µόνον για το 
µέρος αυτό των προϊόντων ή υπηρεσιών.

4. Εάν ο ανακόπτων δεν αποδείξει την ουσιαστική 
χρήση του σήµατός του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για 
τη µη χρήση αυτού, η ανακοπή απορρίπτεται χωρίς να 
εξετάζεται η ουσία της υπόθεσης.

Άρθρο 144
Προσφυγή ενώπιον της ∆ιοικητικής

Επιτροπής Σηµάτων

1. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σηµάτων που απορρί−
πτουν ολικά ή εν µέρει τη δήλωση κατάθεσης υπόκεινται 
σε προσφυγή µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών από 
την ηµέρα κοινοποίησης της προσβαλλόµενης απόφα−
σης.

2. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον της ∆ιοικητικής Επι−
τροπής Σηµάτων. Θεωρείται ασκηθείσα µόνο µετά την 
καταβολή του τέλους προσφυγής.

3. Για την άσκηση της προσφυγής διενεργείται ειδική 
καταχώρηση στην ηλεκτρονική καρτέλα του σήµατος 
που τηρείται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµ−
µατείας Εµπορίου.

4. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να παρέµβει 
προσθέτως ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµά−
των µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την καταχώριση 
της προσφυγής κατά την παράγραφο 3.

Άρθρο 145
∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων

1. Η ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων εδρεύει στην Αθήνα, 
συνεδριάζει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και σε γραφείο που ορίζεται 
µε πράξη του αρµόδιου προϊστάµενου της ∆ιεύθυνσης 
Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.

2. Στη σύνθεσή της συµµετέχουν τρία µέλη, δύο του−
λάχιστον από τα οποία πρέπει να έχουν νοµική κατάρτι−
ση. Απαρτίζεται από τµήµατα, τα οποία συντίθενται από 
έναν πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, 
ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου, κατηγορίας ΠΕ, κατά προτίµηση πτυχιούχο 
νοµικής, µε προηγούµενη απασχόληση στον κλάδο των 
σηµάτων, καθώς και ένα τρίτο µέλος, µε προηγούµε−
νη τριετή, τουλάχιστον, απασχόληση στον κλάδο του 
δικαίου των σηµάτων, το οποίο µπορεί να είναι είτε 
δικηγόρος για τον οποίο ισχύει η διάταξη περί ασυµβι−
βάστου του άρθρου 62 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν.δ. 
3026/1954, Α΄ 235), είτε υπάλληλος του δηµόσιου τοµέα 
κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) 
κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχος νοµικής. Τα µέλη, πλην του 
Προέδρου, εκτελούν χρέη εισηγητή στις υποθέσεις που 

εισάγονται προς εξέταση στη ∆.Ε.Σ. Η κατανοµή των 
υποθέσεων στα τµήµατα της Επιτροπής καθορίζεται 
από τον αρχαιότερο πρόεδρο.

3. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δηµόσιες και 
τηρούνται πρακτικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε ηµέ−
ρες και ώρες οι οποίες ορίζονται από τον αρχαιότερο 
πρόεδρο στην αρχή κάθε έτους και γνωστοποιούνται 
µε τοιχοκόλληση στο γραφείο της αρµόδιας Υπηρεσί−
ας, καθώς και µε ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της 
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Η συζήτηση γίνεται µε 
βάση το έκθεµα που καταρτίζει ο προϊστάµενος της 
Υπηρεσίας. Το έκθεµα τοιχοκολλάται οκτώ ηµέρες πριν 
από την ηµέρα της συνεδρίασης στο γραφείο της αρ−
µόδιας Υπηρεσίας.

4. Η θητεία των µελών της ∆.Ε.Σ. είναι τριετής και ανα−
νεώνεται άπαξ. Ο πρόεδρος και τα µέλη της ∆ιοικητικής 
Επιτροπής Σηµάτων είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους και µπορούν να παυθούν µε από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας για σοβαρούς λόγους που άπτονται της 
εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβα−
ση της αρχής της αµεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή 
από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή 
παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας. Τα µέλη της ∆ιοικη−
τικής Επιτροπής Σηµάτων, πλην του Προέδρου, είναι 
πλήρους απασχόλησης.

5. Τα µέλη της ∆.Ε.Σ. δεν επιτρέπεται να έχουν συµ−
µετάσχει στη λήψη αποφάσεων της Υπηρεσίας Σηµά−
των σχετικά µε την παραδοχή ή απόρριψη δήλωσης 
σήµατος.

6. Οι διάδικοι παρίστανται µε δικηγόρο, µπορούν δε 
να αναπτύξουν τους ισχυρισµούς τους εγγράφως ενώ−
πιον της Επιτροπής και να υποβάλουν κάθε χρήσιµο 
για την υποστήριξη της υποθέσεώς τους στοιχείο ή 
έγγραφο. Από την απουσία των διαδίκων δεν τεκµαίρε−
ται οµολογία. Η Επιτροπή δικάζει ως να ήταν παρόντες 
οι διάδικοι. Ενώπιον της Επιτροπής γίνονται δεκτά τα 
αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται από της διατάξεις 
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97). 
Γίνονται δεκτές ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη 
ή συµβολαιογράφου ή προξένου µε κλήτευση του αντι−
δίκου προ σαράντα οκτώ ωρών. Η Επιτροπή µπορεί να 
επιτρέψει την εξέταση µαρτύρων ενώπιόν της.

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά 
πλειοψηφία και πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένες.

8. Περιλήψεις των αποφάσεων που δέχονται το σήµα 
δηµοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµ−
µατείας Εµπορίου. Οι απορριπτικές αποφάσεις κοινοποι−
ούνται µε επιµέλεια της Υπηρεσίας προς τους διαδίκους 
ή τους αντικλήτους αυτών.

Άρθρο 146
Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

1. Οι αποφάσεις της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων 
που έχουν κρίνει επί ανακοπών, ως και επί προσφυγών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 144, υπόκεινται σε προσφυγή 
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων µέσα σε προθε−
σµία εξήντα ηµερών από την κοινοποίηση των εν λόγω 
αποφάσεων.

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

στηρίων καλούνται από τον προσφεύγοντα, µε ποινή 
απαραδέκτου της συζήτησης, για άσκηση παρέµβασης 
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αυτοί που έχουν καταστεί διάδικοι ενώπιον της ∆ιοι−
κητικής Επιτροπής Σηµάτων Οι νοµίµως κλητευθέντες 
κατά τα ανωτέρω για άσκηση παρέµβασης στερούνται 
του δικαιώµατος ανακοπής εκτός αν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας.

Άρθρο 147
Καταχώριση – Μητρώο Σηµάτων

1. Οι αποφάσεις του εξεταστή, της διοικητικής επι−
τροπής σηµάτων και των τακτικών διοικητικών δικα−
στηρίων, καθώς και τα στοιχεία των αιτήσεων ενώπιον 
του εξεταστή, της διοικητικής επιτροπής σηµάτων και 
τα στοιχεία των ενδίκων βοηθηµάτων σηµειώνονται 
στο µητρώο σηµάτων και όλες οι παραπάνω αποφά−
σεις αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου. Όταν το σήµα γίνει δεκτό µε 
απρόσβλητη απόφαση του εξεταστή και της ∆ιοικη−
τικής Επιτροπής Σηµάτων ή µε τελεσίδικη απόφαση 
των τακτικών δικαστηρίων, σηµειώνεται στο µητρώο 
σηµάτων η λέξη «καταχωρίσθηκε» µε τις τυχόν µετα−
βολές ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία 
αναφέρεται το σήµα.

2. Το σήµα που έγινε δεκτό θεωρείται ότι καταχωρί−
σθηκε από την ηµέρα υποβολής της δήλωσης. Στο µη−
τρώο σηµάτων σηµειώνονται όλες οι νοµικές µεταβολές 
του σήµατος και του δικαιώµατος επί του σήµατος.

3. Το µητρώο σηµάτων είναι δηµόσιο. Αντίγραφα ή 
αποσπάσµατα των εγγραφών παρέχονται σε κάθε αι−
τούντα.

4. Το µητρώο σηµάτων µπορεί να έχει ηλεκτρονική 
µορφή (Ηλεκτρονικό Μητρώο Σηµάτων). Με απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικα−
σία καταχώρισης, οι τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική 
διαχείριση και κάθε θέµα σχετικό µε τη δηµιουργία και 
την τήρηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Σηµάτων. Με 
την ίδια απόφαση διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας 
του Ηλεκτρονικού Μητρώου Σηµάτων και καταργείται 
το µητρώο σηµάτων.

Άρθρο 148
∆ιάρκεια της προστασίας – Ανανέωση

1. Η προστασία του σήµατος διαρκεί για µια δεκα−
ετία που αρχίζει από την εποµένη της ηµεροµηνίας 
κατάθεσης.

2. Η προστασία του σήµατος µπορεί να παρατείνε−
ται ανά δεκαετία µε αίτηση του δικαιούχου και µε την 
εµπρόθεσµη καταβολή του τέλους ανανέωσης.

3. Η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται µέσα 
στο τελευταίο έτος της προστασίας. Μπορεί να γίνει 
µέσα σε πρόσθετη προθεσµία έξι µηνών µετά τη λήξη 
της δεκαετίας, υπό τον όρο της καταβολής του τέλους 
ανανέωσης αυξηµένου κατά το ήµισυ.

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 2 των 
άρθρων 171 και 175 αντίστοιχα, το σήµα διαγράφε−
ται αν µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στη πα−
ράγραφο 3 δεν καταβληθεί το κατά το νόµο τέλος 
ανα νέωσης.

5. Κάθε αµφισβήτηση σχετικά µε την παράταση της 
προστασίας ως και κάθε αντίρρηση ως προς την κατά 
την παράγραφο 4 διαγραφή λύεται από τη ∆ιοικητική 
Επιτροπή Σηµάτων µε αίτηση του ενδιαφεροµένου.

Άρθρο 149
Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα

κατάσταση

1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήµατος ή οποιοσδή−
ποτε διάδικος σε διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας 
Σηµάτων ή της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, ο οποί−
ος, παρότι επέδειξε όλη την επιµέλεια που επιβάλλουν 
οι περιστάσεις, δεν µπόρεσε να τηρήσει µια προθε−
σµία έναντι της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της ∆ιοικητικής 
Επιτροπής Σηµάτων λόγω ανωτέρας βίας, τυχηρού ή 
άλλου σπουδαίου λόγου που εκφεύγει της ευθύνης του, 
µπορεί να ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων στην 
προτέρα κατάσταση και την αποκατάσταση στα δικαι−
ώµατά του, εάν το κώλυµα είχε ως άµεση συνέπεια την 
απώλεια δικαιώµατος ή ενδίκου βοηθήµατος.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις προθεσµί−
ες άσκησης ανακοπής, καθώς και στην προθεσµία δι−
εκδίκησης προτεραιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 177 
παράγραφος 2.

3. Η αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων στην προ−
τέρα κατάσταση υποβάλλεται κατά περίπτωση ενώπιον 
της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της ∆ιοικητικής Επιτροπής 
Σηµάτων µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από την παύση 
του κωλύµατος και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 
µέσα σε ένα έτος από τη λήξη της προθεσµίας που 
δεν τηρήθηκε.

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

ωµάτων του, µετά από αίτηση επαναφοράς των πραγ−
µάτων στην προτέρα κατάσταση, δεν µπορεί να τα 
επικαλεσθεί έναντι τρίτων που τυχόν απέκτησαν καλό−
πιστα δικαίωµα κατά το διάστηµα που µεσολάβησε από 
τη λήξη της προθεσµίας που δεν τηρήθηκε µέχρι την 
έκδοση απόφασης της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων 
για την επαναφορά.

6. Σε περίπτωση απώλειας της προθεσµίας ανανέωσης 
σήµατος, η εξάµηνη περίοδος χάριτος, κατά τις διατά−
ξεις του άρθρου 148 παράγραφος 3, δεν προσµετράται 
στην προθεσµία του έτους κατά την παράγραφο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 150
Αξιώσεις επί προσβολής

1. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 125 χρησιµοποι−
εί ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει σήµα 
που ανήκει σε άλλον, µπορεί να εναχθεί για άρση της 
προσβολής και την παράλειψή της στο µέλλον, καθώς 
και να υποχρεωθεί σε αποζηµίωση.

2. Με την αξίωση για την άρση της προσβολής ο 
δικαιούχος µπορεί να ζητήσει µεταξύ άλλων: α) την 
απόσυρση από το εµπόριο των εµπορευµάτων που 
κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωµα του σήµατος και, 
εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίµευσαν 
στην προσβολή, β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος 
σήµατος ή του διακριτικού γνωρίσµατος ή, εφόσον τού−
το δεν είναι δυνατόν, την οριστική αποµάκρυνση των 
εµπορευµάτων που φέρουν το προσβάλλον σηµείο από 
το εµπόριο και γ) την καταστροφή αυτών. Το δικαστήριο 
διατάσσει εκτέλεση των µέτρων αυτών µε έξοδα του 
προσβάλλοντος το σήµα, εκτός αν συνηγορούν ειδικοί 
λόγοι για το αντίθετο.
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3. Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη 
πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηµατική ποινή 
3.000 έως 10.000 ευρώ υπέρ του δικαιούχου, καθώς 
και προσωπική κράτηση µέχρι ένα έτος. Το ίδιο ισχύει 
και όταν η καταδίκη γίνεται κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 
947 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.

