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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Μεγάλη σηµασία αποδίδουν οι επιχειρήσεις σήµερα όχι µόνο στο όνοµα του 
προϊόντος, αλλά και στο σήµα ή τον διακριτικό τίτλο που θα έχουν  προκειµένου να 
αναλάβουν ενεργό ρόλο στον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Ειδικές έρευνες 
πραγµατοποιούνται προκειµένου να επιλεγεί το κατάλληλο σήµα για την επιχείρηση, 
καθώς επίσης το περιεχόµενο του λογότυπου, τα γράµµατα, τα χρώµατα και τα 
σχέδια. 
Είναι πολύ σηµαντικό η επιχείρηση να µην αλλάζει χωρίς λόγο τα διακριτικά της 
ώστε ο καταναλωτής να µάθει το προϊόν και να το διακρίνει από τα ανταγωνιστικά. 
Κατά την επιλογή της επωνυµίας ή του εµπορικού σήµατος πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη ορισµένοι όροι. Μεταξύ των επιθυµητών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να 
έχει το σήµα και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης είναι και τα εξής: 
 

� Να προτείνει και να χαρακτηρίζει τα ποιοτικά  πλεονεκτήµατα του προϊόντος. 
� Να µεταφέρει το µήνυµα της φιλοσοφίας, της βασικής του ιδέας. 
� Να είναι εύκολο να αναγνωριστεί σε σχέση µε άλλα. 
� Να µένει στην µνήµη. 

 
Σκοπός της επιχείρησης είναι να αναπτύξει, µε τον διακριτικό τίτλο και το όνοµα του 
προϊόντος οικειότητα µε τους καταναλωτές. ∆ηλαδή, οι καταναλωτές πρέπει να 
αναγνωρίζουν και να αποδέχονται το διακριτικό τίτλο της επιχείρησης. Ο βαθµός 
αποδοχής του σήµατος ή και του διακριτικού τίτλου επηρεάζει σηµαντικά το µίγµα 
Marketing και τις αποφάσεις του για το τελικό προϊόν. Κάποιοι καταναλωτές  µπορεί 
να αισθάνονται µια αποστροφή για το όνοµα ή το διακριτικό τίτλο µιας επιχείρησης 
αν το έχουν συνδέσει µε κάτι δυσάρεστο. 
Άλλοτε πάλι, πολλά ονόµατα επιχειρήσεων που παράγουν οµοιογενή προϊόντα, όπως 
για παράδειγµα χαρτικά, φαίνονται ίδια στον καταναλωτή ο οποίος δεν δίνει σηµασία 
στη διάκριση. Υπάρχουν όµως και φορές που οι καταναλωτές διακρίνουν το όνοµα 
και το σήµα της επιχείρησης έστω και αν δεν το θυµούνται καλά, επιµένοντας στο 
ίδιο προϊόν για πολύ καιρό, πράγµα που είναι και το πλέον επιθυµητό για την 
επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ 

 
TO ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
 
1.1 Έννοια και διακριτική ικανότητα του σήµατος  
 
Σήµα, σύµφωνα µε το ν. 4072/12, θεωρείται κάθε σηµείο επιδεκτικό γραφικής 
παράστασης, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα που µια επιχείρηση παράγει 
(βιοµηχανικό σήµα) ή εµπορεύεται (εµπορικό σήµα) ή τις υπηρεσίες µιας επιχείρησης 
από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήµα ιδίως λέξεις, 
ονόµατα, επωνυµίες, ψευδώνυµα, απεικονίσεις, σχέδια, γράµµατα, αριθµοί, 
χρώµατα, ήχοι, συµπεριλαµβανοµένων των µουσικών φράσεων, το σχήµα του 
προϊόντος ή της συσκευασίας του. Ως σήµα θεωρείται και ο τίτλος εφηµερίδας ή 
περιοδικού.1 
Το σήµα της επιχείρησης ανήκει στα διακριτικά γνωρίσµατα του προϊόντος  ή της 
υπηρεσίας. Είναι εκείνο το διακριτικό γνώρισµα που διακρίνει το προϊόν και ειδικά 
την προέλευσή του από µία επιχείρηση που το παράγει ή το εµπορεύεται ή το 
προσφέρει (υπηρεσία). 
 
 
1.2 Η σηµασία του σήµατος 
 
Στη σύγχρονη βιοµηχανική παραγωγή και στην ανταγωνιστική οικονοµία, η 
δυνατότητα διάκρισης των εµπορευµάτων έχει µεγάλη σηµασία. Με την διάκριση 
αυτή αποφεύγεται η δηµιουργία συγχύσεως στο καταναλωτικό κοινό για την 
προέλευση των προϊόντων από µια συγκεκριµένη επιχείρηση. Η δυνατότητα αυτή 
επιτυγχάνεται µε τη διακριτική ικανότητα και τη λειτουργία του σήµατος. 
Το σήµα, σε αντίθεση µε την επωνυµία, η οποία χαρακτηρίζει την επιχείρηση και τον 
φορέα της, και τον διακριτικό τίτλο ο οποίος προσδιορίζει το κατάστηµα, αποτελεί 
διακριτικό γνώρισµα των προϊόντων της επιχείρησης. Προσδιορίζει το δεσµό µεταξύ 
προϊόντος και επιχείρησης η οποία παράγει ή εµπορεύεται το προϊόν. Εποµένως το 
σήµα έχει µεγάλη σηµασία για το φορέα της επιχείρησης, είτε είναι φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, για τους ανταγωνιστές, για το καταναλωτικό κοινό και γενικά για την 
οικονοµία. 
Για τον φορέα της επιχείρησης, το σήµα αποκτά µεγάλη οικονοµική αξία. Εξαιτίας 
του ότι έχει την ικανότητα να διακρίνει τα  προϊόντα µιας επιχείρησης από τα 
προϊόντα άλλων επιχειρήσεων, αποτελεί µέσο προσπέλασης των προτιµήσεων του 
κοινού. Κάθε προϊόν επικρατεί στην αγορά και διαδίδεται πιο εύκολα µέσω του 
σήµατος. 
Για τους ανταγωνιστές, η διακριτική λειτουργία του σήµατος προστατεύει αυτούς 
κατά την εκµετάλλευση της φήµης του σήµατός τους. 

                                                 
1 http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2012/10/simata_n4072_12.pdf 
 
 



5 
 

Για τους καταναλωτές, η χρησιµοποίηση σήµατος προσδιορίζει την προέλευση του 
προϊόντος από µια συγκεκριµένη επιχείρηση. Αυτό συντελεί στο να κυκλοφορούν και 
να διανέµονται τα αγαθά.  
  
 
1. 3 Είδη σηµάτων µε κριτήριο την διακριτική τους ικανότητα2 
 
Τα σήµατα ως επιδεικτικά γραφικής παράστασης άλλα και µε το κριτήριο της 
αφηρηµένης διακριτικής ικανότητας µπορούν να απεικονιστούν µε τα εξής ακόλουθα: 
 

• Μπορεί να χρησιµοποιούνται µία ή περισσότερες λέξεις (λεκτικά σήµατα) όχι 
όµως πλήθος λέξεων, που δεν καθιστούν αντιληπτό στον καταναλωτή ότι 
πρόκειται για ενιαίο σήµα. Ως σήµατα προστατεύονται και οι ξενόγλωσσες 
λέξεις εκτός αν είναι παραπλανητικές, δηµιουργούν δηλαδή την εντύπωση ότι 
τα προϊόντα που διακρίνουν είναι ξένα, ενώ είναι ελληνικά. 

 
• Ως σήµα µπορεί να προστατευτούν και το όνοµα φυσικών ή νοµικών 

προσώπων, το ψευδώνυµο, η επωνυµία, καθώς και ο διακριτικός τίτλος. 
 

• Απεικονίσεις , γράµµατα, αριθµοί, σχέδια, οποιασδήποτε µορφής µπορούν να 
αποτελέσουν σήµα εφόσον,  βέβαια παρουσιάζουν διακριτικότητα (άρθ. 3). 
 

• Το σχήµα της συσκευασίας ή του προϊόντος µπορεί να αποτελεί σήµα εφόσον 
αυτό παρουσιάζει ιδιόρρυθµη εξωτερική εικόνα. Η δυνατότητα προστασίας 
του σήµατος που προκύπτει από το σήµα έχει µεγάλη σηµασία, αφού δηλώνει 
την αποδοχή των τρισδιάστατων σηµάτων (π.χ. το άστρο της Mercedes). 
 

• Ρητά προστατεύονται και τα ηχητικά σήµατα  καθώς και τα χρώµατα ή οι 
συνδυασµοί αυτών, καθώς έχουν αφηρηµένη διακριτικότητα. 
 

• Επίσης µπορεί να προστατευτεί ως σήµα ο τίτλος εφηµερίδας ή περιοδικού. 
 
 

1.4 Είδη σηµάτων µε κριτήριο τον προορισµό τους3 
 

Σήµα είναι η ένδειξη εκείνη που αναγνωρίστηκε για να διακρίνει τα προϊόντα, είτε 
αυτά που µια επιχείρηση παράγει, οπότε κάνουµε λόγο για βιοµηχανικό σήµα, είτε 
που αυτά µια επιχείρηση εµπορεύεται και προσδιορίζονται µε το εµπορικό σήµα. 
Αυτό µε τη σειρά του διακρίνεται σε σήµα εµπορευµάτων και για τις προσφερόµενες  
υπηρεσίες σε σήµα υπηρεσιών. Τα σήµατα µπορούν να διακρίνουν µόνο τα 
εµπορεύµατα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο νόµο. Τα προϊόντα ταξινοµούνται 
σε 34 επιµέρους κλάσεις4 ενώ οι υπηρεσίες σε 8..Επιπλέον τα σήµατα µπορούν να 
διακριθούν σε ατοµικά και συλλογικά. Τα ατοµικά σήµατα προορίζονται να 
διακρίνουν εµπορεύµατα από µία επιχείρηση της οποίας ο δικαιούχος είναι είτε 
φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο. Αντίθετα, τα συλλογικά σήµατα, προορίζονται να 

                                                 
2 Ν.4072/2012 Αρθ.121 
3 Σερελέα Γ., (2000), <<ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ>> 
4 http://gge.gov.gr/?page_id=6226  
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διακρίνουν εµπορεύµατα από µία επιχείρηση της οποίας ο δικαιούχος είναι µόνο 
νοµικό πρόσωπο. Καταθέτης είναι η ίδια η επιχείρηση, αλλά χρήστης είναι τα µέλη 
της και όχι η ίδια. Τα συλλογικά σήµατα δηλαδή, χρησιµεύουν για την διάκριση των 
προϊόντων που προέρχονται από επιχειρήσεις των µελών της.Τα βιοµηχανικά σήµατα 
προέρχονται από παραγωγική επιχείρηση δηλαδή βιοµηχανική, βιοτεχνική, γεωργική 
ή κτηνοτροφική και όχι από εµπορική επιχείρηση. Τα εµπορικά σήµατα απ΄ την άλλη, 
υποδηλώνουν ότι τα φερόµενα προϊόντα προέρχονται από καθαρά εµπορική 
επιχείρηση. Ο παραγωγός µπορεί παράλληλα προς το κύριο σήµα να χρησιµοποιεί 
και δεύτερο, το συνοδευτικό, για να δηλώσει το τύπο του προϊόντος από 
περισσότερους παρεµφερείς που ο ίδιος παράγει (π.χ Μ3/BMW). 
Στα σήµατα σειράς ο δικαιούχος µπορεί να χρησιµοποιεί το ίδιο γραµµατικό θέµα 
προκειµένου να διακρίνει διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες (π.χ. Nestle, Nescafe). 
Απ την άλλη ο δικαιούχος µπορεί να χρησιµοποιεί το ίδιο επωνυµικό σήµα για όλα 
τα, διαφορετικής φύσης εµπορεύµατα ή υπηρεσίες, παραγόµενες απ την επιχείρηση 
του. 

