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 ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
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. Παράβολο 90 ευρώ για την 1η κλάση και 20 ευρώ για τις επόμενες μέχρι και τη 10η.
Για εταιρείες
Για Α.Ε., Α.Ε.Β.Ε., Ε.Π.Ε. και όμοιες με αυτές:
1. Αίτηση ανανέωσης με ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με σφραγίδα της
εταιρείας.
Ή αίτηση του υπάρχοντος , Ή του νέου πληρεξουσίου δικηγόρου που θα συνοδεύεται η τελευταία, με εξουσιοδότηση
του νομίμου εκπροσώπου
2. Ισχύον ΦΕΚ εκπροσώπησης, ή Ανακοίνωση ΓΕΜΗ ή ΕΒΕΑ, στα οποία ο εκπρόσωπος της εταιρείας θα είναι εν ενεργεία.
Για Ο.Ε, Ε.Ε., ΙΚΕ, ΜΕΠΕ, Ομοσπονδίες, Σωματεία, Συνεταιρισμούς και όμοιες με αυτές:
1. Αίτηση ανανέωσης με ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με σφραγίδα της
εταιρείας.
Ή αίτηση του υπάρχοντος , Ή του νέου πληρεξουσίου δικηγόρου που θα συνοδεύεται η τελευταία, με εξουσιοδότηση
του νομίμου εκπροσώπου
2. Καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ ή το ΓΕΜΗ από τα οποία θα προκύπτει η
εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου.
3. Παράβολο 90 ευρώ για την 1η κλάση και 20 ευρώ για τις επόμενες μέχρι και τη 10η.

Οι αιτήσεις που υπογράφονται από Δικηγόρους απαιτούν 4 ευρώ μεγαρόσημο

ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΣΗΜΑ
Για φυσικά πρόσωπα
1. Αίτηση του δικαιούχου
Ή
του ήδη υπάρχοντος πληρεξουσίου δικηγόρου
Ή
Αίτηση νέου πληρεξουσίου δικηγόρου, συνοδευόμενη από εξουσιοδότηση του δικαιούχου προς αυτόν.
2. Παράβολο 90 ευρώ για την 1η κλάση και 20 ευρώ για τις επόμενες μέχρι και τη 10η.

Για εταιρείες
Αίτηση με ονοματεπώνυμο, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και σφραγίδα της εταιρείας,
συνοδευόμενη από σχετικό έγγραφο εκπροσώπησης της εταιρείας
Ή αίτηση του υπάρχοντος , Ή του νέου πληρεξουσίου δικηγόρου που θα συνοδεύεται η τελευταία, με εξουσιοδότηση
του νομίμου εκπροσώπου
Παράβολο 90 ευρώ για την 1η κλάση και 20 ευρώ για τις επόμενες μέχρι και τη 10 η.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ

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



Παρατηρήσεις

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

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

Οι αιτήσεις που υπογράφονται από δικηγόρους απαιτούν μεγαρόσημο 4 ευρώ.

ΑΙΤΗΣΗ

Προς

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Εμπορικού
Σήματος

Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας
Τμήμα Α’

Του/της …………………………..
……………………………………

Παρακαλώ όπως ανανεώσετε την προστασία του

……………………………………

Ημεδαπού- Αλλοδαπού- Εθνικού- Συλλογικού- Εκ Μετατροπής

Με έδρα ………………………….

Σήματος, με αριθμό …………………………….., για μία νέα

…………………………………….
……………………………………

δεκαετία.
Συνημμένα, υποβάλλω:
….. ….. ……….. …………….. ……………… ……………………………

Αθήνα ..…./……/…….

….. ….. ……….. …………….. ……………… ………………………
….. ….. ……….. …………….. ……………… ………………………..

Παρατηρήσεις

….. ….. ……….. …………….. ……………… …………………………..

Να δηλώνεται πάντα η κατηγορία του
σήματος (Ημεδαπό ή Αλλοδαπό ή Εθνικό ή
Συλλογικό ή Εκ Μετατροπής).

….. ….. ……….. …………….. ……………… …………………………..

Οι αιτήσεις που υπογράφονται από
δικηγόρους
απαιτούν
4
ευρώ
μεγαρόσημο.

Παράβολο 90 ευρώ και 20 ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση.
Αριθμοί παραβόλων: ………… ……… …………. ………… ………
……….. …… …… …… …… …. ……………………………………………
…….. ……. …….. ………. ……… ……….. ………………………………. ..
…. ……………. …………………. ……………….. …………… ….. …… …
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. …………..
Συνολικό ποσό παραβόλων ………… ……… …ευρώ.

Ο/Η Αιτ……