4. Τα δικαιώµατα του πρώτου εδαφίου της παραγρά−
φου 2 έχει ο δικαιούχος και κατά ενδιάµεσου, οι υπη−
ρεσίες του οποίου χρησιµοποιούνται από τρίτο για την 
προσβολή δικαιωµάτων.

5. Όποιος υπαιτίως προσβάλλει ξένο σήµα, υποχρε−
ούται σε αποζηµίωση και σε ικανοποίηση της ηθικής 
βλάβης.

6. Η αποζηµίωση µπορεί να υπολογισθεί και µε βάση 
το ποσόν το οποίο θα είχε καταβάλει ο προσβάλλων 
για δικαιώµατα ή λοιπές αµοιβές, αν είχε ζητήσει την 
άδεια χρήσης από τον δικαιούχο.

7. Το δικαστήριο κατά τον προσδιορισµό της αποζηµί−
ωσης λαµβάνει υπόψη του, µεταξύ άλλων, τις αρνητικές 
οικονοµικές επιπτώσεις, καθώς και την απώλεια κερδών 
που υφίσταται ο δικαιούχος και τα τυχόν οφέλη που 
αποκόµισε ο προσβάλλων το σήµα.

8. Αν δεν υπάρχει υπαιτιότητα του υπόχρεου, ο δικαι−
ούχος µπορεί να αξιώσει είτε το ποσό, κατά το οποίο 
ο υπόχρεος ωφελήθηκε από την εκµετάλλευση του 
σήµατος χωρίς τη συγκατάθεσή του, είτε την απόδο−
ση του κέρδους που ο υπόχρεος απεκόµισε από την 
εκµετάλλευση αυτή.

9. Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του αρµόδιου µονοµε−
λούς πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως ποσού και δικάζεται 
κατά την τακτική διαδικασία. Η αξίωση για αποζηµίωση 
παραγράφεται µετά πενταετία από το τέλος του έτους 
κατά το οποίο έγινε το πρώτον η προσβολή.

Επί διακοπής της παραγραφής νέα παραγραφή αρ−
χίζει από τη λήξη του έτους στο οποίο συνέπεσε το 
πέρας της διακοπής.

10. Οι αξιώσεις της παραγράφου 1 µπορεί να εισα−
χθούν και στο αρµόδιο πολυµελές πρωτοδικείο, εφόσον 
ασκούνται και άλλες αξιώσεις.

11. Προκειµένου για ταυτόσηµο σήµα για ταυτόσηµα 
προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και για σήµα που διαφέρει 
ως προς τα στοιχεία που δεν µεταβάλλουν το διακριτικό 
του χαρακτήρα, για την πλήρη απόδειξη προσβολής 
αρκεί η προσκόµιση του πιστοποιητικού καταχώρισης 
του προσβαλλόµενου σήµατος.

Άρθρο 151
Απόδειξη

1. Όταν κάποιος διάδικος έχει προσκοµίσει ευλόγως 
διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία και επαρκή προς στήριξη 
των ισχυρισµών του περί προσβολής του σήµατος, παράλ−
ληλα δε επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, ο δικαστής, ύστερα από 
αίτηση του διαδίκου, µπορεί να διατάξει την προσκόµιση 
των αποδεικτικών αυτών στοιχείων από τον αντίδικο. Η 
ύπαρξη ικανής ποσότητας προϊόντων µε το προσβάλλον 
σήµα θεωρείται βάσιµο αποδεικτικό στοιχείο.

2. Αν συντρέχει προσβολή του σήµατος σε εµπορι−
κή κλίµακα, το δικαστήριο µπορεί επίσης, ύστερα από 
αίτηση διαδίκου, να διατάξει την κοινοποίηση τραπεζι−
κών, χρηµατοοικονοµικών ή εµπορικών εγγράφων που 
βρίσκονται 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 ∆ικαστήριο ύστερα 
από αιτιολογηµένο αίτηµα του διαδίκου που υποβάλ−
λεται µε την αγωγή ή και αυτοτελώς στο πλαίσιο δίκης 
ασφαλιστικών µέτρων, µπορεί και πριν από την ορισµένη 
δικάσιµο, να διατάσσει την παροχή από τον αντίδικο 
πληροφοριών για την προέλευση και τα δίκτυα διανοµής 
των εµπορευµάτων ή της παροχής των υπηρεσιών που 
προσβάλλουν το σήµα. Το ίδιο µπορεί να διατάσσεται 
και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο: 
α) βρέθηκε να κατέχει παράνοµα τα εµπορεύµατα σε 
εµπορική κλίµακα, β) βρέθηκε να χρησιµοποιεί τις παρά−
νοµες υπηρεσίες σε εµπορική κλίµακα, γ) διαπιστώθηκε 
ότι παρείχε, σε εµπορική κλίµακα, υπηρεσίες χρησιµο−
ποιούµενες για την προσβολή σήµατος ή δ) ευλόγως 
υποδείχθηκε από πρόσωπο των τριών προηγούµενων 
περιπτώσεων ως ενεργά εµπλεκόµενο στην παραγωγή, 
κατασκευή ή διανοµή των εµπορευµάτων ή στην παροχή 
των υπηρεσιών που παράγονται ή προσφέρονται σε 
εµπορική κλίµακα.

5. Οι πληροφορίες της παραγράφου 4 περιλαµβάνουν, 
εφόσον ενδείκνυται: α) τα ονοµατεπώνυµα και τις διευ−
θύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανοµέων, 
προµηθευτών και λοιπών προηγούµενων κατόχων του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και των παραληπτών 
χονδρεµπόρων και των εµπόρων λιανικής, β) πληροφο−
ρίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευά−
στηκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθη−
καν, καθώς και για το τίµηµα που αφορά στα εν λόγω 
εµπορεύµατα ή υπηρεσίες.

6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 401 και 
402 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, δικαιούνται να 
αρνηθούν να παράσχουν τις αιτούµενες ως άνω πλη−
ροφορίες.

7. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρµόζονται µε την επι−
φύλαξη άλλων διατάξεων, οι οποίες: α) παρέχουν στον 
δικαιούχο δικαιώµατα πληρέστερης ενηµέρωσης, β) δι−
έπουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδι−
κασίας, των πληροφοριών που γνωστοποιούνται βάσει 
των παραγράφων 3 και 4, γ) διέπουν την ευθύνη για 
καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος ενηµέρωσης ή 
δ) διέπουν την προστασία της εµπιστευτικότητας των 
πηγών πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων.

8. Αν ο διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκο−
µίσει τα αποδεικτικά στοιχεία κατά τις παραγράφους 
1 και 2, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισµοί του 
διαδίκου που ζήτησε την προσκόµιση ή την κοινοποίηση 
των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται οµολογηµένοι. 
Όποιος αδικαιολόγητα παραβεί διαταγή του δικαστηρί−
ου κατά τις παραγράφους 1 έως 3, καταδικάζεται, εκτός 
από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηµατική ποινή ύψους 
πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ.

9. Εφόσον ο υπόχρεος προς πληροφόρηση παράσχει 
ανακριβείς πληροφορίες από δόλο ή από βαρεία αµέ−
λεια, ευθύνεται για τη ζηµία που εκ του λόγου τούτου 
προξένησε.

10. Οι πληροφορίες που ελήφθησαν σύµφωνα µε το 
παρόν άρθρο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για 
την ποινική δίωξη του υπόχρεου προς πληροφόρηση.
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Άρθρο 152
∆ικαστικά έξοδα

Στις υποθέσεις του παρόντος νόµου τα εν γένει δι−
καστικά έξοδα και τέλη περιλαµβάνουν υποχρεωτικά 
και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, όπως τα έξοδα των 
µαρτύρων, τις αµοιβές των πληρεξούσιων δικηγόρων, τις 
αµοιβές των πραγµατογνωµόνων και τεχνικών συµβού−
λων των διαδίκων και τις δαπάνες για την ανακάλυψη 
των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως υποβλήθηκε ο 
νικήσας διάδικος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι δια−
τάξεις των άρθρων 173 έως 193 του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας.

Άρθρο 153
Ασφαλιστικά µέτρα

1. Όποιος έχει αξίωση για άρση και παράλειψη λόγω 
προσβολής του σήµατος µπορεί να ζητήσει και τη λήψη 
ασφαλιστικών µέτρων.

2. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ζητήσει τη 
συντηρητική κατάσχεση ή την προσωρινή απόδοση των 
εµπορευµάτων µε το προσβάλλον διακριτικό γνώρισµα 
προκειµένου να εµποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία 
τους στο δίκτυο εµπορικής διανοµής.

3. Σε περίπτωση προσβολών που διαπράττονται σε 
εµπορική κλίµακα και εφόσον ο δικαιούχος του σήµατος 
αποδεικνύει την ύπαρξη περιστάσεων που είναι δυνατόν 
να θέσουν σε κίνδυνο την καταβολή της αποζηµίωσης 
που έχει ζητήσει µε τακτική αγωγή και προσκοµίζει 
ευλόγως διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία, ότι το σήµα 
του προσβάλλεται ή επίκειται προσβολή του, το αρ−
µόδιο δικαστήριο µπορεί να διατάσσει τη συντηρητική 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του καθού, καθώς 
και τη δέσµευση των τραπεζικών λογαριασµών του. Για 
το σκοπό αυτόν ζητεί 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 προηγούµενων παρα−
γράφων µπορεί να διαταχθούν και χωρίς προηγούµενη 
ακρόαση του καθού, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση 
θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζηµία στον δικαιούχο 
του σήµατος.

5. Προκειµένου το αρµόδιο δικαστήριο να λάβει τα 
ανωτέρω µέτρα µπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα 
να προσκοµίσει κάθε ευλόγως διαθέσιµο αποδεικτικό 
στοιχείο για να σχηµατίσει την πεποίθηση ότι το δικαί−
ωµά του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή του. 
Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται εν προκειµένω οι 
παράγραφοι 4 έως 7 του άρθρου 154.

6. Η δήλωση καταθέσεως σήµατος από το πρόσωπο, 
κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση ασφαλιστικών 
µέτρων, δεν κωλύει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατ’ 
αυτού.

7. Αρµόδιο για τη λήψη των ασφαλιστικών µέτρων 
είναι το µονοµελές πρωτοδικείο τόσο της περιφέρει−
ας, στην οποία ευρίσκονται τα προϊόντα ή παρέχονται 
οι υπηρεσίες, όσο και της περιφέρειας που εδρεύει η 
επιχείρηση, της οποίας τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 
φέρουν το προσβαλλόµενο σήµα.

8. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ζητήσει τη 
λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά των ενδιαµέσων, οι 

υπηρεσίες των οποίων χρησιµοποιούνται από τρίτο για 
την προσβολή του σήµατός του.

Άρθρο 154
Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων

1. Εφόσον επαρκώς πιθανολογείται µε ευλόγως δι−
αθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία προσβολή ή επικείµενη 
προσβολή του σήµατος και κάθε καθυστέρηση µπορεί 
να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζηµία στον δικαιούχο του 
σήµατος ή υπάρχει αποδεδειγµένος κίνδυνος καταστρο−
φής των αποδεικτικών στοιχείων, το µονοµελές πρωτο−
δικείο µπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό µέτρο τη 
συντηρητική κατάσχεση των παράνοµων προϊόντων που 
κατέχονται από τον καθού και, εφόσον ενδείκνυται, των 
υλικών και των εργαλείων που αποτελούν µέσο τέλεσης 
ή προϊόν ή απόδειξη της προσβολής. Αντί για συντηρη−
τική κατάσχεση το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την 
αναλυτική απογραφή των αντικειµένων αυτών, καθώς 
και τη φωτογράφισή τους, τη λήψη δειγµάτων των ανω−
τέρω προϊόντων, καθώς και σχετικών εγγράφων. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις το δικαστήριο µπορεί να συζη−
τήσει την αίτηση χωρίς να κλητεύσει εκείνον κατά του 
οποίου απευθύνεται προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 
691 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.

2. Εφόσον τα µέτρα αυτά είναι πρόσφορα για να θε−
µελιώσει ο αιτών τις αξιώσεις, λόγω προσβολής του 
σήµατος, το δικαστήριο διατάσσει τα ως άνω µέτρα 
διασφαλίζοντας την προστασία των εµπιστευτικών 
πληροφοριών.

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

4. Σε περίπτωση που ληφθούν τα ανωτέρω µέτρα 
χωρίς να ακουστεί ο καθού, τούτος λαµβάνει γνώση µε 
κοινοποίηση το αργότερο µέχρι και την πρώτη εργάσιµη 
ηµέρα µετά την εκτέλεση της προσωρινής διαταγής, 
διαφορετικά οι διαδικαστικές πράξεις που συνιστούν 
αυτή καθίστανται άκυρες.

5. Το δικαστήριο µπορεί να διατάσσει τα ανωτέρω 
µέτρα υπό τον όρο να δοθεί εγγύηση από τον αιτού−
ντα που καθορίζεται µε την απόφασή του ή µε την 
προσωρινή διαταγή, προκειµένου να διασφαλισθεί η 
αποκατάσταση της ζηµίας που ενδέχεται να υποστεί ο 
καθού εξ αυτών των µέτρων.