  
                                       
1.5 Καταχώρηση σήµατος και άλλων συναφών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο 
 
1.5.1Κατοχύρωση εµπορικού σήµατος5 
 
Η κατοχύρωση σήµατος  αποτελεί κεφάλαιο για µία επιχείρηση, πέρα από το 
οικονοµικό, πνευµατικό, ανθρώπινο και κοινωνικό, και αποτελεί την επιπλέον αξία 
που προσθέτει ένα σήµα, ένα λογότυπο ή µία επωνυµία σε ένα αγαθό ή µία υπηρεσία 
που κατά τα άλλα είναι ισοδύναµο µε τον ανταγωνισµό, επιτρέποντας της 
περισσότερες φορές στην εταιρεία να χρεώσει υψηλότερη τιµή. 
Τα εµπορικά σήµατα απαρτίζονται είτε µόνο από λεκτικό µέρος οπότε ονοµάζονται 
λεκτικά είτε µόνο από κάποια απεικόνιση και ονοµάζονται απεικονιστικά είτε από 
τον συνδυασµό τους και ονοµάζονται σύνθετα. Επίσης, ανάλογα µε την περιοχική 
έκταση προστασίας που επιθυµεί ο δικαιούχος µπορεί να κατοχυρωθεί ένα σήµα 
σε εθνικό (ηµεδαπό), ευρωπαϊκό(κοινοτικό) ή διεθνές επίπεδο. 
Συνοπτικά αναφέρεται ότι µε τον όρο Ηµεδαπό Σήµα εννοούµε την κατοχύρωση σε 
όλη την ελληνική επικράτεια, η οποία γίνεται µε κατάθεση σχετικού φακέλου στο 
Υπουργείο Οικονοµίας Ανάπτυξης και Ναυτιλίας σύµφωνα µε το νόµο περί σηµάτων. 
Η κατοχύρωση κοινοτικού Σήµατος αναφέρεται στην καταχώρηση του σήµατος σε 
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε µία µόνο κατάθεση στο Γραφείο 
Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά, στο Αλικάντε της Ισπανίας. Αναφορικά µε 
τη διεθνή καταχώρηση, ο δικαιούχος µπορεί να κατοχυρώσει το σήµα του µε µία 
αίτηση για ένα αριθµό χωρών οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στο Πρωτόκολλο της 
Μαδρίτης. Στην Ελλάδα τέθηκε σε εφαρµογή το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης στις 
10/8/2000. 
Σε κάθε επίπεδο κατοχύρωσης, το εκάστοτε σήµα ταξινοµείται σε κλάσεις, οι οποίες 
είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που το αφορούν. 
Η καταχώρηση σήµατος (κατοχύρωση λογοτύπου) αποτελεί "ατοµική διοικητική 
πράξη διαπλαστικού χαρακτήρα και δηµιουργεί απόλυτο δικαίωµα κατά παντός και 
παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης του και τη 
δυνατότητα να διακρίνει και να διαφοροποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 
                                                 
5 http://www.ntova.gr 
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επιχείρησής του από άλλες". Ο δικαιούχος του σήµατος δικαιούται να απαγορεύει σε 
κάθε τρίτο να χρησιµοποιεί στις συναλλαγές σηµεία τα οποία αποτελούν παραποίηση 
ή αποµίµηση του σήµατός του. Επιπλέον, το σήµα είναι και ένα περιουσιακά 
εκµεταλλεύσιµο άϋλο αγαθό, το οποίο για να αποδώσει καρπούς χρειάζεται ποιότητα, 
σωστή διαχείριση, διαθέσιµα κεφάλαια, δυναµική και µακρόχρονη χρήση στην 
αγορά. 
Η ισχύς της κατοχύρωσης του εµπορικού σήµατος σε εθνικό επίπεδο διαρκεί δέκα έτη 
και επεκτείνεται εάν απαιτείται µε νέα αίτηση του δικαιούχου πριν το πέρας της 
δεκαετίας µε τη σχετική πληρωµή του σχετικού τέλους (παραβόλου ∆ηµοσίου).Εάν η 
σχετική αίτηση επεκτάσεως της προστασίας υποβληθεί µετά το πέρας της δεκαετούς 
προστασίας του σήµατος και δη εντός του εποµένου εξαµήνου, τότε πάλι 
επεκτείνεται η προστασία του σήµατος για µία δεκαετία, ωστόσο το καταβλητέο 
τέλος (παράβολο ∆ηµοσίου) είναι αυξηµένο κατά το ήµισυ.                                   
Σε περίπτωση που η ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων προ της εκδόσεως αποφάσεως 
εγείρει αντιρρήσεις, υποβάλλεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο περαιτέρω 
ένα υπόµνηµα, προς αντίκρουσή τους, για το οποίο απαιτείται επιπλέον 
γραµµάτιο κατάθεσης υποµνήµατος δικηγόρου. Η καταχώρηση σήµατος 
σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο ακολουθούν παρόµοια διαδικασία µε βασική 
διαφορά το µέγεθος των απαιτούµενων παραβόλων και την επιλογή των χωρών 
ενδιαφέροντος από τον ενδιαφερόµενο. 

 
 
 1.5.2 ∆ιαδικασία - Χρονοδιάγραµµα6 

Με τον νέο Νόµο περί Σηµάτων (υπ’ αριθµ. 4072/2012), ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ, 
η διαδικασία κατοχύρωσης ενός εθνικού εµπορικού σήµατος περιλαµβάνει τα κάτωθι 
στάδια:  

1. Αρχικά το εµπορικό σήµα ταξινοµείται σε κλάσεις. Οι κλάσεις είναι κατηγορίες 
προϊόντων ή υπηρεσιών. 

2. Στη συνέχεια διενεργείται ένας νοµικός προέλεγχος, προκειµένου να εξεταστεί η 
διαθεσιµότητα του σήµατος για την κλάση στην οποία ανήκει. 

3. Για την κατοχύρωση εθνικού σήµατος κατατίθεται δήλωση στη ∆ιεύθυνση 
Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Υπηρεσία Σηµάτων) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

4. Η δήλωση λαµβάνει αριθµό, ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης και καταχωρείται στο 
µητρώο σηµάτων. Για κάθε δήλωση δηµιουργείται µία καρτέλα, το περιεχόµενο της 
οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και η οποία κατ’ ελάχιστο περιέχει τα εξής στοιχεία: αριθµό δήλωσης, 
ονοµατεπώνυµο του καταθέτη και ώρα κατάθεσης δήλωσης, αποτύπωση του 
εµπορικού σήµατος καθώς και αναφορά µε χρονολογική σειρά στις αποφάσεις που 
εκδίδονται επί της δήλωσης κατάθεσης, τις ανακοπές, τις προσφυγές, τις αιτήσεις 
έκπτωσης και ακυρότητας στις πράξεις που εγγράφονται επί του σήµατος. 

                                                 
6 http://www.ntova.gr 
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5. Στη συνέχεια η Υπηρεσία Σηµάτων και ο αρµόδιος εξεταστής εξετάζει εάν 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αποδοχής της εν λόγω δήλωσης κατοχύρωσης 
εµπορικού σήµατος. 

6. Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αποδοχής της δήλωσης εµπορικού σήµατος, 
τότε η δήλωση γίνεται δεκτή και δηµοσιεύεται η σχετική απόφαση. 

7. Εάν εγερθούν αντιρρήσεις από την Υπηρεσία Σηµάτων, ο καταθέτης θα κληθεί 
εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός να καταθέσει παρατηρήσεις.  

                                                                                                                              
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

 

 

 
 
 
1.5.3 Καταχώρηση σήµατος7 
 
Οι αποφάσεις του εξεταστή, της διοικητικής επιτροπής σηµάτων και των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και τα στοιχεία των αιτήσεων ενώπιον εξεταστή, 
της διοικητικής επιτροπής σηµάτων και τα στοιχεία των ενδίκων βοηθηµάτων 
σηµειώνονται στο µητρώο σηµάτων και όλες οι παραπάνω αποφάσεις αναρτώνται 
στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Όταν το σήµα γίνει δεκτό 
µε απρόσβλητη απόφαση του εξεταστή και της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή µε 
τελεσίδικη απόφαση των τακτικών δικαστηρίων, σηµειώνεται στο µητρώο σηµάτων 
η λέξη «καταχωρίσθηκε» µε τις τυχόν µεταβολές ως προς τα προϊόντα ή τιςυπηρεσίες 
στα οποία αναφέρεται το σήµα. Το σήµα που έγινε δεκτό θεωρείται ότι 
καταχωρήθηκε από την ηµέρα υποβολής της δήλωσης. Στο µητρώο σηµάτων 
σηµειώνονται όλες οι νοµικές µεταβολές του σήµατος και του δικαιώµατος επί του 
                                                 
7 http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2012/10/simata_n4072_12.pdf 
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σήµατος. Το µητρώο σηµάτων είναι δηµόσιο. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των 
εγγραφών παρέχονται σε κάθε αιτούντα. Επίσης, µητρώο σηµάτων µπορεί να έχει 
ηλεκτρονική µορφή (Ηλεκτρονικό Μητρώο Σηµάτων). Με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, η διαδικασία 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. Το δικαίωµα για αποκλειστική χρήση του σήµατος αποκτάται µε την 
καταχώρισή του. Η καταχώρηση του σήµατος παρέχει στον δικαιούχο του 
αποκλειστικό δικαίωµα. Ιδίως παρέχει το δικαίωµα της χρήσης αυτού, το δικαίωµα να 
επιθέτει αυτό στα προϊόντα ή τα εµπορεύµατα τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να 
χαρακτηρίζει τις παρεχόµενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύµµατα και 
στις συσκευασίες των εµπορευµάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιµολόγια, 
στους τιµοκαταλόγους, στις αγγελίες, στις κάθε είδους διαφηµίσεις και σε κάθε άλλο 
έντυπο υλικό και να το χρησιµοποιεί σε ηλεκτρονικά και οπτικοακουστικά µέσα. 
 

