Σας επισημαίνουμε ότι, οι καταχωρήσεις στα βιβλία Σημάτων πρέπει να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα νομική και
πραγματική κατάσταση του σήματος και να απεικονίζουν τις διαδοχικές μεταβολές αυτής.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΣΗΜΑΤΩΝ.
Συνεπώς αιτήσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις μεταβολές που αναγράφονται στα βιβλία σημάτων , θα τίθενται στο
Αρχείο της Υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΔΡΑΣ
ΗΜΕΔΑΠΟ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΑ
Για φυσικά πρόσωπα
1. Αίτηση του δικαιούχου
Ή
Αίτηση του ήδη υπάρχοντος πληρεξουσίου δικηγόρου
Η΄
Αίτηση νέου δικηγόρου συνοδευόμενη από εξουσιοδότηση του δικαιούχου του σήματος.
2. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου του σήματος που θα δηλώνει την αλλαγή δ/νσης-έδρας ή κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό έγγραφο
Παράβολο Δημοσίου 50 ευρώ
Για εταιρείες
Για Α.Ε., Α.Ε.Β.Ε, Ε.Π.Ε και όμοιες με αυτές:
1. Αίτηση με ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και σφραγίδα της
Ή αίτηση του υπάρχοντος , Ή του νέου πληρεξουσίου δικηγόρου που θα συνοδεύεται η τελευταία, με εξουσιοδότηση του νομίμου
εκπροσώπου
2.Ισχύον ΦΕΚ εκπροσώπησης, ή Ανακοίνωση ΕΒΕΑ ή ΓΕΜΗ στα οποία ο εκπρόσωπος της εταιρείας θα είναι εν ενεργεία.
3.ΦΕΚ τροποποίησης ή Ανακοινωση ΕΒΕΑ Ή ΓΕΜΗ ή Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, από την οποία θα
προκύπτει η αλλαγή δ/νσης-έδρας

Για Ο.Ε, Ε.Ε., ΙΚΕ, ΜΕΠΕ, Ομοσπονδίες, Σωματεία, Συνεταιρισμούς και όμοιες με αυτές:
1.Αίτηση με ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου με σφραγίδα του νομικού προσώπου
Ή αίτηση του υπάρχοντος , Ή του νέου πληρεξουσίου δικηγόρου που θα συνοδεύεται η τελευταία, με εξουσιοδότηση του νομίμου
εκπροσώπου
2. Καταστατικό από το οποίο θα προκύπτει η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου ή Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ ή ΓΕΜΗ.
3. Καταστατικό Τροποποίησης ( αλλαγής έδρας-δ/νσης) θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ ή του ΓΕΜΗ, ή Υπεύθυνη
Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου και σφραγίδα αυτού
Παράβολο Δημοσίου 50 ευρώ
ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΟ: 4 ΕΥΡΩ (ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ)

ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΣΗΜΑ
Για φυσικά πρόσωπα

1. Αίτηση του δικαιούχου
Ή
του ήδη υπάρχοντος πληρεξουσίου δικηγόρου
Ή
Αίτηση νέου πληρεξουσίου δικηγόρου, συνοδεύομενη από εξουσιοδότηση του δικαιούχου του σήματος
2. Κάθε πρόσφορο αποδεικτικό έγγραφο της τροποποίησης της δ/νσης-έδρας, Π.Χ. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, Βεβαίωση Εφορίας,
Εμπορικού Μητρώου, κ.λ.π.
Παράβολο Δημοσίου 50 ευρώ
Για εταιρείες
1.Αίτηση με υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και σφραγίδα της εταιρείας
Ή αίτηση του υπάρχοντος , Ή του νέου πληρεξουσίου δικηγόρου που θα συνοδεύεται η τελευταία, με εξουσιοδότηση του νομίμου
εκπροσώπου
2. Κάθε πρόσφορο αποδεικτικό έγγραφο της τροποποίησης της δ/νσης-έδρας της εταιρείας που έχει εκδοθεί από Δημόσια Αρχή, Π.Χ.
Εμπορικό Επιμελητήριο, Εφορία κ.λ.π. ή Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου
Παράβολο Δημοσίου 50 ευρώ

Για κάθε ξενόγλωσσο έγγραφο που συνοδεύει την αίτηση, απαιτείται μετάφραση από δικηγόρο ή από την
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΞ.

ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΟ: 4 ΕΥΡΩ (ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ)

ΑΙΤΗΣΗ

Προς

Εγγραφής Αλλαγής Δ/ΝΣΗΣ/ΕΔΡΑΣ

Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας

Δικαιούχου Εμπορικού Σήματος

Τμήμα Α’

Του/της …………………………..
……………………………………
……………………………………
Με έδρα ………………………….
…………………………………….

Παρακαλώ όπως εγγραφεί στο Ημεδαπό- ΑλλοδαπόΕθνικό- Διεθνές Σήμα, με αριθμό …………………………………..., η
αλλαγή Δ/ΝΣΗΣ/ΕΔΡΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
από:…………………………………………………………………………….
……...………………………………………………………………………………….

……………………………………
……… ……………. …………… …………… ………………. …….
Αθήνα ..…./……/…….

………………. ……………… ……………….. ……………… ……….
σε:………………………..

Παρατηρήσεις

……………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Να δηλώνεται πάντα η κατηγορία του
σήματος (Ημεδαπό ή Αλλοδαπό ή Εθνικό ή
Διεθνές).

Συνημμένα, υποβάλλω:

Οι αιτήσεις που υπογράφονται από
δικηγόρους
απαιτούν
4
ευρώ
μεγαρόσημο.

…………. …………….. ……………… ……………… ……….

………… …………………….. ………………… ……………….

………………. ……………… …………….. ……………….. …
………………. ……………… …………….. ……………….. …
………………. ……………… …………….. ……………….. …
Αριθμοί παραβόλων: ………… ……… …………. ………… ………
……….. …… …… …… …… …. ………………………………………….
…….. ……. …….. ………. ……… ……….. ……………………………..
Συνολικό ποσό παραβόλων ………… ……… …ευρώ.

Ο/Η Αιτ……