6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 το δικαστήριο 
τάσσει υποχρεωτικώς προθεσµία για την άσκηση της 
αγωγής για την κύρια υπόθεση, η οποία δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις τριάντα ηµέρες. Αν περάσει άπρακτη η 
προθεσµία, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό µέ−
τρο.

7. Αν τα ανωτέρω ασφαλιστικά µέτρα ανακληθούν 
ή παύσουν να ισχύουν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης 
ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των 
υστέρων, ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβο−
λής των δικαιωµάτων του δικαιούχου του σήµατος, το 
δικαστήριο µπορεί να καταδικάσει τον αιτούντα, ύστερα 
από αίτηση του καθού, να καταβάλει σε αυτόν πλήρη 
αποζηµίωση για κάθε ζηµία.

Άρθρο 155
Αναλογικότητα

Οι ρυθµίσεις, οι κυρώσεις και τα µέτρα των άρθρων 150 
έως 154 τελούν υπό την αρχή της αναλογικότητας.
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Άρθρο 156
Ποινικές διατάξεις

1. ∆ιώκεται κατ’ έγκληση και τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον έξι µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχι−
στον έξι χιλιάδων ευρώ: α) όποιος εν γνώσει χρησιµοποι−
εί σήµα κατά παράβαση του άρθρου 125 παράγραφος 3 
περίπτωση α΄ ή β΄, β) όποιος χρησιµοποιεί σήµα φήµης, 
κατά παράβαση του άρθρου 125 παράγραφος 3 περί−
πτωση γ΄ µε πρόθεση να εκµεταλλευτεί ή να βλάψει 
τη φήµη του, γ) όποιος εν γνώσει θέτει σε κυκλοφορία, 
κατέχει, εισάγει ή εξάγει προϊόντα που φέρουν αλλότριο 
σήµα ή προσφέρει υπηρεσίες µε αλλότριο σήµα και δ) 
όποιος εν γνώσει τελεί µία από τις πράξεις του άρθρου 
125 παράγραφος 4 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄.

2. Αν το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζηµία που απει−
λήθηκε από τις πράξεις της παραγράφου 1 είναι ιδιαί−
τερα µεγάλη και συντρέχει εκµετάλλευση σε εµπορική 
κλίµακα ή ο υπόχρεος τελεί τις πράξεις αυτές κατ’ 
επάγγελµα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο 
ετών και χρηµατική ποινή 6.000 έως 30.000 ευρώ. Η 
διάταξη αυτή εφαρµόζεται µόνον επί προσβολής σή−
µατος µε ίδιο διακριτικό γνώρισµα και ταυτότητα ή 
οµοιότητα προϊόντων.

3. Όποιος χρησιµοποιεί τα σύµβολα και σηµεία που 
αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 123 διώκεται αυτεπαγγέλτως και τιµωρείται µε 
χρηµατική ποινή µέχρι 2.000 ευρώ.

4. Η απόπειρα τέλεσης των ως άνω πράξεων τιµω−
ρείται µε µειωµένη την ποινή των ανωτέρω παραγρά−
φων.

Άρθρο 157
∆ηµοσίευση αποφάσεων

1. Αποφάσεις αστικών δικαστηρίων ή τελεσίδικες απο−
φάσεις ποινικών δικαστηρίων που αφορούν σε δικαιώ−
µατα που προβλέπονται στο Τρίτο Μέρος του παρόντος 
νόµου µπορεί, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος και µε 
δαπάνες του προσβάλλοντος το σήµα, να διατάσσουν 
τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τη διάδοση των πληροφο−
ριών σχετικά µε την απόφαση, καθώς και την ανάρτηση 
της απόφασης, την πλήρη ή µερική δηµοσίευσή της στα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή στο διαδίκτυο. Το δικαστή−
ριο αποφασίζει τον προσήκοντα τρόπο πληροφόρησης, 
τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.

2. Η αξίωση αυτή αποσβέννυται αν τα µέτρα δηµοσι−
οποίησης της απόφασης δεν εκτελεσθούν µέσα σε έξι 
µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης.

Άρθρο 158
Αρµοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων

1. Τα πολιτικά δικαστήρια ουδεµία έχουν αρµοδιότητα, 
όπου καθίστανται κατά τον παρόντα νόµο αρµόδια η 
Υπηρεσία Σηµάτων, η ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων και 
τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια.

2. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σηµάτων και της ∆ι−
οικητικής Επιτροπής Σηµάτων, κατά των οποίων δεν 
χωρεί προσφυγή και οι τελεσίδικες αποφάσεις των διοι−
κητικών δικαστηρίων, που εκδίδονται κατά τον παρόντα 
νόµο, είναι υποχρεωτικές για τα πολιτικά δικαστήρια 
και κάθε άλλη αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ,

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Άρθρο 159
Έκπτωση από το δικαίωµα

1. Το δικαίωµα στο σήµα αποσβέννυται µε δήλωση 
παραίτησης του δικαιούχου για το σύνολο ή µέρος των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία έχει κατα−
χωρισθεί.

2. Η παραίτηση δηλώνεται εγγράφως στην Υπηρεσία 
Σηµάτων από τον δικαιούχο του σήµατος. Παράγει απο−
τελέσµατα µόνο µετά την καταχώρισή της στα οικεία 
βιβλία.

3. Αν έχουν παραχωρηθεί άδειες χρήσης, η υποβολή 
δήλωσης παραίτησης γίνεται δεκτή, µόνον αν ο δικαι−
ούχος του σήµατος αποδεικνύει ότι οι κάτοχοι αδειών 
χρήσης έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε την πρόθεσή του 
να παραιτηθεί από τα δικαιώµατά του στο σήµα.

Άρθρο 160
Λόγοι έκπτωσης

1. Ο δικαιούχος εκπίπτει του δικαιώµατός του ολικά 
ή µερικά:

α. εάν, µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε ετών από 
την καταχώριση του σήµατος, ο δικαιούχος δεν κάνει 
ουσιαστική χρήση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρε−
σίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί ή αν διακόψει τη 
χρήση του σήµατος για πέντε συνεχή έτη,

β. εάν, συνεπεία της συµπεριφοράς ή αδράνειας του 
δικαιούχου, το σήµα έχει καταστεί κοινόχρηστο ή συνή−
θης εµπορική ονοµασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας 
για το οποίο έχει καταχωρισθεί,

γ. εάν, λόγω της χρήσης του σήµατος από τον δικαι−
ούχο ή µε τη συγκατάθεση αυτού για τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες για τα οποία τούτο έχει καταχωρισθεί, 
ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό, ιδίως ως προς τη 
φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών.

2. Αν ο λόγος έκπτωσης αφορά µέρος µόνον των προ−
ϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί, ο 
δικαιούχος κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωµάτων του 
µόνο για τα συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

3. ∆εν επέρχεται έκπτωση του δικαιώµατος:
α. εάν ο δικαιούχος του σήµατος αποδείξει ότι η µη 

χρήση αυτού οφείλεται σε εύλογη αιτία,
β. εάν ο δικαιούχος του σήµατος, στο διάστηµα που 

µεσολαβεί µεταξύ της λήξης της πενταετίας µη χρήσης 
του και της υποβολής της αίτησης έκπτωσης, προέβη 
σε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του. 
Πάντως, η έναρξη ή επανάληψη της χρήσης µέσα σε 
περίοδο τριών µηνών πριν από την υποβολή της αίτη−
σης έκπτωσης, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτε−
ρα από τη συµπλήρωση της συνεχούς πενταετίας µη 
χρήσης, δεν λαµβάνεται υπόψη, εάν οι προπαρασκευα−
στικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της 
χρήσης έλαβαν χώρα, αφού ο δικαιούχος έλαβε γνώση 
του γεγονότος ότι είναι πιθανή η υποβολή αίτησης έκ−
πτωσης.

4. Τα αποτελέσµατα της απόφασης διαγραφής του 
σήµατος λόγω εκπτώσεως αρχίζουν από την ηµεροµη−
νία που η απόφαση κατέστη τελεσίδικη.
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5. Η τελεσίδικη απόφαση περί διαγραφής του σήµατος 
λόγω έκπτωσης εγγράφεται στο µητρώο σηµάτων και 
το σήµα διαγράφεται από αυτό.

Άρθρο 161
Λόγοι ακυρότητας

1. Το σήµα κηρύσσεται άκυρο και διαγράφεται εάν 
καταχωρίσθηκε κατά παράβαση των διατάξεων των 
άρθρων 123 και 124.

2. Αν ο λόγος ακυρότητας αφορά µέρος µόνον των 
προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί, 
το σήµα κηρύσσεται άκυρο µόνον για τα συγκεκριµένα 
προϊόντα ή υπηρεσίες.

3. Το σήµα δεν κηρύσσεται άκυρο εάν ο λόγος απαρα−
δέκτου που προβλέπεται στο άρθρο 123 παράγραφος 1 
περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ δεν υφίσταται κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης διαγραφής λόγω του ότι το σήµα 
απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης του.

4. Σε ακυρότητα υπόκειται και εθνικό σήµα για το 
οποίο έχει γίνει δεκτή από το Γραφείο Εναρµόνισης 
στην Εσωτερική Αγορά αίτηση αρχαιότητας σύµφωνα 
µε τα άρθρα 34 και 35 του Κανονισµού 207/2009/ΕΚ 
του Συµβουλίου (L 78), ακόµη και αν έχει προηγηθεί 
παραίτηση από το προγενέστερο αυτό εθνικό σήµα ή 
µη ανανέωση της προστασίας του.

5. Τα αποτελέσµατα της απόφασης διαγραφής του 
σήµατος λόγω ακυρότητας της απόφασης αρχίζουν από 
την ηµεροµηνία που αυτή κατέστη τελεσίδικη.

6. Η τελεσίδικη απόφαση περί διαγραφής του σήµατος 
λόγω ακυρότητας εγγράφεται στο µητρώο σηµάτων και 
το σήµα διαγράφεται από αυτό.

Άρθρο 162
∆ιαδικασία διαγραφής λόγω έκπτωσης

ή ακυρότητας

1. Η αίτηση για διαγραφή λόγω έκπτωσης ή λόγω 
ακυρότητας υποβάλλεται από οποιονδήποτε έχει έν−
νοµο συµφέρον ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής 
Σηµάτων.

2. Τα επιµελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών ή 
µέλη της µπορούν να υποβάλουν αίτηση έκπτωσης ή 
ακυρότητας µόνο στις περιπτώσεις των άρθρων 123 και 
160 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄.

3. ∆εν νοµιµοποιείται να ζητήσει διαγραφή λόγω ακυ−
ρότητας για τους λόγους του άρθρου 124 εκείνος, ο 
οποίος τους είχε προβάλει κατά τη διαδικασία κατα−
χώρισης, εφόσον αυτοί κρίθηκαν κατ’ αντιδικία µε τον 
δικαιούχο του σήµατος από τη ∆ιοικητική Επιτροπή 
Σηµάτων ή τα διοικητικά δικαστήρια.

4. Η αίτηση διαγραφής για λόγους ακυρότητας του 
άρθρου 161 ασκείται εντός προθεσµίας πέντε ετών από 
την καταχώριση του σήµατος. Αίτηση διαγραφής ένε−
κα κατάθεσης που έγινε αντίθετα στην καλή πίστη ή 
κατάθεσης που έγινε κακόπιστα, ασκείται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της προστασίας του σήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Άρθρο 163
Προϋποθέσεις προστασίας

1. Συνεταιρισµοί, ενώσεις κατασκευαστών, παρα−
γωγών, παρεχόντων υπηρεσίες ή εµπόρων, οι οποίες 

κατά το δίκαιο που τις διέπει έχουν ικανότητα δικαίου, 
καθώς επίσης νοµικά πρόσωπα που διέπονται από κα−
νόνες δηµοσίου δικαίου, µπορούν να καταθέτουν σή−
µατα για να διακρίνουν την προέλευση των προϊόντων 
ή των υπηρεσιών των µελών τους ή τη γεωγραφική 
τους προέλευση ή το είδος ή την ποιότητα ή και τις 
ιδιότητές τους.

2. Εφόσον το συλλογικό σήµα αποτελείται από γε−
ωγραφική ένδειξη, πρέπει να προβλέπεται στο κατα−
στατικό του νοµικού προσώπου ότι κάθε πρόσωπο, του 
οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από 
την ίδια γεωγραφική περιοχή και πληροί τις προϋποθέ−
σεις χρήσης του συλλογικού σήµατος, µπορεί να γίνει 
µέλος του νοµικού προσώπου και να κάνει χρήση του 
συλλογικού σήµατος.