 
1.5.4  Περιεχόµενο του δικαιώµατος8  

 
 1)  Ως  χρήση του σήµατος ακόµα θεωρείται: 
 

α. η χρήση του σήµατος που γίνεται υπό µορφή που διαφέρει ως προς τα στοιχεία 
του, τα οποία όµως δεν µεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα αυτού. 

 
β. η επίθεση του σήµατος σε προϊόντα ή στην συσκευασία τους στην Ελλάδα µε 
προορισµό αποκλειστικά την εξαγωγή 

 
γ. η χρήση του σήµατος µε την συγκατάθεση του δικαιούχου, καθώς και η    
χρήση συλλογικού σήµατος από δικαιούµενα προς τούτο πρόσωπα. 
 

 2)  Ο δικαιούχος του σήµατος δικαιούται να απαγορεύει  σε κάθε τρίτο να 
χρησιµοποιεί στις συναλλαγές σηµεία, τα οποία αποτελούν παραποίηση ή αποµίµηση 
του σήµατός του. 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 υπηρεσίες 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 οµοιότητας 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  

                                                 
8 http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2012/10/simata_n4072_12.pdf  
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προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που µοιάζουν µε τα προϊόντα ή 
υπηρεσίες του προγενέστερου σήµατος. 
 
3)  Ο δικαιούχος του σήµατος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο: 
 
α. την απλή διέλευση παραποιηµένων ή αποµιµητικών 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 παραγωγής του που προόριζε να 
κυκλοφορήσει ως άνω 

 
1.5.5  Aπόλυτοι λόγοι απαραδέκτου 
 

∆εν καταχωρούνται ως σήµατα σηµεία τα οποία: 
 
� δεν µπορούν να αποτελέσουν σήµα σύµφωνα µε το άρθρο 121 του 

Ν.4072/2012 
 

� στερούνται διακριτικού χαρακτήρα. 
 

� συνίστανται αποκλειστικά από σηµεία ή ενδείξεις που µπορούν να 
χρησιµεύσουν στις συναλλαγές για την δήλωση του είδους, της ποιότητας, 
των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισµού, της αξίας, της γεωγραφικής 
προελεύσεως του προϊόντος ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας. 
 

� συνίστανται αποκλειστικά από σηµεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί 
συνήθη στην καθοµιλουµένη ή στην θεµιτή και πάγια πρακτική συναλλαγών. 
 

� συνίστανται αποκλειστικά από το σχήµα που επιβάλλεται από την φύση του 
προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσµατος 
ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν. 
 

� αντίκεινται στη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. 
 
 

� µπορούν να παραπλανήσουν  το κοινό, ιδίως ως προς την φύση, την ποιότητα 
ή την γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 
 

� δεν καταχωρούνται ως σήµατα: η σηµαία, τα εµβλήµατα, τα επισήµατα του 
ελληνικού κράτους, τα σύµβολα. 
 

� εάν ταυτίζεται µε προγενέστερο σήµα  
 
 

• εάν προσκρούσει σε δικαίωµα µη καταχωρηµένου σήµατος ή άλλου 
διακριτικού σηµείου ή γνωρίσµατος, που χρησιµοποιούνται στις συναλλαγές, 
τα οποία παρέχουν στον δικαιούχο το δικαίωµα να απαγορεύει την χρήση 
µεταγενέστερου σήµατος και µε την προϋπόθεση ότι τα δικαιώµατα έχουν 
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αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία καταθέσεως του εν λόγω σηµείου, αφού 
ληφθούν υπόψη τα τυχόν προβαλλόµενα δικαιώµατα  προτεραιότητας. 
 

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

� εάν ενδέχεται να δηµιουργήσει σύγχυση µε σήµα που έχει καταχωρηθεί και 
χρησιµοποιείται  στο εξωτερικό κατά την στιγµή της καταθέσεως της 
δηλώσεως, αν αυτή έγινε κακόπιστα από τον αιτούντα. 
 

 
 
1.5.6 Μεταβίβαση του σήµατος9 
 
Το επί του σήµατος δικαίωµα είναι µεταβιβαστό εν ζωή ή αιτία θανάτου, ανεξάρτητα 
από την µεταβίβαση της επιχείρησης. Η µεταβίβαση του σήµατος πραγµατοποιείται 
ακόµα και αν αυτό αποτελείται από όνοµα φυσικών ή νοµικών προσώπων. Η 
µεταβίβαση έχει ισχύ έναντι των τρίτων µόνο µετά την καταχώρηση αυτής στο 
µητρώο σηµάτων. Επί µεταβιβάσεως σήµατος κατά το χρονικό διάστηµα που η 
υπόθεση εκκρεµεί ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή των αρµόδιων 
διοικητικών δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας, κ ειδικός ή ο καθολικός 
διάδοχος δικαιούται να ασκήσει παρέµβαση. Η άσκηση παρέµβασης καθιστά αυτόν 
κύριο διάδικο που είναι σε θέση να ασκήσει όλα τα δικαιώµατα του δικαιοπαρόχου 
του, ο οποίος αποβάλλεται από την δίκη. 
 
 

 
  

                                                 
9 Σερελέα Γαρυφαλλιά, (2000), <<ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ>> σελ.130 
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1.5.7 Λόγοι απόσβεσης σήµατος   
 
Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους µπορεί να αποσβεστεί ένα σήµα είναι η πάροδος 
του χρόνου διάρκειας της προστασίας του, εφόσον δεν έγινε ανανέωση και η 
διαγραφή του µετά από αµετάκλητη απόφαση της διοικητικής επιτροπής σηµάτων. 
Άλλος λόγος απόσβεσης προβλέπεται στην περίπτωση που λύεται. Σε όλες τις 
περιπτώσεις επέρχεται απόσβεση του δικαιώµατος επί του σήµατος. Όταν όµως η 
απόσβεση επέρχεται µετά από απόφαση της διοικητικής επιτροπής σηµάτων ή των 
διοικητικών δικαστηρίων ο νοµός χρησιµοποιεί τον ορό διαγραφή αντί απόσβεση. 
 
1.6 ∆ιαγραφή σήµατος 

 
 

Το σήµα διαγράφεται, εν όλω ή εν µέρει, µε απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής    
Σηµάτων ή των αρµοδίων δικαστηρίων στις εξής περιπτώσεις: 

 
�  εάν, εντός χρονικού διαστήµατος πέντε ετών από την ηµεροµηνία της 

πράξεως καταχωρήσεως του σήµατος, ο δικαιούχος δεν κάνει ουσιαστική 
χρήση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί 
ή αν διακόψει τη χρήση του σήµατος για πέντε συνεχή έτη. 
 

� εάν, η επιχείρηση, για τα προϊόντα της οποίας έχει καταχωρηθεί το σήµα, 
έπαψε να λειτουργεί από πενταετίας. 
 
 

� εάν, συνέπεια της συµπεριφοράς ή αδράνειας του δικαιούχου, το σήµα έχει 
καταστεί κοινόχρηστο ή συνήθης εµπορική ονοµασία του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας για το οποίο έχει καταχωρηθεί. 
 

� εάν, λόγω της χρήσεως του σήµατος από τον δικαιούχο, ενδέχεται να 
παραπλανηθεί το κοινό, ιδίως ως προς την φύση, την ποιότητα ή την 
γεωγραφική προέλευση των προϊόντων  ή των υπηρεσιών.         

 
                          Το σήµα δεν διαγράφεται: 
 

� εάν, παρά την ύπαρξη προγενέστερου αντιτιθέµενου σήµατος, συντρέχουν 
λόγοι διαγραφής του προγενέστερου λόγω µη χρήσεως του σήµατος, ή 
παύσεως λειτουργίας της επιχείρησης. 
 

� εάν, ο δικαιούχος προγενέστερου σήµατος ή άλλου δικαιώµατος που 
παρέχουν στον δικαιούχο του το δικαίωµα  να απαγορεύει την χρήση 
µεταγενέστερου σήµατος. 
 

� εάν, ο δικαιούχος του σήµατος αποδείξει ότι η µη χρήση αυτού ή η παύση 
λειτουργίας της επιχείρησης οφείλεται σε εύλογα αίτια. 
 

       Η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο που δικαιολογεί έννοµο      
                          συµφέρον. Τα επιµελητήρια µπορούν να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής µόνο σε   

       περιπτώσεις απαράδεκτου. 
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1.6.1 Προσβολή του σήµατος-Συνέπειες10(Αρθρ.150) 
 
Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 125 χρησιµοποιεί 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. 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 τούτο 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.  
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. Τα δικαιώµατα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
2 έχει ο δικαιούχος και κατά ενδιάµεσου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιµοποιούνται 
από τρίτο για την προσβολή δικαιωµάτων. 
Όποιος υπαίτιος προσβάλλει ξένο σήµα, υποχρεούται σε αποζηµίωση και σε 
ικανοποίηση της ηθικής βλάβης. 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.Το δικαστήριο κατά τον 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης 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.Αν δεν υπάρχει 
υπαιτιότητα του υπόχρεου, ο δικαιούχος µπορεί να αξιώσει είτε το ποσό, κατά το 
οποίο ο υπόχρεος ωφελήθηκε από την εκµετάλλευση του σήµατος χωρίς τη 
συγκατάθεσή του, είτε την απόδοση του κέρδους που ο υπόχρεος απεκόµισε από την 
εκµετάλλευση αυτή. 
Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του αρµόδιου µονοµελούς 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 αρχίζει από τη λήξη του 
έτους  στο οποίο συνέπεσε το πέρας της διακοπής .Οι αξιώσεις της παραγράφου 1 
µπορεί να εισαχθούν και στο αρµόδιο πολυµελές πρωτοδικείο, εφόσον ασκούνται και 
άλλες αξιώσεις. Προκειµένου για ταυτόσηµο σήµα για ταυτόσηµα προϊόντα ή 
υπηρεσίες, καθώς και για σήµα που διαφέρει ως προς τα στοιχεία που δεν 

                                                 
10 http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2012/10/simata_n4072_12.pdf  
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µεταβάλλουν το διακριτικό του χαρακτήρα, για την πλήρη απόδειξη προσβολής αρκεί 
η προσκόµιση του πιστοποιητικού καταχώρισης του προσβαλλόµενου σήµατος. 
 
