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.

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Γενική Διεύθυνση Αγοράς
Διεύθυνση Σημάτων

Ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων

Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών που τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαϊου 2018 και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ», η Διεύθυνση Σημάτων θεωρεί ότι όλα τα στοιχεία καταθετών/δικαιούχων σημάτων και οι εγγραφές
που καταχωρούνται στο Μητρώο Σημάτων και προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4072/2012 ως τροποποιήθηκε, εξυπηρετούν σκοπούς
δημοσίου συμφέροντος και είναι προσιτά σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε με έλεγχο των σχετικών βιβλίων, είτε μέσω διαδικτύου. Για λόγους
ασφάλειας δικαίου, οι ως άνω εγγραφές διατηρούνται επ’ αόριστον.
Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Σημάτων, αλλά παρέχονται από τους
καταθέτες, ή άλλα μέρη των διαδικασιών ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων και της ΔΕΣ εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:
α) επεξεργασία των αιτήσεων ή/και καταχωρίσεων που περιγράφονται στο Ν.4072/2012 όπως τροποποιήθηκε και στις πράξεις που
έχουν εκδοθεί βάσει αυτού.
β) πρόσβαση στην απαιτούμενη πληροφόρηση για την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των σχετικών διαδικασιών.
γ) επικοινωνία με τους καταθέτες και τα άλλα μέρη της διαδικασίας.
δ) εκπόνηση εκθέσεων και στατιστικών που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση του έργου της Διεύθυνσης και τη λειτουργικότητα του
συστήματος.
Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυλάσσονται επ’ αόριστον, εκτός εάν το ενδιαφερόμενο μέρος ζητήσει τη διαγραφή τους
μετά την πάροδο 2 χρόνων από τη λήξη ισχύος του σήματος ή την ολοκλήρωση της σχετικής μεταξύ των μερών διαδικασίας.

Αριθμός σήματος
Αριθμός πρωτοκόλλου αιτήματος

Έλαβα γνώση των ανωτέρω,
Ο/Η αιτ

ONOMA
ΕΠΩΝΥΜΟ
Αθήνα,
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