3. Συλλογικό σήµα που αποτελείται από γεωγραφι−
κές ενδείξεις, δεν δίνει στον δικαιούχο το δικαίωµα 
να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση τέτοιων σηµείων 
ή ενδείξεων, ιδίως δε σε τρίτους που επιτρέπεται να 
χρησιµοποιούν γεωγραφική ονοµασία, µε την προϋπό−
θεση ότι οι τρίτοι αυτοί τα χρησιµοποιούν σύµφωνα µε 
τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

4. Η δήλωση κατάθεσης συλλογικού σήµατος πρέπει 
να συνοδεύεται από κανονισµό χρήσης, ο οποίος περι−
έχει τον τίτλο, την έδρα, το σκοπό, το ονοµατεπώνυµο 
των νόµιµων εκπροσώπων, ονοµαστικό κατάλογο των 
µελών που δικαιούνται τη χρήση, καθώς και τους όρους 
και κανονισµούς που αφορούν τα δικαιώµατα και υπο−
χρεώσεις των µελών για τη χρήση του σήµατος από 
αυτά. Κανονισµός χρήσης απαιτείται επίσης και για κάθε 
τυχόν µεταβολή των στοιχείων αυτών.

5. Η άσκηση των αξιώσεων που απορρέουν από την 
καταχώριση του συλλογικού σήµατος ανήκει, αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή στον κανονι−
σµό χρήσης, στο δικαιούχο νοµικό πρόσωπο.

6. Για τα συλλογικά σήµατα τηρείται ειδικό µητρώο 
σηµάτων, τα δε δικαιώµατα κατάθεσης και παράτασης 
της διάρκειας αυτών ορίζονται στο πενταπλάσιο των 
δικαιωµάτων που ισχύουν κάθε φορά για τα υπόλοιπα 
σήµατα.

7. Η χρήση του συλλογικού σήµατος γίνεται απαραί−
τητα µε την ένδειξη «συλλογικό σήµα».

8. Στα συλλογικά σήµατα ισχύουν όλες οι διατάξεις 
του παρόντος, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις 
του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
∆ΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

Άρθρο 164
Κύρωση Πρωτοκόλλου Μαδρίτης

1. Τα διεθνή σήµατα που κατατέθηκαν σύµφωνα µε το 
Πρωτόκολλο σχετικά µε τη Συµφωνία της Μαδρίτης που 
αφορά στη διεθνή καταχώριση σηµάτων προστατεύο−
νται κατά τις διατάξεις του ν. 2783/2000 (Α΄ 1).

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου για τα εθνικά 
σήµατα ισχύουν και για τα διεθνή σήµατα εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 165
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου επί διεθνών 
σηµάτων νοούνται ως:
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α. «Αίτηση Μετατροπής», η αίτηση του άρθρου 173 
του παρόντος.

β. «Βασική Καταχώριση» και «Βασική Αίτηση», η κα−
ταχώριση και η αίτηση όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 166 παρ. 1 στοιχείο β΄ του παρόντος νόµου.

γ. «Γραφείο Προέλευσης», το Γραφείο ενός Συµβαλ−
λόµενου στο Πρωτόκολλο της Μαδρίτης Μέρους που 
είναι επιφορτισµένο µε την καταχώριση των σηµάτων 
για λογαριασµό του.

δ. «∆ιεθνής Αίτηση», η αίτηση προς το ∆ιεθνές Γραφείο 
για καταχώριση ενός σήµατος στο ∆ιεθνές Μητρώο.

ε. «∆ιεθνές Γραφείο», το ∆ιεθνές Γραφείο του Παγκό−
σµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας.

στ. «∆ιεθνές Μητρώο», το Μητρώο των σηµάτων που 
τηρείται από το ∆ιεθνές Γραφείο για τους σκοπούς του 
Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης.

ζ. «∆ιεθνής Καταχώριση», η εγγραφή ενός σήµατος 
στο ∆ιεθνές Μητρώο.

η. «∆ιεθνής Καταχώριση µε την οποία ζητείται η προ−
στασία σήµατος στην Ελληνική Επικράτεια», η διεθνής 
καταχώριση µε την οποία ζητείται η επέκταση της προ−
στασίας στην Ελληνική Επικράτεια βάσει του άρθρου 3 
τρις (1) ή (2) του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης.

θ. «Εκτελεστικός Κανονισµός», ο Κοινός Κανονισµός 
που υιοθετήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Πρωτο−
κόλλου της Μαδρίτης, όπως κυρώθηκε µε το ν. 2783/ 
2000 (Α΄1).

ι. «Βιβλίο ∆ιεθνών Σηµάτων», το βιβλίο που αναφέρεται 
στο άρθρο 171 παρ. 2 του παρόντος νόµου.

Άρθρο 166
Κατάθεση αίτησης

1. Επί διεθνούς καταχώρισης ελληνικών σηµάτων η 
Ελλάδα θεωρείται ως χώρα προέλευσης της διεθνούς 
καταχώρισης, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. ο καταθέτης έχει πραγµατική και µόνιµη βιοµηχα−
νική ή εµπορική εγκατάσταση ή κατοικία στην Ελλάδα 
ή είναι Έλληνας υπήκοος.

β. Έχει κατατεθειµένο ή καταχωρισµένο σήµα στην 
Ελλάδα.

2. Η αίτηση για διεθνή καταχώριση κατατίθεται στη 
Γαλλική ή Αγγλική.

Άρθρο 167
Έγγραφα της αίτησης

Η αίτηση για διεθνή καταχώριση κατατίθεται σε δύο 
αντίγραφα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) και πρέπει να παρουσιάζε−
ται επί του εντύπου που προβλέπεται από τον Εκτελε−
στικό Κανονισµό. Υπογράφεται από τον καταθέτη ή τον 
πληρεξούσιο δικηγόρο του σύµφωνα µε τις έγγραφες 
οδηγίες που το συνοδεύουν και περιέχει τα απαραίτητα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Εκτελεστι−
κού Κανονισµού. Επίσης κατατίθεται υποχρεωτικά και 
σε ηλεκτρονική µορφή µε την προσκοµιδή στην αρµόδια 
Υπηρεσία ψηφιακού δίσκου ή άλλου πρόσφορου ηλε−
κτρονικού αποθηκευτικού µέσου.

Άρθρο 168
Εξέταση τυπικών προϋποθέσεων −

∆ιαβίβαση της αίτησης

1. Η αίτηση για διεθνή καταχώριση κατατίθεται στην 
Υπηρεσία Σηµάτων, η οποία ελέγχει αν υφίστανται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 166, δίνει σε αυτήν αριθµό 

πρωτοκόλλου και αναγράφει επ’ αυτής την ηµεροµηνία 
παραλαβής, καθώς και τον αριθµό των συνοδευτικών 
εγγράφων.

2. Η αίτηση για διεθνή καταχώριση µε τα συνηµµένα 
σε αυτήν έγγραφα διαβιβάζεται στο ∆ιεθνές Γραφείο, 
µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από την παραλαβή.

Άρθρο 169
Ηµεροµηνία διεθνούς καταχώρισης

Η καταχώριση της διεθνούς αίτησης πραγµατοποιεί−
ται από το ∆ιεθνές Γραφείο. Ως ηµεροµηνία διεθνούς 
καταχώρισης θεωρείται η ηµεροµηνία κατά την οποία 
παρελήφθη η διεθνής αίτηση από την Υπηρεσία Σηµά−
των, υπό τον όρο ότι εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών 
από την ηµεροµηνία παραλαβής το ∆ιεθνές Γραφείο 
την παρέλαβε σε κανονική και πλήρη µορφή. Εάν η 
αίτηση για διεθνή καταχώριση δεν παραληφθεί εντός 
της προθεσµίας αυτής, η διεθνής καταχώριση θα φέρει 
ως ηµεροµηνία καταχώρισης την ηµεροµηνία κατά την 
οποία η αίτηση παρελήφθη από το ∆ιεθνές Γραφείο.

Άρθρο 170
Πληρωµή τελών

Τα οφειλόµενα τέλη για τη διεθνή καταχώριση ή την 
ανανέωσή της, καθώς και για κάθε µεταβολή επ’ αυτής 
καταβάλλονται απευθείας στο ∆ιεθνές Γραφείο

Άρθρο 171
∆ιαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης

στην Ελληνική Επικράτεια

1. Για την παροχή προστασίας διεθνούς καταχώρισης 
στην Ελληνική Επικράτεια, αρµόδια να αποφασίσει είναι 
η Υπηρεσία Σηµάτων.

2. Η διεθνής καταχώριση ως και η δήλωση επέκτα−
σης διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια 
εγγράφονται σε ειδικό έντυπο και αναρτώνται στο δι−
αδικτυακό τόπο της ΓΓΕ.

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης εθνικού σήµατος 
από διεθνή καταχώριση µε ισχύ στην Ελλάδα, τα ου−
σιαστικά δικαιώµατα που απορρέουν από το διεθνές 
σήµα ανατρέχουν στο χρόνο καταχώρισης του εθνικού 
σήµατος.

Άρθρο 172
Ένδικα βοηθήµατα

1. Στις διαδικασίες προσφυγής ενώπιον της ∆ΕΣ, σύµ−
φωνα µε το άρθρο 144, ανακοπής, σύµφωνα µε το άρθρο 
140, και έκπτωσης ή ακυρότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 
162, ο δικαιούχος διεθνούς καταχώρισης, ως αιτών ή 
καθού η αίτηση των παραπάνω ενδίκων βοηθηµάτων, 
πρέπει να ορίσει πληρεξούσιο και αντίκλητο δικηγόρο 
εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια, στον οποίο 
γίνονται και όλες οι κοινοποιήσεις. Το ίδιο ισχύει και 
στην περίπτωση που ο εξεταστής καλέσει τον καταθέ−
τη να υποβάλει τις παρατηρήσεις του κατ’ εφαρµογή 
της παραγράφου 2 του άρθρου 139, κοινοποιώντας σε 
αυτόν προσωρινή άρνηση, σύµφωνα µε τον Κανόνα 17.1 
του Εκτελεστικού Κανονισµού του Πρωτοκόλλου. Επί 
διεθνών σηµάτων, η προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 
του άρθρου 139 προθεσµία ορίζεται σε τρεις µήνες.

2. Αν ο αιτών διεθνή καταχώριση ή ο δικαιούχος δι−
εθνούς καταχώρισης δεν εκπροσωπηθούν στις διαδι−
κασίες της παραγράφου 1 από πληρεξούσιο δικηγόρο, 
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δεν τεκµαίρεται οµολογία και η ∆ΕΣ δικάζει ως να ήταν 
παρόντες οι διάδικοι.

3. Αν ασκηθεί ανακοπή κατά αίτησης διεθνούς κατα−
χώρισης, η Υπηρεσία Σηµάτων κοινοποιεί στοιχεία της 
ανακοπής ως προσωρινή άρνηση στο ∆ιεθνές Γραφείο 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρί−
της και τον κανόνα 17 του Εκτελεστικού Κανονισµού.

4. Αν η αίτηση διεθνούς καταχώρισης απορριφθεί, η 
Υπηρεσία Σηµάτων κοινοποιεί την απορριπτική απόφα−
ση στο ∆ιεθνές Γραφείο σύµφωνα µε τον Κανόνα 17.1 και 
17.3 του Εκτελεστικού Κανονισµού του Πρωτοκόλλου. Η 
κοινοποίηση συνοδεύεται µε µετάφραση στην αγγλική ή 
γαλλική γλώσσα των οικείων διατάξεων του ελληνικού 
νόµου που προβλέπουν την άσκηση προσφυγής. Η προ−
σφυγή ασκείται µέσα σε προθεσµία ενενήντα ηµερών 
που αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης της 
προσωρινής άρνησης στο ∆ιεθνές Γραφείο.

Άρθρο 173
∆ιαδικασία µετατροπής διεθνούς σήµατος

σε εθνικό

1. Αν είτε η βασική αίτηση είτε η βασική καταχώριση, 
στην οποία στηρίζεται δήλωση διεθνούς σήµατος µε 
επέκταση 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 µη−
νών από την ηµεροµηνία που ενεγράφη η παύση ισχύος 
της στο µητρώο σηµάτων του ∆ιεθνούς Γραφείου, να 
ζητήσει τη µετατροπή της σε εθνική αίτηση (ΠΑΡΑΡ−
ΤΗΜΑ VII).

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρµόζεται και εάν 
η παύση ισχύος επέλθει µετά την πάροδο της ως άνω 
πενταετούς προθεσµίας, µε την προϋπόθεση ότι το έν−
δικο βοήθηµα υποβλήθηκε στη χώρα προέλευσης µέσα 
στην πενταετία.

3. Σε περίπτωση µετατροπής διεθνούς καταχώρισης 
σε εθνική αίτηση, ο καταθέτης υποβάλλει δήλωση 
µετατροπής στην Υπηρεσία Σηµάτων που συνοδεύ−
εται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 των 
άρθρων 135 και 136, καθώς και από βεβαίωση του 
∆ιεθνούς Γραφείου, από την οποία να προκύπτουν το 
σήµα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες 
είχε ζητηθεί η προστασία του διεθνούς σήµατος στην 
Ελλάδα, πριν από τη διαγραφή του από το διεθνές 
µητρώο και η ηµεροµηνία διαγραφής του από το διε−
θνές µητρώο.

4. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, εφαρµο−
ζοµένων αναλογικά των άρθρων 135 και 136 και κατα−
χωρίζεται στο οικείο µητρώο σηµάτων.