 
 
1.6.2 Κατάσχεση, εκποίηση και πτώχευση 
 
Η αναγκαστική κατάσχεση και εκποίηση σήµατος επιτρέπεται. Επί κατασχέσεως, η 
απόφαση που την επιτρέπει κοινοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία και καταχωρείται 
στο οικείο βιβλίο. Επί πτωχεύσεως του δικαιούχου του σήµατος, αυτό µπορεί να 
εκποιηθεί και αυτοτελώς. Όταν το σήµα αποτελείται από το όνοµα του δικαιούχου 
δεν χωρεί κατάσχεση ούτε εκποίηση σε περίπτωση πτώχευσης, σύµφωνα πάντα µε το 
δίκαιο περί σηµάτων. 
 
 
 
1.7  Παραδείγµατα γνωστών σηµάτων 

 
 

Οι λέξεις coca-cola(θεωρείται το πλέον αναγνωρίσιµο σήµα παγκοσµίως), καθώς και 
το µπουκάλι της Coca-Cola µε το χαρακτηριστικό καµπυλωτό σχήµα, οι πυραµίδες µε 
τις λέξεις Camel στα οµώνυµα τσιγάρα, η λέξη BMW µαζί µε τον κύκλο µε τα άσπρα 
και τα γαλάζια τεταρτηµόρια, η λέξη Mercedes µε το χαρακτηριστικό αστέρι της 
εταιρείας, οι λέξεις Silk Cut στο µωβ τετράγωνο των τσιγάρων, η λέξη Marlboro µε 
τη συγκεκριµένη γραµµατοσειρά και τον συγκεκριµένο άσπρο και κόκκινο 
διασχηµατισµό, η λέξη Lancôme µαζί µε το τριαντάφυλλο που υπάρχει επάνω σε όλα 
τα προϊόντα της γνωστής εταιρείας καλλυντικών, η λέξη Campari µε το συγκεκριµένο 
πολύχρωµο διασχηµατισµό που τη συνοδεύει, η λέξη Tide µε τους πολύχρωµους 
οµόκεντρους κύκλους, η λέξη Lacoste µε το συγκεκριµένο κροκοδειλάκι, η λέξη 
Shell µε την απεικόνιση της κίτρινης και κόκκινης αχιβάδας, η λέξη Ferrari καθώς 
και το αλογάκι στο κίτρινο φόντο, η λέξη Levis αλλά και το σήµα 501 ξεχωριστά, 
είναι µερικά από τα πιο γνωστά σήµατα παγκοσµίως και για το λόγο αυτό 
ονοµάζονται ΄΄ σήµατα φήµης ΄΄ . Επίσης, οι λέξεις DHL για αποστολή επιστολών και 
δεµάτων, Virgin Airlines για αεροµεταφορές, TUI για ταξιδιωτικές υπηρεσίες, 
HILTON και HYATT για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Vodafone-Cosmote για 
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, είναι από τα πλέον γνωστά σήµατα υπηρεσιών. 
Επίσης, η λέξη Λουµίδης µαζί µε την απεικόνιση του γνωστού παπαγάλου, τα 
µπισκότα Παπαδοπούλου, όπως και ειδικότερα τα µπισκότα Μιράντα, καθώς και οι 
λέξεις ΄΄ΖΑΝΑΕ΄΄, ΄΄baby-linó ΄, ΄΄ΕΒΓΑ ΄΄, ΄΄ ∆ΕΛΤΑ ΄΄, ΄΄ Goody’ś΄, ΄΄ ΜΕΒΓΑΛ 
΄΄, ΄΄ SATO ΄΄, ΄΄ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΄΄, ΄΄ Το Βήµα ΄΄, ΄΄ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΄΄ και ΄΄ 
ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΄΄, µε τους συγκεκριµένους χρωµατικούς διασχηµατισµούς που τα 
συνοδεύουν, είναι µερικά από τα γνωστότερα ελληνικά σήµατα.                  
Μεγάλες εταιρείες, επιλέγουν σήµατα που εύκολα τραβούν την µατιά του 
καταναλωτή και αποτυπώνονται στο µυαλό του, κάνοντας έτσι την επιχείρηση όχι 
µόνο γνωστή στο ευρύ κοινό αλλά και ανταγωνιστικότερη στον κλάδο της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 
 
 
2.1 Χαρακτηριστικά και ορισµός σήµατος της ευρωπαϊκής 
ένωσης(TRADEMARK)  

Ως κοινοτικό εµπορικό σήµα (ή Ευρωπαϊκό σήµα) νοείται ό,τι ακριβώς νοείται ως 
εθνικό σήµα, µε τη διαφορά ότι αφορά την ευρύτερη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Πρόκειται δηλαδή για κάθε σηµείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, 
ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες µίας επιχείρησης, το οποίο έχει 
κατοχυρωθεί στο µητρώο κοινοτικών σηµάτων του Γραφείου Κοινοτικών Σηµάτων, 
που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας. Η κατοχύρωση κοινοτικού σήµατος 
(ευρωπαικού σήµατος) γίνεται µε µία αίτηση και στα 28 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.Το σύστηµα κοινοτικού σήµατος (trademark) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δηµιουργήθηκε µε σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη µείωση του 
κόστους για την προστασία των προϊόντων και των υπηρεσιών τους σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη θέσπιση µιας ενιαίας διαδικασίας καταχώρισης. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού trademark είναι: 

• Το κοινοτικό σήµα προστατεύεται για χρονικό διάστηµα 10 ετών και µπορεί 
να ανανεώνεται επ' αόριστον. 

• Η πλειονότητα των αιτήσεων για κοινοτικό σήµα καταχωρίζονται εντός 6 
µηνών. 

• Μπορεί να προστατέψει ό,τι αναπαριστάται γραφικά, όπως: Λέξεις, 
γράµµατα, αριθµοί, εικονιστικά στοιχεία, εικόνες, µορφές, χρώµατα, 
συνδυασµοί χρωµάτων, µουσική, µουσική επένδυση και ήχοι, επιγραφές µε 
κίνηση. 

 
 
2.2 Βασικά πλεονεκτήµατα του σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινοτικού          
σήµατος/trademark)  
 

Από τα πιο βασικά όπλα που κάθε ελληνική επιχείρηση οφείλει να έχει στην φαρέτρα 
της προκειµένου να ανοιχθεί στις εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι ένα 
κοινοτικό σήµα, το οποίο θα έχει ακολουθήσει κανονικά τη διαδικασία κατοχύρωσης 
κοινοτικού σήµατος. Ελληνικά προϊόντα του πρωτογενούς τοµέα, όπως το ελαιόλαδο, 
η φέτα, οι ελιές αλλά και του δευτερογενούς, όπως οι γούνες καταλαµβάνουν ένα 
πλειοψηφικό ποσοστό στις ολοένα αυξανόµενες ελληνικές εξαγωγές και 
κατακλύζουν τα ράφια της ευρωπαϊκής αγοράς και όχι µόνο. Πρωτίστης σηµασίας 
λοιπόν είναι η προστασία των κοινοτικών σηµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
προστασία του κοινοτικού σήµατος εκτείνεται αυτοµάτως σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, δηλαδή στα τωρινά 27 κράτη-µέλη.  
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Σε περίπτωση δε διεύρυνσης της Ε.Ε νέα κράτη-µέλη, αυτοµάτως η προστασία του 
θα επεκταθεί και στις νέες χώρες που εισήλθαν, χωρίς επιπλέον  επιβάρυνση.           
Το κοινοτικό σήµα παρέχει στον δικαιούχο του αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης του 
και αποτροπής κάθε µη εξουσιοδοτηµένης παράνοµης χρήσης του στις συναλλαγές 
από κακόπιστους τρίτους ανταγωνιστές, χωρίς την συγκατάθεσή του δικαιούχου του 
κοινοτικού σήµατος και κατά παράβαση του αποκλειστικού του δικαιώµατος.  Με 
τον όρο παράνοµη χρήση εννοούµε την επίθεσή του από τρίτους ανταγωνιστές στα 
προϊόντα ή στη συσκευασία τους, τα οποία στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά 
καθώς και τη χρήση του σε επαγγελµατικό έντυπο υλικό και στη διαφήµιση. Ο 
δικαιούχος του κοινοτικού σήµατος µπορεί να δράσει ενάντια σε αυτές τις 
παραβάσεις µε τη λήψη µέτρων που προβλέπονται ρητά στο πλαίσιο της Κοινοτικής 
Οδηγίας περί προστασίας του κοινοτικού σήµατος. 

 
2.3 Ιδιαιτερότητες και κατοχύρωση κοινοτικού σήµατος 
 

Οι ιδιαιτερότητες που έχει το κοινοτικό σήµα είναι οι εξής: 

α. Η απόκτηση, η λειτουργία του, οι εξουσίες που πηγάζουν απ’ αυτό, η προστασία 
του, η λήξη του, όλα ρυθµίζονται ενιαία από τον Κοινοτικό Κανονισµό και όχι από το 
εκάστοτε εθνικό δίκαιο. 

β. Παράγει αυτοµάτως και ενιαία τα αποτελέσµατά του σε όλη την επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης κάποιου κράτους 
µέλους. ∆ηλαδή δεν µπορεί ο δικαιούχος ενός κοινοτικού σήµατος να παραιτηθεί του 
σήµατος αναφορικά µε ένα µόνο κράτος µέλος. 

γ. Ένα κοινοτικό σήµα µπορεί να συνυπάρχει µε ένα προγενέστερο εθνικό σήµα, 
εφόσον οι φορείς του εθνικού σήµατος δεν αντέδρασαν στην κατοχύρωση του 
κοινοτικού σήµατος.  

Το κοινοτικό σήµα κατοχυρώνεται µε σχετική αίτηση που κατατίθεται σε 
οποιαδήποτε επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γραφείο Κοινοτικών 
Σηµάτων. Η διαδικασία κατοχύρωσης περιλαµβάνει µία σειρά από επιµέρους στάδια, 
τα οποία ακολουθούνται τυπικά από την Κοινοτική Επιτροπή, η δε προστασία του 
παρέχεται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της καταχώρισης του σήµατος στο 
µητρώο κοινοτικών σηµάτων.                                  

Ειδικότερα, επίσηµος πανευρωπαϊκός φορέας στον οποίο διενεργείται η κατοχύρωση 
κοινοτικού σήµατος είναι το Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) 
το οποίο ασχολείται µε την κατοχύρωση κοινοτικού σήµατος (CTM) και κοινοτικού 
σχεδίου ή υποδείγµατος (RCD), τα οποία είναι απαραίτητα συστατικά της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτές οι εγγραφές παρέχουν προστασία σε κοινοτικά σήµατα 
και κοινοτικά σχέδια/υποδείγµατα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
καλύπτει 27 χώρες (κράτη-µέλη) και συνολικά σχεδόν 500 εκατοµµύρια ανθρώπους. 
Το εν λόγω Γραφείο λειτουργεί, επίσης, σε στενή συνεργασία µε τα εθνικά γραφεία 
κατοχύρωσης των κρατών-µελών της ΕΕ, µε διεθνή γραφεία και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικά µε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που επηρεάζουν τους ιδιοκτήτες και 
τους χρήστες των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
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Πρόκειται για έναν σχετικά νέο θεσµό, ο οποίος καθιερώθηκε µε την ψήφιση του 
Κοινοτικού Κανονισµού (40/1994) το έτος 1993. Στόχος του ήταν η αρµονική 
ανάπτυξη  των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας µε τη 
δηµιουργία µίας εσωτερικής αγοράς η οποία θα χαίρει αντίστοιχων προνοµίων και θα 
λειτουργεί υπό όµοιες συνθήκες µ’ αυτές µίας οιασδήποτε εθνικής αγοράς. Για να 
καταστεί αυτό δυνατό και ως εκ τούτου να αναπτυχθεί ένας ανόθευτος ανταγωνισµός 
και η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων και υπηρεσιών, χρειάστηκε µεταξύ 
άλλων να θεσπιστεί και ένα πλαίσιο εναρµόνισης των εθνικών περί σηµάτων 
νοµοθεσιών. Εισήχθη λοιπόν µία ενιαία διαδικασία για την απόκτηση ενός κοινοτικού 
πλέον σήµατος, το οποίο προστατεύεται αυτοµάτως και ενιαία σε όλη την Κοινότητα, 
παράγοντας αποτελέσµατα σε όλη την επικράτειά της. 

2.4. Νοµικός προέλεγχος διαθεσιµότητας κοινοτικού σήµατος 

Πριν την υποβολή αίτησης κατοχύρωσης κοινοτικού σήµατος, κρίσιµο είναι 
προηγουµένως να έχει διενεργηθεί ένας ενδελεχής νοµικός προέλεγχος, προκειµένου 
να ελεγχθεί εάν το κοινοτικό εµπορικό σήµα είναι διαθέσιµο προς κατοχύρωση ή όχι. 
Επειδή σ’ όλα τα εµπορικά σήµατα, άρα και στα κοινοτικά, ισχύει η αρχή της 
χρονικής προτεραιότητας, θα πρέπει το κοινοτικό σήµα που θέλει να κατοχυρώσει ο 
αιτών να µην οµοιάζει ηχητικά/εννοιολογικά µε προγενέστερο εµπορικό σήµα, όταν 
φυσικά αφορά στο ίδιο προϊόν/υπηρεσία. 

2.5 Κόστος κατοχύρωσης κοινοτικού σήµατος 

Η κατοχύρωση κοινοτικού σήµατος απαιτεί την καταβολή τελών στο Γραφείο 
Κοινοτικών Σηµάτων είτε ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης είτε εντός των 
τριάντα ηµερών από την υποβολή της αίτησης, για να µπορέσει ο αιτών να 
κατοχυρώσει την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης και όχι την ηµεροµηνία 
κατάθεσης των τελών. Το Γραφείο Κοινοτικών Σηµάτων δεν ενηµερώνει σχετικά µε 
την καταβολή των ως άνω τελών. Είναι λοιπόν ευθύνη του αιτούντα να τα καταβάλει 
εµπροθέσµως, εάν θέλει να εκκινήσει η διαδικασία κατοχύρωσης  που αφορά στο 
κοινοτικό σήµα του. Το Κοινοτικό Γραφείο εισπράττει τα ως άνω τέλη προκειµένου 
να χρεώσει τον φάκελο σε κάποιον εισηγητή και να εκκινήσει τη διαδικασία ελέγχου 
των τυπικών προϋποθέσεων της αίτησης κατοχύρωσης του κοινοτικού εµπορικού 
σήµατος και του παραδεκτού της αιτήσεως. Σε περίπτωση δε απορρίψεως για 
οποιονδήποτε λόγο της αιτήσεως κατοχύρωσης του κοινοτικού σήµατος, τα ως άνω 
τέλη δεν επιστρέφονται.          

Το ύψος των τελών είναι 900 ευρώ για τις τρεις πρώτες κλάσεις και αφορά 
αυτοµάτως όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει 
δικαίωµα επιλογής συγκεκριµένων ευρωπαϊκών χωρών. Είτε δηλαδή η κλάση στην 
οποία ταξινοµείται το κοινοτικό σήµα είναι µία, είτε δύο, είτε τρεις, το ύψος των 
τελών παραµένει το ίδιο. Τα ως άνω τέλη κατατίθενται απευθείας σε λογαριασµό του 
Κοινοτικού Γραφείου στο εξωτερικό. Για τα ως άνω τέλη υπάρχει δυνατότητα 
έκδοσης τιµολογίου , ώστε να µπορέσουν να δικαιολογηθούν φορολογικά. 
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2.6 Ορισµός και καταχώρηση διεθνούς σήµατος 
 
Με τον όρο διεθνές σήµα εννοούµε την κατοχύρωση ενός σήµατος σε διάφορες 
χώρες ανά τον κόσµο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τα διεθνή σήµατα, 
δεν υπάρχει µια αντίστοιχη διαδικασία µε το κοινοτικό σήµα που να καταχωρεί 
αυτοµάτως ένα σήµα σε διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό, έχει ψηφιστεί η Συνθήκη 
της Μαδρίτης και στο οποίο είναι µέλη 85 χώρες από όλον τον κόσµο, 
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας από τη 10/08/2000. 
Σύµφωνα µε τη Συνθήκη, δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης ενός σήµατος 
αυτοµάτως σε όσες από τις 85 χώρες µέλη επιθυµεί ένας δικαιούχος καταθέτοντας 
µια και µόνο αίτηση στη WIPO (Word Intellectual Property Organization), που είναι 
και ο αρµόδιος φορέας, µε έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας. 

Αναλυτικότερα, οι χώρες στις οποίες µπορεί να κατοχυρώσει ο κάτοχος ενός εθνικού 
ή κοινοτικού σήµατος ένα διεθνές σήµα είναι οι κάτωθι: 

Αλβανία (Albania), Αλγερία (Algeria), Αντίγκουα (Antigua), Αρµενία (Armenia), 
Αυστραλία (Australia), Αζερµπαϊτζάν (Azerbaijan), Μπαχρέιν (Bahrain), 
Λευκορωσία (Belarus), Μπουτάν (Bhutan), τη Βοσνία (Bosnia), την Μποτσουάνα 
(Botswana), την Κίνα (China), την Κροατία (Croatia), Κούβα (Cuba), Αίγυπτος 
(Egypt), Γεωργία (Georgia), Γκάνα (Ghana), Ισλανδία (Iceland), Ιράν (Iran), Ιαπωνία 
(Japan), το Καζακστάν (Kazakhstan), την Κένυα (Kenya), την Κιργιζία (Kyrgyzstan), 
το Λεσόθο (Lesotho), Λιβερία (Liberia), το Λιχτενστάιν (Liechtenstein), την ΠΓ∆Μ 
(Fyrom), τη Μαδαγασκάρη (Madagascar), τη Μολδαβία (Moldova), Μονακό 
(Monaco), Μογγολία (Mongolia), Μαυροβούνιο (Montenegro), Μαρόκο (Morocco), 
Μοζαµβίκη (Mozambique), Ναµίµπια (Namimbia), Ολλανδικές Αντίλλες Netherlands 
Antilles), η Βόρεια Κορέα (North Korea), η Νορβηγία (Norway), Οµάν (Oman), 
Ρωσική Οµοσπονδία (Russian Federation), Αγία Τοµέ και Πρίνσιπε (Saint Tome and 
Principe), Σαν Μαρίνο (San Marino), Σερβία (Serbia), Σιέρα Λεόνε (Sierra Leone), 
Σιγκαπούρη (Singapore), Νότια Κορέα (South Korea), Σουδάν (Sudan), Σουαζιλάνδη 
(Swaziland), την Ελβετία (Switzerland), τη Συρία (Syria), το Τατζικιστάν 
(Tajikistan), Τουρκία (Turkey), Τουρκµενιστάν (Turkmenistan), Ουκρανία (Ukraine), 
ΗΠΑ (USA), Ουζµπεκιστάν (Uzbekistan), το Βιετνάµ (Vietnam), Ζάµπια (Zambia 

Περαιτέρω, σε περίπτωση που κάποιος έχει ξεκινήσει από εθνική κατοχύρωση, 
µπορεί σε επίπεδο διεθνές να ζητήσει την κατοχύρωση διεθνούς σήµατος και στις 
κάτωθι ευρωπαϊκές χώρες: 

Αυστρία (Austria), το Μπενελούξ ( δηλ. Βέλγιο, Λουξεµβούργο και Κάτω Χώρες- 
Benelux), Βουλγαρία (Bulgaria), Κύπρος (Cyprus), Τσεχική ∆ηµοκρατία (Czech 
Republic), ∆ανία (Denmark), Εσθονία (Estonia), Ευρωπαϊκή Ένωση (European 
Union), Φινλανδία (Finland), Γαλλία (France), Γερµανία (Germany), Ουγγαρία 
(Hungary), Ιρλανδία (Ireland), Ιταλία (Italy), Λετονία (Latvia), Λιθουανία 
(Lithuania), Πολωνία (Poland), Πορτογαλία (Portugal), Ρουµανία (Romania), 
Σλοβακία (Slovakia), Σλοβενία (Slovenia), Ισπανία (Spain), Σουηδία (Sweden), 
Ηνωµένο Βασίλειο (United Kingdom). 
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2.7 Κατοχύρωση διεθνούς σήµατος 

Με την κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης ενός διεθνούς σήµατος σε µία ή 
περισσότερες χώρες δε δηµιουργείται ένα ‘υπερεθνικό’ σήµα σε όλο τον κόσµο αλλά 
ένα σύνολο εθνικών σηµάτων (WO), τα οποία κρίνονται στην εκάστοτε χώρα 
προορισµού δυνάµει της εθνικής της νοµοθεσίας. Προϋπόθεση για να µπορέσει να 
κατατεθεί αίτηση κατοχύρωσης ενός εµπορικού σήµατος σε επίπεδο διεθνές είναι η 
προηγούµενη κατοχύρωσή του είτε σε επίπεδο εθνικό (χώρα προέλευσης η Ελλάδα) 
είτε σε επίπεδο κοινοτικό (χώρα προέλευσης το Κοινοτικό Γραφείο Σηµάτων). Εάν 
µάλιστα η µετατροπή ενός σήµατος σε επίπεδο διεθνές γίνει εντός έξι µηνών από την 
προηγούµενη κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης σε επίπεδο εθνικό ή κοινοτικό, ο 
αιτών χαίρει του προνοµίου προτεραιότητας (priority right). Μπορεί δηλαδή να 
διεκδικήσει ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης κατοχύρωσης του διεθνούς 
σήµατος την προγενέστερη ηµεροµηνία κατάθεσης της εθνικής ή της κοινοτικής.Η 
διαδικασία κατοχύρωσης διεθνούς σήµατος συνίσταται:  

α) στην κατάθεση σχετικού φακέλου στο Υπουργείο Εµπορίου (ή στο Γραφείο 
Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά). Στον φάκελο αυτό πρέπει να συµπεριληφθεί 
ένα παράβολο ∆ηµοσίου, ύψους 15 ευρώ, που συνιστά το τέλος µεταβίβασης του 
φακέλου από το εθνικό γραφείο στο ∆ιεθνές Γραφείο Σηµάτων εντός προθεσµίας δύο 
µηνών, 

 β) ή εναλλακτικά στην κατάθεση σχετικού φακέλου στο Κοινοτικό Γραφείο 
Σηµάτων και στην αυθηµερόν καταβολή του τέλους µεταβίβασης (transmission fees), 
ύψους 300 ευρώ, προκειµένου να διαβιβάσει το Κοινοτικό Γραφείο τον φάκελο στο 
∆ιεθνές Γραφείο Σηµάτων. 