5. Το σήµα εκ µετατροπής καταχωρίζεται χωρίς προ−
έλεγχο, εφόσον έχει παρέλθει η προθεσµία του άρθρου 
5 παρ. 2γ του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και δεν έχει 
ασκηθεί ένδικο βοήθηµα. Εάν η εν λόγω προθεσµία δεν 
έχει παρέλθει ή εάν έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινή 
απόρριψη, η δήλωση µετατροπής εξετάζεται από την 
Υπηρεσία Σηµάτων, εφαρµοζοµένων αναλογικά των άρ−
θρων 138 και 139. Αν η αίτηση για αρχική ή επιγενόµε−
νη επέκταση προστασίας του διεθνούς σήµατος στην 
Ελλάδα εκκρεµεί ενώπιον της Υπηρεσίας Σηµάτων, της 
∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή των αρµόδιων δικα−
στηρίων, η σχετική διαδικασία παύει ή η δίκη καταργεί−
ται µετά την υποβολή της αίτησης µετατροπής.

6. Μετά την υποβολή της δήλωσης µετατροπής η διε−
θνής καταχώριση διαγράφεται µε πράξη της Υπηρεσίας 
Σηµάτων από τα βιβλία διεθνών σηµάτων.

7. Η προστασία σήµατος που προέρχεται από µετα−
τροπή διεθνούς καταχώρισης σε αίτηση εθνικού σήµα−
τος διαρκεί για µια δεκαετία, που αρχίζει είτε από την 
ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης είτε, σε περίπτω−
ση µεταγενέστερης επέκτασης διεθνούς σήµατος στην 
Ελλάδα, από την ηµεροµηνία εγγραφής στο ∆ιεθνές 
Μητρώο της αίτησης επέκτασης για την προστασία του 
διεθνούς σήµατος στην Ελλάδα. Για την ανανέωση των 
σηµάτων αυτών κρίσιµη είναι η ηµεροµηνία κατάθεσης 
της αίτησης στην Υπηρεσία Σηµάτων.

Άρθρο 174
∆ιαδικασία διαγραφής διεθνούς σήµατος

1. Το δικαίωµα που παρέχει η διεθνής καταχώριση 
αποσβέννυται µε απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής 
Σηµάτων ή των αρµόδιων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων 
για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 160 και 
161. Όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, η Υπηρεσία 
Σηµάτων ενηµερώνει το ∆ιεθνές Γραφείο µε δήλωση, 
στην οποία αναφέρεται το όνοµα του δικαιούχου, ο 
αριθµός της διεθνούς εγγραφής, η δικαστική αρχή και 
η διαδικασία απώλειας του δικαιώµατος, η τελεσιδικία 
της απόφασης, η έναρξη ισχύος της και τα καλυπτό−
µενα προϊόντα ή υπηρεσίες κατά τον Κανόνα 19 του 
Εκτελεστικού Κανονισµού.

2. Το δικόγραφο της αίτησης έκπτωσης ή ακυρότη−
τας κατά διεθνούς σήµατος κοινοποιείται µε επιµέλεια 
του αιτούντος στον διεθνή καταθέτη ή τον αντιπρό−
σωπό του, όπως εµφαίνεται στο ∆ιεθνές Μητρώο, µε 
κάθε πρόσφορο µέσο, συµπεριλαµβανοµένης της τη−
λεοµοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
τριάντα ηµέρες πριν από την ορισθείσα πρώτη συζή−
τηση, µεταφρασµένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή 
από τον επισπεύδοντα διάδικο στην αγγλική ή γαλλική 
γλώσσα. Εάν έχει ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ή 
αντίκλητος στη Ελλάδα, η κοινοποίηση του δικογρά−
φου γίνεται υποχρεωτικά µόνο σε αυτόν, µε δικαστικό 
επιµελητή, χωρίς µετάφραση. Πρόσθετοι λόγοι κοινο−
ποιούνται δέκα ηµέρες πριν από την ορισθείσα πρώτη 
συζήτηση µε τον ίδιο τρόπο που ασκείται η αίτηση 
έκπτωσης ή ακυρότητας κατά διεθνούς σήµατος. Το 
αυτό ισχύει και για κοινοποίηση κλήτευσης ένορκης 
βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου 
ή προξένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

Άρθρο 175
Προστασία

1. Η προστασία που παρέχεται στο κοινοτικό σήµα δεν 
µπορεί να υστερεί από την προστασία που παρέχεται 
στο εθνικό σήµα.

2. Σε περίπτωση που στηρίχθηκε η αρχαιότητα κοι−
νοτικού σήµατος σε καταχωρισµένο εθνικό σήµα, τα 
ουσιαστικά δικαιώµατα που απορρέουν από το κατα−
χωρισµένο και σε ισχύ κοινοτικό σήµα ανατρέχουν στο 
χρόνο καταχώρισης του εθνικού σήµατος.
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Άρθρο 176
Μετατροπή κοινοτικού σήµατος σε εθνικό

1. Σε περίπτωση µετατροπής αίτησης κοινοτικού σήµα−
τος ή κοινοτικού σήµατος σε εθνική αίτηση ο καταθέτης 
υποβάλλει δήλωση µετατροπής στην Υπηρεσία Σηµάτων 
που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του 
άρθρου 135 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
136, καθώς και από µετάφραση της αίτησης µετατροπής 
και των συνηµµένων εγγράφων στην ελληνική γλώσσα, 
από πρόσωπο ή αρχή που έχει το δικαίωµα µετάφρασης 
σύµφωνα µε το νόµο.

2. Η προθεσµία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογη−
τικών είναι δύο µήνες και αρχίζει από την ειδοποίηση 
του καταθέτη ή του δικαιούχου του κοινοτικού σήµατος 
ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου στην Ελλάδα που 
αναφέρεται στην αίτηση µετατροπής, από την Υπηρεσία 
Σηµάτων µε έγγραφο επί αποδείξει παραλαβής.

3. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, η µορφή 
και το περιεχόµενο του οποίου καθορίζεται στο συνηµ−
µένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII µε τίτλο ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ του παρόντος νόµου. Η δήλωση 
καταχωρείται στο οικείο µητρώο σηµάτων, εφαρµοζο−
µένων αναλογικά των άρθρων 137, 138 και 139.

4. Η προστασία σήµατος που προέρχεται από µετα−
τροπή αίτησης κοινοτικού σήµατος ή από µετατροπή 
κοινοτικού σήµατος σε εθνική αίτηση ανατρέχει στην 
ηµεροµηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήµατος ή στην 
ηµεροµηνία προτεραιότητας της αίτησης ή του κοι−
νοτικού σήµατος και ενδεχοµένως στην αρχαιότητα 
εθνικού σήµατος που µπορεί να έχει διεκδικηθεί. Για την 
ανανέωση των σηµάτων αυτών κρίσιµη είναι η ηµερο−
µηνία κατάθεσης της αίτησης µετατροπής στο Γραφείο 
Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

Άρθρο 177
Προστασία

1. Οι δικαιούχοι σηµάτων που έχουν την επαγγελµατική 
τους εγκατάσταση εκτός της Ελλάδας, προστατεύονται 
κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

2. Επί σηµάτων που κατατίθενται µε διεκδίκηση προτε−
ραιότητας σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση των Παρισί−
ων (ν. 213/1975), η απόδειξη κατάθεσης του σήµατος στην 
αλλοδαπή πολιτεία µπορεί να υποβάλεται το αργότερο 
µέσα σε τρεις µήνες από την υποβολή της δήλωσης 
κατάθεσης του σήµατος στην ηµεδαπή.

3. Για την προστασία στην Ελλάδα απαιτείται, επιπλέ−
ον, κατάθεση σύµφωνη µε τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου.

4. Η προθεσµία προσφυγής των δικαιούχων αλλοδα−
πών σηµάτων κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ση−
µάτων ή της ∆ΕΣ παρατείνεται κατά τριάντα ηµέρες.

5. Για την κατάθεση αρκεί η προβλεπόµενη στην περί−
πτωση ∆΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 136 έγγραφη 
εξουσιοδότηση που περιέχει και δήλωση για υπαγωγή 
στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Η δήλωση 
αυτή µπορεί να αναπληρωθεί και µε έγγραφη δήλωση του 
πληρεξουσίου του αιτούντος στην Υπηρεσία Σηµάτων.

6. 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 
το νόµο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄
ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 178
∆ηµοσιεύσεις

Οι δηµοσιεύσεις, που προβλέπονται από τον παρόντα 
νόµο, γίνονται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµ−
µατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 179
Τέλη

1. Τα υπέρ του ∆ηµοσίου τέλη για τα σήµατα καθορί−
ζονται ως ακολούθως:

α. Κατάθεση σήµατος  110 €
β.  Για κάθε επιπλέον κλάση και
 µέχρι τη δεκάτη  20 €
γ. Κατάθεση σήµατος από µετατροπή
 κοινοτικού ή διεθνούς ή από διαίρεση  110 €
δ. Για κάθε επιπλέον κλάση
 και µέχρι τη δεκάτη  20 €
ε.  Παράταση προστασίας σήµατος  90 €
στ. Για κάθε επιπλέον κλάση
 και µέχρι τη δεκάτη  20 €
ζ.  Αλλαγή επωνυµίας ή νοµικής µορφής
 ή κατοικίας ή έδρας  50 €
η. Περιορισµός προϊόντων ή υπηρεσιών  20 €
θ.  Μεταβίβαση σήµατος  90 €
ι.  Παραχώρηση άδειας χρήσης  90 €
ια. Εγγραφή περιορισµών του δικαιώµατος
 κατ’ άρθρο 129 και εµπραγµάτων δικαιω−
 µάτων κατ’ άρθρο 133 παρ. 1  40 €
ιβ. ∆ιαβίβαση αίτησης κοινοτικού σήµατος 15 €
ιγ. Έλεγχος και διαβίβαση ∆ιεθνούς Αίτησης  15 €
ιδ. Αντικατάσταση εθνικού σήµατος
 από διεθνές  110 €
ιε.  Κατάθεση ενδίκων µέσων παρεµβάσεων
 και αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής
 επιτροπής σηµάτων  70 €
ιστ. Παράβολο συζήτησης ένδικων µέσων
 και αιτήσεων, ενώπιον της
 διοικητικής επιτροπής σηµάτων  40 €
ιζ. Επαναφορά των πραγµάτων
 στην προτέρα κατάσταση  110 €
ιη. Έκδοση αντιγράφου σήµατος  1 €

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί 
να αναπροσαρµόζονται εκάστοτε τα υπέρ του ∆ηµοσίου 
τέλη, που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο.

Άρθρο 180
Ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, για τα οποία κατατίθε−
νται τα σήµατα, ταξινοµούνται σύµφωνα µε τη διεθνή 
ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών της Συµφωνίας 
της Νίκαιας, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο 
του ν. 2505/1997 (Α΄ 118). Η κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου εφαρµοστέα ταξινόµηση εµφανίζεται 
στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX «ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
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Άρθρο 181
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα εξής θέµατα 
του Τρίτου Μέρους του παρόντος νόµου: α) ο αριθµός 
των τµηµάτων της ∆ΕΣ, β) τα κριτήρια επιλογής και 
τα προσόντα των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Σηµάτων 
που εκτελούν χρέη εξεταστή, γ) ο διορισµός των µε−
λών των τµηµάτων της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, 
καθώς και των αναπληρωτών της, δ) οι όροι τήρησης 
του ηλεκτρονικού µητρώου σηµάτων, το οποίο µετά την 
ολοκλήρωσή του θα αντικαταστήσει το έντυπο µητρώο 
σηµάτων, ε) ο τρόπος κατάθεσης και ελέγχου των ηχη−
τικών και τρισδιάστατων σηµάτων και στ) κάθε θέµα 
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου.

Άρθρο 182
Μεταβατικές διατάξεις

1. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
υποθέσεις ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων 
και των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων διέπονται από τις δι−
ατάξεις του προϊσχύοντος νόµου.

2. Οι αποφάσεις που δηµοσιεύονται µετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου και για έξι µήνες υπόκεινται 
σε άσκηση προσφυγής, παρέµβασης και τριτανακοπής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου.

3. Ως προς την αφετηρία των προθεσµιών εφαρµόζο−
νται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο, κατά τον 
οποίο συντελέστηκε το γεγονός που τις κίνησε.

4. Η διάρκεια των προθεσµιών που είχαν αρχίσει πριν 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υπολογί−
ζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του, µόνο αν η διάρκεια 
που προβλέπεται από αυτές είναι µεγαλύτερη από εκεί−
νη που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.

5. Σήµατα που δεν έχουν γίνει αµετακλήτως δεκτά 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κρίνονται 
ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού, σύµφωνα µε 
το προϊσχύον δίκαιο.

6. Η δυνατότητα επαναφοράς των πραγµάτων στην 
προτέρα κατάσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 149, ισχύει 
µόνο στις περιπτώσεις που το κώλυµα που είχε ως συνέ−
πεια την απώλεια δικαιώµατος ή προθεσµίας ασκήσεως 
ενδίκου βοηθήµατος, κατά τα οριζόµενα στη διάταξη, 
επήλθε µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νό−
µου.

7. Η δυνατότητα διαίρεσης ισχύει και για τα σήµατα 
που είχαν δηλωθεί ή καταχωρισθεί πριν από τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος νόµου.

8. Η δυνατότητα υποβολής έγγραφης συναίνεσης ενώ−
πιον των διοικητικών δικαστηρίων σύµφωνα µε το άρθρο 
124 παράγραφος 4 καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διαφορές.

9. Σήµατα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόµου έχουν δηλωθεί ή καταχωρισθεί ως παράλληλη 
κατάθεση ή καταχώριση άλλου, πρότερου σήµατος, 
ισχύουν και προστατεύονται σύµφωνα µε το νόµο αυ−
τόν. Το κύρος παράλληλης κατάθεσης ή παράλληλης 
καταχώρισης σήµατος δεν θίγεται, εάν παύσει λόγω 
µη ανανέωσης να ισχύει το πρότερο σήµα, του οποίου 
αποτελεί παράλληλη κατάθεση ή παράλληλη καταχώρι−
ση, εκτός εάν το πρότερο σήµα διαγράφηκε τελεσίδικα 
για λόγους των άρθρων 123 και 124.

Άρθρο 183
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων ∆΄, Η΄ και Θ΄ 
και των άρθρων 179 και 181, καταργούνται οι διατά−
ξεις του ν. 2239/1994 (Α΄ 152), του π.δ. 353/1998 (Α΄ 235), 
του άρθρου 9 του β.δ. 20/27.12.1939 (Α΄ 553), καθώς και 
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκεινται στα 
ανωτέρω κεφάλαια ή αφορούν θέµατα που ρυθµίζονται 
από αυτά.

Η κατάργηση των λοιπών διατάξεων των ανωτέρω 
νοµοθετικών και κανονιστικών κειµένων επέρχεται µε 
τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 184
Σήµα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

1. Θεσπίζεται προαιρετικό σήµα διάκρισης της προέλευ−
σης των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο 
αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό τµήµα. Το σήµα 
είναι ενιαίο για τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσι−
ών και δεν µπορεί να παραπέµπει σε άλλα σήµατα. Το 
ειδικότερο περιεχόµενο και η απεικόνιση αυτού, καθώς 
και η τυχόν διαγωνιστική διαδικασία για το σχηµατισµό 
τέτοιου σήµατος καθορίζονται µε απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. Το Σήµα καταχωρίζεται, ως επίσηµο σήµα του Ελ−
ληνικού Κράτους, από τον Παγκόσµιο Οργανισµό ∆ια−
νοητικής Ιδιοκτησίας (Π.Ο.∆.), σύµφωνα µε το άρθρο 6 
τρις της ∆ιεθνούς Σύµβασης των Παρισίων.

3. Το Σήµα απονέµεται έπειτα από αίτηση του ενδι−
αφεροµένου, σύµφωνα µε τις διαδικασίες, τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 189 και 
190 και δηλώνει ότι τα σηµαινόµενα µε αυτό προϊόντα 
και υπηρεσίες έχουν ελληνική προέλευση.

Άρθρο 185
Επιτροπή Ελληνικού Σήµατος

Συγκρότηση – Σύνθεση – Λειτουργία

1. Στη ∆ιεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτη−
σίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
συνιστάται «Επιτροπή Ελληνικού Σήµατος» (ΕΕΣ), µε 
αντικείµενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρµόδιο 
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας για την έκδοση Κανονισµών και το συντονισµό των 
διαδικασιών για την απονοµή του Σήµατος Ελληνικών 
Προϊόντων – Υπηρεσιών. Η ΕΕΣ, για τις σχέσεις και τις 
συναλλαγές της µε την αλλοδαπή, αποδίδεται στην 
αγγλική γλώσσα ως «NATIONAL COMMITTEE OF THE 
HELLENIC TRADEMARK».

2. Η ΕΕΣ συγκροτείται ως εξής:
α) Τον Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου, ως Πρόεδρο, µε 

αναπληρωτή τον Γενικό ∆ιευθυντή Εσωτερικού Εµπο−
ρίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου.

β) Τρεις εκπροσώπους της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσω−
τερικού Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου 
µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας εκ−
πρόσωπος του Τµήµατος Καταχώρισης Σηµάτων και 
ένας εκπρόσωπος της ∆ιεύθυνσης Τιµών Τροφίµων και 
Ποτών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου.



2366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

γ) Τρεις εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιµε−
λητηρίων µε τoυς αναπληρωτές τους.

δ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συµβουλίου Κατανα−
λωτών µε τον αναπληρωτή του.

ε) Έναν εκπρόσωπο του Οργανισµού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων µε τον Αναπλη−
ρωτή του.

στ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµη−
χανίας µε τον αναπληρωτή του.

ζ) Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισµού Τυπο−
ποίησης (ΕΛΟΤ) µε τον αναπληρωτή του.

η) Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χηµείου του Κράτους 
µε τον αναπληρωτή του.

θ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίµων µε τον αναπληρωτή του.

ι) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τρο−
φίµων (ΕΦΕΤ) µε τον αναπληρωτή του.

3. Τα µέλη της ΕΕΣ των περιπτώσεων ε΄ έως ι΄ συµ−
µετέχουν στην Επιτροπή κατά περίπτωση, εφόσον 
συζητείται θέµα της αρµοδιότητάς τους, µετά από 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προ 10 ηµερών, 
στην οποία αναγράφονται και τα θέµατα της ηµερήσι−
ας διάταξης. Εφόσον πρόκειται να συζητηθούν θέµατα 
που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής, γενικού ή 
διατοµεακού ενδιαφέροντος καλούνται υποχρεωτικά 
όλα τα µέλη.

4. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά µέλη της επιτροπής ορί−
ζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την έκδοση της απόφα−
σης, οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι φορείς, εκπρόσωποι 
των οποίων µετέχουν ως µέλη στην ΕΕΣ, προτείνουν 
εγγράφως τους εκπροσώπους τους. Ως µέλη της ΕΕΣ 
επιλέγονται πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε 
ειδικές γνώσεις ή µε εµπειρία στους επιδιωκόµενους 
σκοπούς της. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµα−
τέας της ΕΕΣ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει 
να είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η γραµµατειακή και δι−
οικητική υποστήριξη της ΕΕΣ παρέχεται από τη Γενική 
Γραµµατεία Εµπορίου.

5. Η θητεία των µελών της είναι διετής και µπορεί 
να ανανεωθεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα µέλη είναι δυνα−
τόν να ανακληθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους 
ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήµατος του φορέα 
που τα πρότεινε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι φορείς προτείνουν στον 
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
τα νέα µέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας.

6. Παύεται µέλος των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της 
παραγράφου 2 το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από 
τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΣ, παρότι κλήθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3. 
Για την εφαρµογή της παρούσας στα υπόλοιπα µέλη, 
απαιτείται να έχει προηγηθεί νόµιµη κλήση σύµφωνα 
µε την παράγραφο 3. Για το υπόλοιπο της θητείας του 
αποχωρούντος µέλους ορίζεται νέο, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας µπορεί µε αιτιολογηµένη πράξη να 
παύσει µέλος της ΕΕΣ και να ζητήσει τον ορισµό νέου 
µέλους σύµφωνα µε την παράγραφο 4.

7. Η ΕΕΣ συνέρχεται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου 
τακτικά, τουλάχιστον µία φορά το µήνα και έκτακτα 

είτε µε πρόσκληση του Προέδρου της είτε ύστερα από 
αίτηση ενός τρίτου τουλάχιστον των µελών της.

8. Τα µέλη της ΕΕΣ κατά την εκτέλεση των καθηκό−
ντων τους ενεργούν συλλογικά. Ο Πρόεδρος καθορίζει 
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και τους 
εισηγητές. Χρέη εισηγητών εκτελούν, κατά περίπτωση, 
υπάλληλοι των αρµόδιων Υπηρεσιών, ενδεικτικά του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας (Υπ.Α.Α.Ν), του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υπ.Ε.Κ.Α.), του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α.Τ.), του 
Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), του Ελληνι−
κού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους ή εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, 
καθώς και µεµονωµένοι επιστήµονες – εµπειρογνώµονες 
που ορίζονται µε απόφαση της ΕΕΣ.

9. Η ΕΕΣ εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς 
και εξωδίκως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον 
Υπουργό Οικονοµικών.

10. Η ΕΕΣ µπορεί να ζητά κάθε πληροφορία ή έγγρα−
φο χρήσιµο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της ως 
και να καλεί ενώπιόν της υπαλλήλους υπηρεσιών του 
δηµόσιου τοµέα του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) 
ή άλλα πρόσωπα για παροχή πληροφοριών.

11. Η ΕΕΣ µπορεί µε απόφασή της να συγκροτεί επι−
τροπές και οµάδες εργασίας ή να δίδει εντολή σε συ−
γκεκριµένα µέλη της για την εξέταση θεµάτων που 
εµπίπτουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Στις 
επιτροπές και οµάδες εργασίας µπορούν να συµµετέ−
χουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν µέλη της και τα 
οποία προέρχονται από τον ιδιωτικό ή το δηµόσιο τοµέα 
του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και έχουν προη−
γούµενη εµπειρία και προϋπηρεσία στο σχετικό κλάδο, 
στον οποίο αφορά το εκάστοτε προς εξέταση θέµα. Το 
έργο των επιτροπών και των οµάδων εργασίας κατευ−
θύνεται από µέλη της ΕΕΣ. Οι µελέτες, τα πορίσµατα, 
οι εισηγήσεις και οι γνωµοδοτήσεις των επιτροπών και 
των οµάδων εργασίας υποβάλλονται στην ΕΕΣ.

12. Κατά τα λοιπά, µε την επιφύλαξη και όσων ει−
δικότερα ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της 
ΕΕΣ, εφαρµόζεται ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 
(ν. 2690/ 1999, Α΄ 45).

Άρθρο 186
Αρµοδιότητες της ΕΕΣ

1. Η ΕΕΣ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης, ειση−

γείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας το περιεχόµενο των κανονισµών 
σχετικά:

αα) µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απονέµεται το Σήµα,

ββ) τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και 
το τέλος απονοµής του,

γγ) τους φορείς που απονέµουν το Σήµα, ελέγχουν 
την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απονο−
µής και διατήρησής του και επιβάλλουν κυρώσεις σε 
περιπτώσεις παράβασής τους,

δδ) τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι φορείς 
που απονέµουν το σήµα.

β) Εκδίδει τον Κανονισµό Λειτουργίας της.
γ) Εξετάζει ενστάσεις σε περιπτώσεις µη απονοµής 

του Σήµατος, µη έγκρισης της µεταβίβασής του ή επι−
βολής κυρώσεων.
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δ) Ενηµερώνει και παρέχει πληροφοριακά στοιχεία 
στις αρµόδιες αρχές, στους καταναλωτές και στις επι−
χειρήσεις.

ε) Οργανώνει ή συµµετέχει σε σεµινάρια, προγράµ−
µατα, συνέδρια, διαλέξεις ή δηµόσιες συζητήσεις κ.λπ., 
για την ανάπτυξη και διάδοση του Σήµατος.

στ) Εποπτεύει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών 
Προϊόντων – Υπηρεσιών και θέτει τις προδιαγραφές 
λειτουργίας του.

ζ) Τηρεί ιστοσελίδα, στην οποία αναρτώνται οι Κα−
νονισµοί Απονοµής του Ελληνικού Σήµατος, καθώς και 
κάθε άλλη σχετική µε το Σήµα πληροφορία.

2. Για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της η ΕΕΣ 
µπορεί να ζητά την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη 
Υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, του ΕΛΟΤ, του ΕΦΕΤ, 
του Γενικού Χηµείου του Κράτους, του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, είτε 
ιδιωτικών φορέων και µεµονωµένων εµπειρογνωµόνων 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

Άρθρο 187
Κανονισµοί απονοµής Ελληνικού Σήµατος

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου Υπουργού, έπειτα από πρόταση της ΕΕΣ, εκ−
δίδονται οι Κανονισµοί Απονοµής Ελληνικού Σήµατος, 
ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών. Τα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες, για τις οποίες απονέµεται το Σήµα, 
µπορεί να φέρουν πρόσθετες ενδείξεις ανάλογα µε τη 
φύση τους, τα χαρακτηριστικά τους και την εγχώρια 
παραγόµενη προστιθέµενη αξία. Η ΕΕΣ πριν από την 
έκδοση των κανονισµών οφείλει να διεξάγει δηµόσια 
διαβούλευση. Οι Κανονισµοί Απονοµής Ελληνικού Σή−
µατος περιέχουν κατ’ ελάχιστον:

α) Τον φορέα που απονέµει το Σήµα ανά κατηγορία 
προϊόντων και υπηρεσιών, διενεργεί ελέγχους για την 
τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απονοµής και 
διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις.

β) Τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις απονοµής του Σή−
µατος και τις ειδικές προδιαγραφές ή συνοδευτικές 
λεκτικές επεξηγήσεις, που ενδεχοµένως απαιτούνται 
για κάθε προϊόν και υπηρεσία, καθώς και το ύψος των 
τελών για την απονοµή, τη µεταβίβαση, τη διατήρηση 
και την ανανέωση του Σήµατος.

γ) Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών που 
δικαιούνται να χρησιµοποιούν το Σήµα.