 Στη συνέχεια, µόλις φθάσει ο φάκελος στο ∆ιεθνές Γραφείο Σηµάτων, το τελευταίο 
φροντίζει να τον διαβιβάσει σε όλα τα εθνικά γραφείο των χωρών προορισµού (των 
χωρών στις οποίες ο αιτών έχει αιτηθεί προστασίας), στις οποίες πλέον η αίτηση 
κρίνεται µε βάση την τοπική (εθνική) νοµοθεσία. 

 Το κόστος της διαδικασίας περιλαµβάνει περαιτέρω το βασικό τέλος για την 
κατάθεση ασπρόµαυρου διεθνούς σήµατος, ύψους 653 ελβετικών φράγκων και το 
βασικό τέλος για την κατάθεση έγχρωµου διεθνούς σήµατος, ύψους 903 ελβετικών 
φράγκων. Επιπλέον, η εκάστοτε χώρα προορισµού, στην οποία ο αιτών επιζητά 
προστασία µπορεί να συνεπάγεται κάποια ατοµικά ή συµπληρωµατικά τέλη 
(individual fees/supplementary-complementary fees). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 
 
Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
3.1 Έννοια και λειτουργία της επωνυµίας  
 
Ορισµένες ενδείξεις εξατοµικεύουν και διακρίνουν στο εµπόριο το πρόσωπο που 
αναπτύσσει οικονοµική δραστηριότητα, τα µέσα που χρησιµοποιεί και τα προϊόντα ή 
εµπορεύµατα που θέτει σε κυκλοφορία ή παράγει. Τα διακριτικά γνωρίσµατα 
διακρίνονται σε γνωρίσµατα προσώπου, επιχείρησης ή καταστήµατος, εµπορευµάτων 
και λοιπών δραστηριοτήτων. 
Στα διακριτικά γνωρίσµατα του προσώπου ανήκει και η επωνυµία. ∆ηλαδή, το όνοµα 
µε το οποίο ο έµπορος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ασκεί την εµπορική του 
δραστηριότητα και υπογράφει στις εµπορικές συναλλαγές. Η επωνυµία 
διαµορφώνεται από τον ίδιο τον έµπορο, περιλαµβάνοντας όµως κάθε φορά τις 
απαραίτητες διακριτικές ενδείξεις που επιτάσσει ο νόµος σύµφωνα µε την νοµική 
µορφή της επιχείρησης.  
 Η κυριότητά της αποκτάται κατά αρχήν µε την χρησιµοποίησή της στις συναλλαγές 
και η κατά κάποιον τρόπο κατοχύρωσή της επιτυγχάνεται µε την καταχώρησή της 
στα αρµόδια Πρωτόκολλα Επωνυµιών των Επιµελητηρίων, µε την έννοια ότι αυτός 
που πρώτος την κατοχύρωσε, είναι και αυτός που πρώτος την χρησιµοποίησε.    
Πάνω στην έννοια και τη λειτουργία της επωνυµίας στηρίχθηκαν τρεις βασικές 
απόψεις:  

 
• Αρχικά η επωνυµία σύµφωνα µε την αντικειµενική άποψη που υποστηρίχθηκε 

κυρίως στην Ιταλία, διακρίνει την επιχείρηση και αποτελεί το ‘’ όνοµα’’ της 
επιχείρησης. Κατά την άποψη αυτή, η επωνυµία έχει δική της αντικειµενική 
υπόσταση, ανεξάρτητη από το πρόσωπο του επιχειρηµατία. Άµεση συνέπεια 
της άποψης αυτής είναι η δυνατότητα µεταβίβασης της επωνυµίας, µαζί όµως 
µε την επιχείρηση, καθώς και η δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής της.  

 

• Σύµφωνα µε τη δεύτερη άποψη που είναι υποκειµενική, η επωνυµία θεωρείται 
ως δικαίωµα προσωπικότητας του εµπόρου, του φορέα της επιχείρησης, τον 
οποίο και διακρίνει στις εµπορικές συναλλαγές του. ∆ιακρίνει το φορέα της 
επιχείρησης. Κατά την άποψη αυτή, η επωνυµία, όσο αφορά τη νοµική φύση, 
τη λειτουργία και την αποστολή της εξοµοιώνεται προς το αστικό όνοµα. 
∆ιαφέρει µόνο όσο αφορά το πεδίο χρησιµοποίησης, αφού αυτή 
χρησιµοποιείται µόνο στις εµπορικές συναλλαγές. Όσοι δέχονται την 
υποκειµενική άποψη υπό την απόλυτη και ανόθευτη µορφή της συνάγουν ως 
συνέπεια ότι η επωνυµία των φυσικών προσώπων αποτελείται µόνο από το 
αστικό τους όνοµα, ότι µπορεί να ασκηθεί µόνο από το συγκεκριµένο άτοµο, 
είναι αµεταβίβαστη και δεν υπόκειται σε αποδυνάµωση λόγω αχρησίας. Ο 
διάδοχος της επωνυµίας, όταν ο νόµος επιτρέπει τη διαδοχή, δε συνεχίζει την 
επωνυµία του προκατόχου του, αλλά αποκτά νέα επωνυµία, όµοια µε την 
προηγούµενη. Η προτεραιότητα της χρησιµοποίησης ανατρέχει στο χρόνο της 
πρώτης χρησιµοποίησης από τον προκάτοχο. 
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Τέλος υποστηρίχθηκε και µία τρίτη άποψη, που σύµφωνα µε αυτή η επωνυµία 
διακρίνει τόσο το φορέα της επιχείρησης όσο και την επιχείρηση καθαυτή. 

Πιο σωστή αποτελεί η άποψη εκείνη που ορίζει ότι η επωνυµία διακρίνει το φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο-φορέα της επιχείρησης στις εµπορικές του συναλλαγές. Αποτελεί το 
σύνδεσµο ανάµεσα σ’αυτόν και την επιχείρηση. ∆εν πρόκειται όµως για δικαίωµα 
προσωπικότητας. Πρόκειται για δικαίωµα απόλυτο σε άυλο αγαθό µε έντονη 
περιουσιακή αξία, χωρίς πάντως να ελλείπουν από αυτή τελείως οποιαδήποτε 
προσωπικά στοιχεία. Η έντονη περιουσιακή αξία της επωνυµίας που αποκτήθηκε µε 
τη χρησιµοποίησή της στις συναλλαγές και τη σύνδεσή της µε προϊόντα ή υπηρεσίες 
ορισµένης ποιότητας ή ιδιοτήτων, ο φορέας της έχει εύλογο συµφέρον να την 
εκµεταλλευτεί, καθώς αποτελεί µία αξία που αντλείται από την επιχείρηση του. Καθ’ 
αυτή την άποψη, σε πολλές νοµοθεσίες επιτρέπεται η µεταβίβασή της, πράγµα που 
δυσχερώς θα συµβιβαζόταν µε τον µόνο χαρακτήρα που µπορεί να ασκήσει τα 
δικαιώµατα της επωνυµίας επί της προσωπικότητας. Από την άλλη θα πρέπει να 
ειπωθεί ότι η επωνυµία αποτελεί σε κάθε περίπτωση στοιχείο της επιχείρησης που 
ασκεί ο φορέας της. Στοιχείο που δεν µπορεί να χειραφετηθεί από αυτή και να 
συνεχίσει την ύπαρξή του. 

 

3.2 Μορφές επωνυµίας 
 
Τα φυσικά πρόσωπα ασκούν ατοµική επιχείρηση και έχουν ως επωνυµία το αστικό 
τους όνοµα. 
Στην Οµόρρυθµη Εταιρεία(Ο.Ε.) η επωνυµία σχηµατίζεται από το αστικό όνοµα 
όλων των οµόρρυθµων εταίρων που συµµετέχουν σε αυτήν, ή µερικών εξ αυτών, µαζί 
µε τη σύντµηση ΄΄ και Σία ΄΄, ΄΄ Αφοί ΄΄ κ.λπ., µαζί µε τη σύντµηση ΄΄ Ο.Ε. ΄΄(Β∆ 19 
Απριλίου/ 1 Μαΐου 1835, Περί του Εµπορικού Νόµου, άρθρο 21). 
Στην Ετερόρρυθµη Εταιρεία(Ε.Ε.) η επωνυµία σχηµατίζεται από το αστικό όνοµα 
όλων των οµόρρυθµων εταίρων που συµµετέχουν σε αυτήν και µόνο αυτών, ή 
µερικών εξ αυτών, µαζί µε τη σύντµηση ΄΄ και Σία ΄΄, ΄΄ Αφοί ΄΄ κ.λπ., και µαζί µε τη 
σύντµηση ΄΄ Ε.Ε. ΄΄(Β∆ 19 Απριλίου/1 Μαΐου 1835, Περί του Εµπορικού Νόµου, 
άρθρο 23, 25 ) 
Στην Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης(Ε.Π.Ε.) η επωνυµία σχηµατίζεται, είτε από το 
όνοµα ενός ή περισσότερων εταίρων, είτε από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί 
η επιχείρηση, είτε από τον συνδυασµό των παραπάνω, συνοδευόµενη σε κάθε 
περίπτωση από τις λέξεις ΄΄ Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης ΄΄. Όταν µια 
οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη µετατραπεί σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, µπορεί να 
διατηρήσει την αρχική της επωνυµία, συνοδευόµενη από τις λέξεις  ΄΄ Εταιρία 
Περιορισµένης Ευθύνης ΄΄ (Ν. 3190/1955 ́́  Περί Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης 
΄΄ ,άρθρα 2, 53) 
Στην Ανώνυµη Εταιρεία η επωνυµία σχηµατίζεται από το είδος της δραστηριότητας 
που ασκεί η επιχείρηση, συνοδευόµενη σε κάθε περίπτωση από τις λέξεις ΄΄ Ανώνυµη 
Εταιρεία ΄΄. Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας περιλαµβάνει πλείονες 
δραστηριότητες, η επωνυµία σχηµατίζεται από τις κυριότητες, όταν η εταιρεία έχει  
γίνει ήδη γνωστή στις συναλλαγές µε µία συγκεκριµένη επωνυµία, η τυχόν 
διερεύνηση του σκοπού της δεν συνεπάγεται αναγκαίως και µε τη µεταβολή της 
επωνυµίας. Η επωνυµία µπορεί να συµπεριλαµβάνει και το ονοµατεπώνυµο ιδρυτή ή 
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άλλου φυσικού προσώπου, καθώς και την επωνυµία µιας άλλης εµπορικής εταιρίας 
(Ν. 2190/1920 ́́  περί Ανώνυµων Εταιριών ΄΄, άρθρο 5). 