δ) Τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση 
του Σήµατος, έπειτα από αίτηµα του ενδιαφεροµένου 
στον φορέα απονοµής. Σε περίπτωση µεταβίβασης, ο 
δικαιούχος θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις απονοµής του Σήµατος. Η µεταβίβαση 
ισχύει µόνο µετά την καταχώριση της εγκριτικής από−
φασης του φορέα απονοµής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Σήµατος Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών.

ε) Τη διαδικασία διενέργειας τακτικών και εκτάκτων 
ελέγχων από τον φορέα απονοµής.

στ) Τις περιπτώσεις που ο φορέας απονοµής διατάσ−
σει την προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώµα−
τος της χρήσης του Σήµατος.

ζ) Τον φορέα ή τους φορείς, που µπορούν στο πλαί−
σιο των κειµένων διατάξεων, να συνεργάζονται µε την 
ΕΕΣ για τη διενέργεια ελέγχων και την εφαρµογή των 
αντίστοιχων Κανονισµών.

Άρθρο 188
Κριτήρια απονοµής του Σήµατος

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου τα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: α) 
τα φυσικά προϊόντα, β) τα µεταποιηµένα φυσικά προϊό−
ντα και γ) τα λοιπά (βιοµηχανικά – βιοτεχνικά) προϊόντα 
και υπηρεσίες.

2. Για την απονοµή του σήµατος, τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
θέτουν οι διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές διατάξεις 
σχετικά µε τα χαρακτηριστικά, τις επισηµάνσεις, την 
ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή. Επίσης, θα 
πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία τους να 
προκύπτει εγχώρια προστιθέµενη αξία.

3. Ειδικά για τα φυσικά προϊόντα (αγροτικά, κτηνο−
τροφικά προϊόντα, πρώτες ύλες), ως βασικό κριτήριο 
για την απονοµή του Σήµατος ορίζεται η παραγωγή ή 
εκτροφή ή η συγκοµιδή, ανάλογα µε το προϊόν, στην 
Ελληνική Επικράτεια.

4. Στα µεταποιηµένα φυσικά προϊόντα, για την απο−
νοµή του σήµατος, πρέπει ποσοστό της µάζας των συ−
στατικών τους ή της µάζας της βασικής πρώτης ύλης 
που χρησιµοποιείται να προέρχεται από την Ελλάδα. 
Με τον κανονισµό απονοµής καθορίζεται, για κάθε κα−
τηγορία προϊόντος, συγκεκριµένα το ποσοστό επί της 
µάζας του κάθε επί µέρους συστατικού ή της βασικής 
πρώτης ύλης.

5. Με τον κανονισµό µπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις 
από το κριτήριο αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για πρώτες ύλες που δεν υπάρχουν ή δεν είναι 
δυνατόν να παραχθούν στην Ελληνική Επικράτεια ή 
παράγονται σε µη επαρκείς ποσότητες,

β) για προϊόντα, η ελληνικότητα των οποίων συνίστα−
ται στον παραδοσιακό ή τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευ−
ής και επεξεργασίας τους,

γ) επίσης, µπορεί να εισάγονται προσωρινές εξαιρέ−
σεις από το κριτήριο, εφόσον παρουσιάζεται έλλειψη σε 
συγκεκριµένη πρώτη ύλη, που οφείλεται σε αντικειµενι−
κά, έκτακτα και εξαιρετικά γεγονότα, όπως ενδεικτικά 
φυσικές καταστροφές ή κακές καιρικές συνθήκες.

6. Για τα λοιπά (βιοµηχανικά – βιοτεχνικά) προϊόντα 
και υπηρεσίες, ως βασικό κριτήριο απονοµής ορίζεται το 
ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγµατοποιεί−
ται στην Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτό εξειδικεύεται 
µε τον κανονισµό απονοµής για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. 
Στο κόστος παραγωγής περιλαµβάνονται δαπάνες που 
αφορούν στην έρευνα και την ανάπτυξη του προϊόντος 
ή της υπηρεσίας, ενώ αποκλείονται όσες αφορούν την 
προώθηση, προβολή και διαφήµιση του προϊόντος.

Άρθρο 189
Υποχρεώσεις του Φορέα Απονοµής Σήµατος

1. Ο φορέας απονοµής του σήµατος τηρεί συγκεκρι−
µένες προδιαγραφές που διασφαλίζουν ότι έχει τη διοι−
κητική συγκρότηση και την τεχνική επάρκεια και τεχνο−
γνωσία για την απονοµή του Σήµατος και τη διενέργεια 
ελέγχων για το συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία.

2. Ο Κανονισµός που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 
187, κατά τον καθορισµό του φορέα απονοµής, λαµβά−
νει ιδιαίτερα υπόψη τα κριτήρια του ιδίου άρθρου, τις 
πιστοποιήσεις που έχει λάβει και τα πρωτόκολλα που 
τηρεί ο φορέας απονοµής, καθώς και την εµπειρία του 
σε πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
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3. Το έργο της απονοµής και του ελέγχου του Σήµα−
τος, ανά κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας, µπορεί να 
ανατεθεί σε ένα µόνο φορέα στην επικράτεια ή ανά 
περιφέρεια ή νοµό. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, 
ο φορέας απονοµής µπορεί να ζητά πληροφορίες από 
άλλα ελεγκτικά όργανα ή φορείς, όποτε αυτό κρίνεται 
αναγκαίο και σκόπιµο. Εφόσον από τη δηµόσια δια−
βούλευση για την έκδοση του Κανονισµού Απονοµής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 187, ή µε άλλον τρόπο καταστεί 
γνωστό στην ΕΕΣ ότι το έργο του φορέα απονοµής 
µπορεί να ανατεθεί στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια 
σε περισσότερους φορείς, διενεργείται από την ΕΕΣ 
συγκριτική αξιολόγηση των φορέων που εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, προκει−
µένου να επιλεγεί ο φορέας.

4. Η ΕΕΣ µπορεί να διενεργεί ελέγχους στους φο−
ρείς απονοµής σχετικά µε την τηρούµενη διαδικασία 
απονοµής του Σήµατος και επιβολής κυρώσεων, να 
απευθύνει συστάσεις και να εκδίδει οδηγίες. Αν η ΕΕΣ 
διαπιστώσει ότι ο φορέας δεν πληροί τις προδιαγραφές 
που απαιτούνται από τον κανονισµό απονοµής ή από 
το παρόν άρθρο µπορεί να αποφασίσει την αντικατά−
στασή του.

Άρθρο 190
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων –

Υπηρεσιών

1. Στη ∆ιεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτη−
σίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου τηρείται το 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσι−
ών, στο οποίο καταχωρίζεται ανά κατηγορία προϊόντος 
και υπηρεσίας κάθε απονοµή, ανανέωση, µεταβίβαση 
και ανάκληση προσωρινή ή οριστική της χρήσης του 
Σήµατος. Το Μητρώο περιλαµβάνει την επωνυµία της 
επιχείρησης, το είδος και την υποχρεωτική ονοµασία 
πώλησης, εφόσον προβλέπεται, και την κατηγορία των 
προϊόντων και υπηρεσιών, στα οποία έχει απονεµηθεί το 
Σήµα. Με κανονισµό της ΕΕΣ µπορεί να εξειδικεύονται 
τα στοιχεία, τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο, ανά 
κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και να ρυθ−
µίζονται άλλα ζητήµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού 
χαρακτήρα σχετικά µε την τήρηση του Μητρώου, τις 
καταχωρίσεις, την ασφαλή πρόσβαση και την πιστο−
ποίηση των χρηστών.

2. Η καταχώριση των στοιχείων στη βάση δεδοµένων 
του Μητρώου γίνεται ηλεκτρονικά απευθείας από τον 
φορέα απονοµής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 
πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που καταχω−
ρεί. ∆ιόρθωση των στοιχείων επιτρέπεται µετά από 
αίτηµα του δικαιούχου χρήσης του Σήµατος, εφόσον 
επικαλείται και προσκοµίζει στον φορέα τα ορθά στοι−
χεία.

3. Το τµήµα του Μητρώου που αφορά στα ευρετή−
ρια δικαιούχων του Σήµατος και ονοµασίας πώλησης 
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, είναι δηµόσιο και 
ελεύθερα προσβάσιµο.

4. Η ∆ιεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτη−
σίας σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής 
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου υποχρεούται να 
τηρεί όλα τα απαιτούµενα πρωτόκολλα και τις τεχνι−
κές προδιαγραφές προκειµένου να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια και η ακεραιότητα της βάσης δεδοµένων 
του Μητρώου.

Άρθρο 191
Απονοµή του δικαιώµατος χρήσης

του Ελληνικού Σήµατος

1. Το δικαίωµα χρήσης του Ελληνικού Σήµατος πα−
ραχωρείται µε την καταχώριση του δικαιούχου στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσι−
ών. Το δικαίωµα χρήσης του σήµατος απονέµεται για 
συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

2. Η απονοµή του Σήµατος παρέχει στον δικαιούχο 
τη δυνατότητα:

α) να επιθέτει το Σήµα αποκλειστικά και µόνο στα 
προϊόντα για τα οποία έχει απονεµηθεί και στη συ−
σκευασία αυτών,

β) να χαρακτηρίζει µε το Σήµα τις υπηρεσίες για τις 
οποίες αυτό έχει απονεµηθεί,

γ) να χρησιµοποιεί το Σήµα για την προβολή και την 
προώθηση των προαναφερόµενων προϊόντων και των 
υπηρεσιών.

3. Ο φορέας απονοµής οφείλει κατόπιν αιτήµατος του 
δικαιούχου χρήσης του Σήµατος να χορηγεί βεβαίω−
ση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών 
Προϊόντων – Υπηρεσιών, η οποία πιστοποιεί το δικαί−
ωµα χρήσης του Σήµατος για συγκεκριµένο προϊόν ή 
υπηρεσία και αναφέρει τους όρους χρήσης σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό.

Άρθρο 192
∆ιαδικασία απονοµής Ελληνικού Σήµατος

1. Για την απονοµή του δικαιώµατος χρήσης του Σή−
µατος ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση – υπεύθυ−
νη δήλωση, έντυπα ή ηλεκτρονικά, και καταβάλλει τα 
οριζόµενα κατά περίπτωση τέλη στον φορέα που είναι 
αρµόδιος σύµφωνα µε τους Κανονισµούς του άρθρου 
187 για την απονοµή του Σήµατος.

2. Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση περιέχει κατ’ ελάχι−
στον:

α) Επί φυσικών προσώπων, το ονοµατεπώνυµο, το 
επάγγελµα και τη διεύθυνση του αιτούντος. Επί νοµικών 
προσώπων, τη µορφή, την επωνυµία και το διακριτι−
κό τίτλο αυτών, την έδρα και τον νόµιµο εκπρόσωπο 
τους,

β) Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τις οποίες πρόκειται 
το Σήµα να διακρίνει.

γ) ∆ήλωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν 
τις προδιαγραφές που τάσσονται µε τον Κανονισµό που 
εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 187.

δ) ∆ήλωση ότι πέραν του Κανονισµού τα προϊόντα και 
οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται 
από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνή Νοµοθεσία, 
ιδίως όσον αφορά την παραγωγή, τυποποίηση και δι−
ανοµή τους, την υγιεινή και την ασφάλεια αυτών κατά 
τη χρήση και ανάλωσή τους.

ε) ∆ήλωση ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αµετά−
κλητα την τελευταία τριετία για παραβίαση της νοµο−
θεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας, της αγορανοµικής 
νοµοθεσίας και της ειδικότερης νοµοθεσίας που αφορά 
στο προϊόν ή στην υπηρεσία για την οποία αιτείται την 
απονοµή του Σήµατος. Αν την απονοµή του Σήµατος 
αιτείται προσωπική εταιρεία, η δήλωση αυτή αφορά, 
πέραν από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή τον διαχειριστή 
της, και τους εταίρους της.

3. Όπου από τον Κανονισµό του άρθρου 187 απαιτείται 
η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στο προϊόν, ο αι−
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τών οφείλει µέσα σε προθεσµία που τάσσει ο αρµόδιος 
για την απονοµή του Σήµατος φορέας να προσκοµίσει 
δείγµα του προϊόντος στα γραφεία του φορέα ή σε 
εγκεκριµένο για τη διενέργεια ελέγχων εργαστήριο.

4. Όπου από τον Κανονισµό του άρθρου 187 απαιτείται 
για την απονοµή του Σήµατος επιτόπιος έλεγχος στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής του προϊόντος ή παροχής 
της υπηρεσίας, αυτός διενεργείται από υπαλλήλους 
του φορέα ή τρίτα πρόσωπα, στους οποίους έχει ειδικά 
ανατεθεί το έργο αυτό και οι οποίοι διαθέτουν τις κα−
τάλληλες γνώσεις για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων 
και την πιστοποίηση αυτών. Ο ως άνω επιτόπιος έλεγ−
χος διενεργείται σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέσα 
σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την υποβολή της 
αίτησης απονοµής του Σήµατος

5. Όπου από τον Κανονισµό του άρθρου 187 απαιτείται, 
για την απονοµή χρήσης του Σήµατος, η διενέργεια 
ελέγχου εισροών / εκροών, ο φορέας µπορεί να ζητά 
από τον αιτούντα τα σχετικά τιµολόγια, καθώς και τις 
σχετικές συµβάσεις προµήθειας.