 
 

3.3 Πώς γίνεται η επιλογή της Επωνυµίας µιας εταιρίας 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κ.Ν.2190/1920 (όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 3 
του Ν.2339/95), η Ανώνυµη Εταιρεία παίρνει την επωνυµία της από το είδος της 
επιχείρησης που ασκεί. 
Στην επωνυµία µπορεί ακόµα, να περιέχεται και το ονοµατεπώνυµο κάποιου από τους 
ιδρυτές ή άλλου φυσικού προσώπου, είτε η επωνυµία κάποιας εµπορικής εταιρείας. 
Πάντως στην επωνυµία θα πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Ανώνυµη Εταιρεία». Σε 
περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας εκτείνεται σε πολλά αντικείµενα, η επωνυµία 
µπορεί να λαµβάνεται από τα κυριότερα από αυτά. Επιπλέον αν ο σκοπός της 
εταιρείας διευρυνθεί, δεν συνεπάγεται αναγκαία ότι πρέπει να µεταβληθεί και η 
εταιρική επωνυµία µε την οποία η εταιρεία είναι ήδη γνωστή στις συναλλαγές. Για τις 
διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυµία µπορεί να εκφράζεται και σε ξένη 
γλώσσα σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία. Τέλος, ειδικά για την τραπεζική 
Α.Ε. ο νόµος(άρθρο 10 παρ.2 Ν.5076/31) προβλέπει ότι η επωνυµία αυτής πρέπει να 
εγκριθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. 
 
 
3.4 Αρχές που διέπουν την Επωνυµία11 
 
Για λόγους οικονοµικούς και σκοπιµότητας, χάριν της αρµονίας και της τάξεως στις 
συναλλαγές, έχουν διατυπωθεί ορισµένες αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά το 
σχηµατισµό της επωνυµίας και οι οποίες µερικές φορές αλληλοσυγκρούονται. 
Οι αρχές που διέπουν την επωνυµία είναι επτά:1)Η Αρχή της αλήθειας, 2)Η Αρχή της 
διάρκειας, 3)Η Αρχή της αποκλειστικότητας ή του ευδιακρίτου, 4)Η Αρχή της 
ενότητας, 5)Η Αρχή της σύνδεσης επωνυµίας και επιχείρησης, 6)Η Αρχή της 
δηµοσιότητας και 7)Η Αρχή της χρονικής προτεραιότητας. 
Παρακάτω αναφέρονται τέσσερις από τις σηµαντικότερες αρχές που είναι οι εξής: 
 
 
3.4.1 Η Αρχή της αλήθειας 
 
Σύµφωνα µε αυτή την αρχή, η επωνυµία πρέπει να ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα, να µην είναι φανταστική ή παραπλανητική και να αποδίδει το 
αληθές όνοµα του εµπόρου. Έτσι το καταναλωτικό κοινό θα είναι σε θέση να 
πληροφορείται αµέσως, µε ασφάλεια, για την πραγµατική ταυτότητα του εµπόρου, 
είτε αυτός είναι φυσικό είτε είναι νοµικό πρόσωπο. 
Επί εµπόρων φυσικών προσώπων, η αρχή της αλήθειας επιβάλλει τη χρησιµοποίηση 
από αυτούς ως επωνυµία το αστικό τους όνοµα. Σε περίπτωση µεταβολής του 
αστικού ονόµατος συνεπάγεται, βάση της αρχής της αλήθειας, µεταβολή της 
επωνυµίας, για να είναι αληθινή και να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

                                                 
11 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%89%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%AF%
CE%B1 
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Επί εµπόρων νοµικών προσώπων, η αρχή της αλήθειας επιβάλλει επί προσωπικών 
εταιρειών τη χρησιµοποίηση των αστικών ονοµάτων των οµόρρυθµων εταιρειών, επί 
κεφαλαιουχικών εταιρειών την ένδειξη του αντικειµένου της επιχείρησης. Επί 
συνεταιρισµού, η επωνυµία είναι αντικειµενική, ενώ επί εταιρείας περιορισµένης 
ευθύνης µπορεί να είναι υποκειµενική, αντικειµενική ή µικτή. Πάντως η επωνυµία 
πρέπει να είναι αληθής. Σε περίπτωση που δεν εφαρµόζεται αυτό τότε παραβιάζεται η 
αρχή της αλήθειας και ίσως ο νόµος περί αθέµιτου ανταγωνισµού. 
Υποστηρίχθηκε η άποψη να χρησιµοποιηθούν νόµιµα οι ψευδείς ή οι αυθαίρετες ή οι 
φανταστικές επωνυµίες. Η άποψη όµως αυτή δεν επικράτησε γιατί θα ήταν αντίθετη 
προς τις διάφορες διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας και ιδιαίτερα προς τις 
διατάξεις για το σχηµατισµό των εταιρικών επωνυµιών. 
 
3.4.2 Η Αρχή της διάρκειας 
 
Σύµφωνα µε την αρχή αυτή η επωνυµία µεταβιβάζεται δια µέσου κληρονοµιάς και 
ειδικής διαδοχής. Από αυτό προκύπτει ότι σε περιπτώσεις των παραγώγων 
επωνυµιών, οι εµπορευόµενοι µπορούν να χρησιµοποιούν επωνυµία η οποία δεν είναι 
και το όνοµά τους και συνεπώς µη ανταποκρινόµενη στην αρχή της αλήθειας. 
Η αρχή της αλήθειας παραµένει ως κύρια αρχή για το σχηµατισµό των επωνυµιών. Η 
µεταβίβαση της επωνυµίας δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει στο παραµερισµό της 
αρχής της αλήθειας µε τρόπο που να δηµιουργεί κινδύνους παραπλάνησης του 
κοινού. Αυτό είναι δυνατόν να συµβεί σε περίπτωση µεταβίβασης επωνυµίας 
φυσικού προσώπου σε εταιρεία και αντίστροφα. Στις περιπτώσεις αυτές η 
χρησιµοποίηση αυτούσιας της µεταβιβασθείσης επωνυµίας από το διάδοχο χωρίς τη 
προσθήκη διακριτικού, µε το οποίο να φαίνεται η µεταβολή, τότε δεν πρόκειται για 
παραγώγου επωνυµία αλλά για κατάχρηση της επωνυµίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 
του ν.δ. 28 Απριλίου/17 Μαΐου 1923.«περί µεταρρυθµίσεως διατάξεων περί 
εταιριών» επιτρέπεται η συνέχιση οµόρρυθµου ή ετερόρρυθµου εταιρείας µε τους 
κληρονόµους τους θανόντος εταίρου, εφόσον είχε συµφωνηθεί µεταξύ των εταίρων, 
ότι µπορεί να συνεχιστεί η υπάρχουσα επωνυµία εµπορικής εταιρείας, ανεξαρτήτως 
της µεταβολής από το θάνατο. Για συνέχιση όµως της επωνυµίας στην οποία 
περιέχεται το όνοµα του αποθανόντος εταίρου απαιτείται και η συναίνεση των 
κληρονόµων αυτού έστω και αν δεν συµµετέχουν στην εταιρεία. Γι’ αυτό, µετά το 
θάνατο του εταίρου, η συνεχιζόµενη επωνυµία καθίσταται εν µέρει αναληθής. 
Σε περίπτωση αποχωρήσεως ή αποκλεισµού εταίρων ενώ η εταιρεία εξακολουθεί να 
υπάρχει µεταξύ των υπολοίπων εταίρων, η συναίνεση θα πρέπει να δοθεί και από τον 
εταίρο που αποχωρεί. Σύµφωνα µε το άρθρο 53 του νόµου 3190/1955 «περί εταιριών 
περιορισµένης ευθύνης» ορίζεται ότι η επωνυµία της εταιρείας που µετατρέπεται 
µπορεί να διατηρηθεί εφόσον προστεθούν σ’ αυτήν οι λέξεις  «εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης ». 
Σχετικά µε την Α.Ε. το άρθρο 5 του νόµου 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών» 
ορίζει ότι µπορεί στην επωνυµία της Α.Ε. να περιληφθεί και το ονοµατεπώνυµο 
ιδρυτού ή άλλου φυσικού προσώπου ή ακόµη η επωνυµία µιας άλλης εµπορικής 
εταιρείας. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή επιτρέπεται, σε περίπτωση µετατροπής 
ορισµένης επιχείρησης σε ανώνυµη εταιρεία, να περιληφθεί η επωνυµία της 
επιχείρησης, ατοµικής ή εταιρικής στην επωνυµία της Α.Ε., ώστε να προκύπτει από 
αυτή η συνέχεια της επιχειρήσεως υπό την νέα της µορφή. 
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3.4.3 Η Αρχή της αποκλειστικότητας ή του ευδιακρίτου  
 
Η Αρχή της αποκλειστικότητας καθιερώθηκε µε τον νόµο 184/1914 «περί εµπορικών 
και βιοµηχανικών επιµελητηρίων». Σύµφωνα µε το νόµο αυτό, κάθε νέα επωνυµία θα 
πρέπει να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από τις ήδη εγγεγραµµένες επωνυµίες για 
να αποφευχθεί η σύγχυση. 
Στις εταιρικές επωνυµίες η τήρηση της αρχής αυτής δεν δηµιουργεί κάποιο σοβαρό 
πρόβληµα, δεδοµένου ότι το δίκαιο επιτρέπει για το σχηµατισµό τους αρκετή 
ελευθερία. 
Στις ατοµικές επωνυµίες, επειδή τα φυσικά πρόσωπα είναι υποχρεωµένα να 
χρησιµοποιούν το αστικό τους όνοµα ως επωνυµία, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν 
συνωνυµίες, οπότε υπάρχει αδυναµία διακρίσεως των επωνυµιών. Γι ’ αυτό ο νόµος, 
προς αποφυγή συγχύσεως, ορίζει ότι αν το ονοµατεπώνυµο του εµπόρου µοιάζει µε 
µια επωνυµία η οποία είναι ήδη εγγεγραµµένη, θα πρέπει ο έµπορος να προσθέσει 
ένα διακριτικό γνώρισµα το οποίο θα το διακρίνει από την προγενέστερη επωνυµία. 
Η συντόµευση του βαπτιστικού ονόµατος ή η αλλαγή της σειράς των πολλών 
βαπτιστικών ονοµάτων δεν είναι αρκετά για τη σαφή διάκριση των επωνυµιών. 
Επίσης σαφή διάκριση των επωνυµιών δεν υπάρχουν όταν αυτές συµπίπτουν 
φωνητικά, έστω και αν υπάρχει διαφορά κατά την γραφή. 
Ως επαρκή διακριτικά των επωνυµιών κρίνονται, κατά τις περιστάσεις και 
χρησιµοποιούνται από τους επιχειρηµατίες, οι διάφορες ενδείξεις όπως το πατρικό 
όνοµα, ο τόπος καταγωγής ή εµπορίας, η λέξη «νεώτερος» ή «υιός», το είδος της 
εµπορίας. 
Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Στις 
περιπτώσεις που πραγµατοποιούνται ψευδείς προσθήκες και µεταβολές τόσο στην 
ατοµική όσο και στην εταιρική επωνυµία, παρατηρούµε ότι παραβιάζεται η αρχή της 
αλήθειας και µπορεί οι περιπτώσεις αυτές, να προκαλέσουν παραπλάνηση του κοινού 
ως προς το µέγεθος, το είδος, το αντικείµενο, τη µορφή της επιχείρησης ή την ύπαρξη 
σχέσεως προς το δηµόσιο ή αλλοδαπό κράτος. 
 