6. Για τους εργαστηριακούς ελέγχους, τους ελέγχους 
οικονοµικών στοιχείων εισροών / εκροών και τους ελέγ−
χους στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή παροχής της 
υπηρεσίας συντάσσεται έκθεση από τον διενεργού−
ντα, όπως αυτός ορίζεται από τον οικείο Κανονισµό 
απονοµής του σήµατος, τον έλεγχο που υποβάλλεται 
αµελλητί στο φορέα απονοµής, ο οποίος µε βάση αυτή 
µπορεί είτε να απονείµει το Σήµα είτε να ανακαλέσει το 
δικαίωµα χρήσης του Σήµατος είτε να απορρίψει αιτιο−
λογηµένα το αίτηµα είτε να τάξει προθεσµία, µέσα στην 
οποία ο αιτών πρέπει να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις 
του προκειµένου να επανεξεταστεί το αίτηµα απονο−
µής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, µπορεί από τον 
Κανονισµό του άρθρου 187 να προβλέπεται η καταβολή 
πρόσθετου τέλους, εφόσον είναι αναγκαία η διενέργεια 
νέων ελέγχων για την πιστοποίηση της συµµόρφωσης 
του αιτούντος µε τις υποδείξεις του φορέα απονοµής.

7. Ο φορέας απονοµής του Σήµατος δικαιούται να ζη−
τήσει οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο από τον 
ενδιαφερόµενο προκειµένου να του απονείµει το Σήµα.

8. Το δικαίωµα χρήσης του Σήµατος απονέµεται για 
τρία έτη και µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονα δι−
αστήµατα, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης του 
δικαιούχου στον αρµόδιο φορέα απονοµής, τους τελευ−
ταίους δύο µήνες κάθε τριετίας. Για την ανανέωση, ο 
δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση 
ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις απονοµής 
σύµφωνα µε τον ισχύοντα, κατά το χρόνο ανανέωσης, 
Κανονισµό του άρθρου 187. Εφόσον, για την ανανέω−
ση απαιτείται η διενέργεια ελέγχων από τον φορέα 
απονοµής, αυτός ορίζει προθεσµία µέσα στην οποία 
προσκοµίζεται δείγµα του προϊόντος ή διενεργείται 
έλεγχος στις εγκαταστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές 
µπορεί να προβλέπεται από τον Κανονισµό του άρθρου 
185 τέλος ανανέωσης.

Άρθρο 193
∆ιαγραφή δικαιούχου από το Ηλεκτρονικό Μητρώο

Συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή από το Ηλε−
κτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών:

α) η κήρυξη του δικαιούχου χρήσης του Σήµατος σε 
πτώχευση ή η θέση αυτού σε παρόµοιο νοµικό καθε−
στώς,

β) η αµετάκλητη καταδίκη του δικαιούχου για αδική−
µατα που αναφέρονται στην περίπτωση ε΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 192,

γ) η µη ανανέωση του δικαιώµατος χρήσης µετά την 
παρέλευση του χρόνου προστασίας της παραγράφου 
8 του άρθρου 192,

δ) η διακοπή παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος 
ή παροχής της υπηρεσίας για την οποία είχε απονε−
µηθεί το Σήµα,

ε) η διακοπή της οικονοµικής δραστηριότητας του 
δικαιούχου,

στ) η υποβολή αιτήµατος διαγραφής από τον δικαι−
ούχο.

Άρθρο 194
Κυρώσεις – Ανάκληση του δικαιώµατος xρήσης

Ελληνικού Σήµατος

1. Ο φορέας απονοµής του Σήµατος µπορεί να επι−
βάλει προς τους δικαιούχους χρήσης του Σήµατος, σε 
περίπτωση παραβίασης του παρόντος νόµου και των 
Κανονισµών που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 187 
και ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη διάρκειά της, τις 
ακόλουθες κυρώσεις:

α) έγγραφη σύσταση µε τον ορισµό προθεσµίας συµ−
µόρφωσης,

β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώµατος 
χρήσης του Σήµατος.

2. Οι κυρώσεις της παραγράφου 1 επιβάλλονται όταν 
από τον έλεγχο προκύψει ότι:

α) το προϊόν ή η υπηρεσία για τα οποία απονεµή−
θηκε το Σήµα δεν τηρούν τις προδιαγραφές και τις 
προϋποθέσεις που τάσσει ο Κανονισµός που εκδίδεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 187 ή

β) γίνεται αντικανονική ή παραπλανητική χρήση σε 
έντυπα ή διαφηµιστικό υλικό ή

γ) παρέχονται προς τον φορέα απονοµής σκοπίµως 
παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες.

3. Σε περίπτωση προσωρινής ανάκλησης, ο φορέας 
µπορεί να επιβάλει στον δικαιούχο τη συµµόρφωση σε 
συγκεκριµένα µέτρα προκειµένου να αρθεί η ανάκληση. 
Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης ο φορέας αποφα−
σίζει για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά 
µε τα προϊόντα, που ήδη φέρουν το Σήµα και οφείλει 
να καταστήσει γνωστή, στο ευρύ κοινό µε κάθε πρό−
σφορο µέσο, την ανάκληση και τη διαγραφή από το 
Ηλεκτρονικό Μητρώο. Ιδίως ο φορέας µπορεί να δια−
τάξει την αφαίρεση και την καταστροφή των Σηµάτων 
από προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που 
τάσσονται από τον παρόντα νόµο και τους Κανονισµούς 
του άρθρου 187.

4. Αν Σήµα χρησιµοποιείται από µη δικαιούχο, χω−
ρίς να αποκλείονται τυχόν ποινικές ευθύνες, ο Γενικός 
Γραµµατέας Εµπορίου:

α) επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο, το ύψος του οποίου 
ανέρχεται από 3.000 έως 300.000 ευρώ, ανάλογα µε το 
βάρος, τη διάρκεια παράβασης, καθώς και την ποσότητα 
και την αξία των παράνοµων προϊόντων / υπηρεσιών 
που έχουν πωληθεί ή παρασχεθεί,

β) διατάσσει την αφαίρεση και την καταστροφή των 
Σηµάτων από τα προϊόντα που έχουν παραχθεί και δι−
ακινηθεί παράνοµα και αν δεν είναι εφικτό την κατα−
στροφή των προϊόντων,
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γ) διατάσσει την παύση χρήσης του Σήµατος για την 
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών,

δ) καθιστά γνωστή, µε κάθε πρόσφορο µέσο στο ευρύ 
κοινό, την παράνοµη χρήση του Σήµατος.

5. Ο φορέας και ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου, για 
τις περιπτώσεις της παραγράφου 4, πριν από την επι−
βολή κυρώσεων υποχρεούνται να καλέσουν τον ελεγ−
χόµενο να εκφράσει τις απόψεις του.

Άρθρο 195
Ενστάσεις

1. Κατά των αποφάσεων των φορέων που αφορούν 
την απονοµή, διαγραφή και µεταβίβαση του Σήµατος, 
καθώς και την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε τις πα−
ραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 194, µπορεί να ασκηθεί 
ένσταση ενώπιον της ΕΕΣ µέσα σε προθεσµία τριάντα 
(30) ηµερών, που αρχίζει από τη γνωστοποίηση της 
προσβαλλόµενης απόφασης στον δικαιούχο/ελεγχόµενο 
ή εφόσον πρόκειται για τρίτους, από την καταχώριση 
της απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Η ένσταση 
κατατίθεται είτε στη Γραµµατεία της ΕΕΣ στη Γενική 
Γραµµατεία Εµπορίου είτε στον φορέα απονοµής, οποί−
ος οφείλει να διαβιβάσει την ένσταση στην ΕΕΣ µέσα 
σε τέσσερις εργάσιµες ηµέρες. Η ΕΕΣ υποχρεούται να 
αποφανθεί επ’ αυτής µέσα σε δύο µήνες από την πα−
ραλαβή της.

2. Η υποβολή ενστάσεως ενώπιον της ΕΕΣ αναστέλ−
λει την εκτέλεση των αποφάσεων των φορέων µε τις 
οποίες επιβάλλονται κυρώσεις. Εφόσον µε την απόφαση 
του φορέα διατάσσεται η αφαίρεση και καταστροφή 
του Σήµατος ή των προϊόντων που φέρουν το Σήµα, 
ο Πρόεδρος της ΕΕΣ µπορεί να διατάξει, ύστερα από 
αίτηµα του φορέα απονοµής ή οποιουδήποτε έχει έν−
νοµο συµφέρον ή αυτεπαγγέλτως, µέχρι την έκδοση 
οριστικής αποφάσεως από την ΕΕΣ:

α) την προσωρινή φύλαξη των Σηµάτων ή των προϊό−
ντων στις εγκαταστάσεις του φορέα ή τρίτου. Στην 
περίπτωση αυτή η ΕΕΣ µπορεί µε την έκδοση της απο−
φάσεώς της επί της ενστάσεως να καταλογίσει φύ−
λακτρα,

β) την απαγόρευση πώλησης και διακίνησης προϊό−
ντων ή παροχής υπηρεσίας που φέρουν το Σήµα,

γ) την ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού για το 
ενδεχόµενο παράνοµης χρήσης του Σήµατος,

Στις περιπτώσεις αυτές η ένσταση εξετάζεται από 
την ΕΕΣ κατά προτεραιότητα.

3. Κατά την εξέταση της ένστασης από την ΕΕΣ µπο−
ρεί να παρίσταται ο ενιστάµενος και να εκφράσει προ−
φορικά τις απόψεις του.

4. Κατά των αποφάσεων της ΕΕΣ επί των ενστάσεων 
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτο−
δικείου της Αθήνας µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών 
από την εποµένη της κοινοποίησης της απόφασης επί 
της ένστασης κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ικονοµίας.

Άρθρο 196
∆ηµοσίευση αποφάσεων

Οι πράξεις της ΕΕΣ, µε εξαίρεση αυτές του άρθρου 
195, αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της ή, 
εφόσον δεν διαθέτει, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµ−
µατείας Εµπορίου.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 197
Έννοια όρων

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του τέταρτου 
µέρους του παρόντος (άρθρα 197 έως 204), οι πιο κάτω 
αναφερόµενοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) Μεσίτης Ακινήτων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσω−
πο που παρέχει υπηρεσίες µεσιτείας επί ακινήτων.

β) Υπηρεσία Μεσιτείας είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή 
η µεσολάβηση για τη σύναψη συµβάσεων σχετικών µε 
ακίνητα και ιδίως συµβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, 
µίσθωσης, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σύστασης δου−
λείας ή αντιπαροχής ακινήτων.

γ) ∆όκιµος Μεσίτης Ακινήτων είναι το φυσικό πρόσω−
πο, το οποίο στο πλαίσιο της µαθητείας του, υποβοηθά 
τον µεσίτη ακινήτων στην εκτέλεση από αυτόν των 
µεσιτικών εργασιών, εκτός από τη συνοµολόγηση συµ−
βάσεων µεσιτείας για λογαριασµό του µεσίτη.

2. Για την παροχή υπηρεσιών µεσιτείας ακινήτων από 
νοµικό πρόσωπο απαιτείται σωρευτικά:

α) Η παροχή υπηρεσιών µεσιτείας να προβλέπεται 
στον καταστατικό σκοπό του νοµικού προσώπου και

β) οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του 
µεσίτη ακινήτων, όπως καθορίζονται στo άρθρο 198, να 
συντρέχουν σε ένα τουλάχιστον από τα φυσικά πρό−
σωπα που εκπροσωπούν νοµίµως το νοµικό πρόσωπο. 
Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και 
στον υπεύθυνο του κλάδου µεσιτείας κάθε υποκατα−
στήµατος του νοµικού προσώπου.

3. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρό−
ντα νόµο, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 703 
− 707 του Αστικού Κώδικα περί µεσιτείας.

Άρθρο 198
Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος

1. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του µεσίτη ακι−
νήτων απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόµενο 
φυσικό πρόσωπο ή, προκειµένου για νοµικό πρόσωπο, 
στα πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 197, οι ακόλουθες προϋ−
ποθέσεις:

α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους − 
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους − µέλους 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). Ο πολίτης 
τρίτης χώρας απαιτείται να διαθέτει άδεια διαµονής 
και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαµονής για ανε−
ξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, σύµφωνα µε το ν. 
3386/2005 (Α΄ 212).

β) Να µην έχει καταδικαστεί για κακούργηµα ή για 
πληµµέληµα για τα αδικήµατα κλοπής, υπεξαίρεσης, 
απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας 
ή κατάχρησης ενσήµων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας 
χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, 
έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα 
εγκλήµατα περί το νόµισµα.

γ) Να µην έχει υποβληθεί σε ολική ή µερική, στερητική 
ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση (ΑΚ1666−1688).

δ) Να διαθέτει απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµου σχο−
λείου της αλλoδαπής.

2. Η συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 
1 αποδεικνύεται µε τα κάτωθι έγγραφα:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2461



2462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2463



2464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2465



2466 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2467



2468 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2469



2470 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2471



2472 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



2562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 !"# $%&#'#' ()&&%*  #' +(#"+,!-.'  #' /)0+,*#'+%'

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
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Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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