 
3.4.4 Η Αρχή της ενότητας 
 
Σύµφωνα µε την αρχή της ενότητας ο έµπορος απαγορεύεται να χρησιµοποίει πολλές 
επωνυµίες για την επιχείρησή του. Αυτό έχει διατυπωθεί από το νόµο 1089/1980 ο 
οποίος ορίζει ότι κάθε επιχείρηση θα πρέπει να διεξάγει τις εργασίες της υπό µια 
εµπορική ή εταιρική επωνυµία. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήµατα και τα οποία αποτελούν τις 
δευτερεύουσες εγκαταστάσεις της επιχείρησης εξαρτώµενες από την κύρια 
εγκατάσταση, τότε η αναγγελία της επωνυµίας γίνεται και στα επιµελητήρια στα 
οποία υπάγονται τα υποκαταστήµατα. Αυτά χρησιµοποιούν την επωνυµία του κύριου 
καταστήµατος µε την προσθήκη διακριτικών γνωρισµάτων τα οποία δείχνουν ότι 
πρόκειται για υποκαταστήµατα. 
Αν ο έµπορος, φυσικό πρόσωπο, έχει στην κατοχή του πολλές αυτοτελείς 
επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιµοποίει διαφορετική επωνυµία για κάθε επιχείρηση 
έτσι ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού. Καθεµιά επωνυµία 
περιλαµβάνει το αστικό όνοµα του εµπόρου στο οποίο προστίθεται ένα διακριτικό 
γνώρισµα ώστε να αποφευχθεί η σύµπτωση µεταξύ των επωνυµιών. 
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∆εν είναι δυνατόν να συµβεί το ίδιο και στους εµπόρους νοµικών προσώπων της 
εταιρείας που εµφανίζεται µε µια µόνο επωνυµία στις συναλλαγές. ∆ιαφορετικά θα 
υπήρχε σοβαρός κίνδυνος συγχύσεως στις συναλλαγές για την ταυτότητα της. 

 
 

3.5  Κατοχύρωση επωνυµίας12 

Το πώς σχηµατίζεται η εµπορική επωνυµία εξαρτάται από την ιδιότητα του εµπόρου, 
εάν δηλαδή πρόκειται για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Εάν πρόκειται για φυσικό 
πρόσωπο, η εµπορική επωνυµία σχηµατίζεται από το αστικό όνοµα του εµπόρου. Εάν 
πρόκειται για προσωπική εταιρεία (οµόρρυθµη/ετερόρρυθµηη) η επωνυµία 
σχηµατίζεται από τα ονόµατα των οµορρύθµων/ετερόρρυθµων εταίρων µε την 
προσθήκη της νοµικής φύσης της εταιρείας (ΟΕ/ΕΕ). Εάν πρόκειται για εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης, η επωνυµία σχηµατίζεται ελεύθερα, είτε από τα ονόµατα των 
εταίρων, είτε από το είδος της ασκούµενης επιχείρησης είτε από τον συνδυασµό των 
δύο προηγούµενων µε την προσθήκη της νοµικής φύσης της εταιρείας (ΕΠΕ). Εν 
µέρει κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την ανώνυµη εταιρεία, ωστόσο εδώ υποχρεωτική 
είναι η ένδειξη της ασκούµενης επιχείρησης, µε την προσθήκη της νοµικής φύσεως 
της εταιρείας (ΑΕ).  

Η εµπορική επωνυµία ενός συνεταιρισµού εξαρτάται από το είδος του 
συνεταιρισµού, εάν δηλαδή αυτός είναι αγροτικός ή αστικός συνεταιρισµός. 
Ειδικότερα η επωνυµία ενός αγροτικού συνεταιρισµού σχηµατίζεται από το 
αντικείµενο δραστηριότητάς του/σκοπό του, την ιδιότητά του (ως αγροτικού) και την 
έδρα του (τόπο προέλευσης των προϊόντων του). Παραπλήσια, στον αστικό 
συνεταιρισµό η επωνυµία σχηµατίζεται αποκλειστικά από τον σκοπό του, το είδος 
του συνεταιρισµού και την έκταση της ευθύνης των συνεταίρων του. 

 Η κατοχύρωση της εµπορικής επωνυµίας δεν είναι υποχρεωτική, αφού το δικαίωµα 
στην εµπορική επωνυµία κτάται αυτόµατα µε την χρήση της εµπορικής επωνυµίας 
και διαρκεί απεριόριστα, µέχρι τον θάνατο του εµπόρου/φορέα της επιχείρησης ή 
µέχρι την παύση της εταιρείας. Ειδικότερα η εµπορική επωνυµία δεν απαιτεί 
συγκεκριµένο τύπο για να κατοχυρωθεί, αρκεί η χρήση της, η οποία γίνεται λ.χ. µε 
την εκτύπωση σε αποδείξεις/τιµολόγια πώλησης, µε τη χρήση σε διαφηµιστικά 
φυλλάδια). Προαιρετική δηµοσιότητα είναι η καταχώρηση της εµπορικής επωνυµίας 
στο κατά τόπον αρµόδιο Επιµελητήριο, η οποία ωστόσο δεν συνιστά κατοχύρωση 
αλλά καταχώρηση. Πρόκειται δηλαδή για µία καταχώρηση σε ένα µητρώο όπου 
τηρούνται όλες οι επιχειρήσεις που εδρεύουν και λειτουργούν στην περιφέρεια του 
οικείου Επιµελητηρίου, η οποία δηλοί την ηµέρα έναρξης δραστηριότητας της 
επιχείρησης. 

Η προστασία της επωνυµίας µίας επιχείρησης από προσβολές τρίτων κατοχυρώνεται 
µέσω των άρθρων 58 και 59 του Αστικού Κώδικα καθώς και µε το άρθρο 13 του 
Ν.146/1914 περί Αθεµίτου Ανταγωνισµού. Η εµπορική επωνυµία συνιστά ένα 
διακριτικό γνώρισµα για το οποία ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας που 

                                                 
12 
http://www.ntova.gr/category/56/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%85%CF%8
1%CF%89%CF%83%CE%B7-
%CE%B5%CF%80%CF%89%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%83.html 
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ισχύει για τα όλα τα διακριτικά γνωρίσµατα, δηλαδή ο έµπορος ο οποίος έχει κάνει 
αποδεδειγµένα πρώτος χρήση της εµπορικής επωνυµίας προστατεύεται έναντι 
οιουδήποτε τρίτου και δικαιούται νόµιµα να ζητήσει άρση της προσβολής και 
παράλειψη της προσβολής στο µέλλον καθώς και αποζηµίωση (εάν έχει υποστεί 
ζηµία από την προσβολή από υπαιτιότητα του προσβολέα).  

Η µεταβίβαση της εµπορικής επωνυµίας γίνεται ελεύθερα εν ζωή ή αιτία θανάτου και 
µάλιστα σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη και χωρίς την ταυτόχρονη µεταβίβαση της 
επιχείρησης. Όταν µάλιστα η επωνυµία αποτελείται από το αστικό όνοµα του 
εµπόρου και δικαιούχος της είναι ο ίδιος ο οµώνυµος έµπορος, δεν υπάρχει 
δυνατότητα κατάσχεσης της επωνυµίας, εκτός εάν η επωνυµία έχει αγοραστεί από 
τρίτο πρόσωπο (µε διαφορετικό αστικό όνοµα) και οφειλέτης της είναι το τρίτο 
πρόσωπο.  

 
3.6∆ιαδικασία προέγκρισης Επωνυµίας για κάθε τύπο εταιρίας  
 
3.6.1 Καταχώρηση επωνυµίας  
 
Όποιος ασκεί εµπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση, υποχρεούται εντός δύο µηνών από 
την έναρξη των εργασιών της, να αναγγείλει την έναρξη των εργασιών του, στο 
επιµελητήριο του τόπου όπου βρίσκεται το κύριο κατάστηµα και τα υποκαταστήµατα 
της επιχείρησής του. 
Στην αναγγελία αυτή, δηλώνεται στο επιµελητήριο µεταξύ των άλλων και η εµπορική 
επωνυµία της επιχείρησης, η οποία καταχωρείται στο πρωτόκολλο επωνυµιών. 
∆ηµιουργείται έτσι ένα τεκµήριο προτεραιότητας όσον αφορά την καταχωρηθείσα 
επωνυµία. Ανάλογα µε την µορφή της επιχείρησης, η επωνυµία µπορεί να 
αποτελείται από το όνοµα του επιχειρηµατία(ονοµατική επωνυµία), από το είδος της 
ασκούµενης επιχείρησης (πραγµατική επωνυµία) ή από έναν συνδυασµό των 
δύο(µικτή επωνυµία). Η επωνυµία κάθε επιχείρησης πρέπει να διαφέρει µε 
ευδιάκριτο τρόπο από τις ήδη καταχωρηµένες στο πρωτόκολλο, επωνυµίες των 
άλλων επιχειρήσεων. Το επιµελητήριο ελέγχει εάν η επωνυµία που πρόκειται να 
δηλωθεί ταυτίζεται µε άλλη προγενέστερα δηλωθείσα επωνυµία. Σε περίπτωση 
οµοιότητας ονοµατεπώνυµου εµπόρου, µε επωνυµία που έχει καταχωρηθεί νωρίτερα, 
προστίθεται στο ονοµατεπώνυµο ένα επιπλέον διακριτικό, ώστε να µην υπάρχει 
κίνδυνος σύγχυσης των συναλλασσόµενων. (Ν.1089/1980, ́΄ Περί Εµπορικών και 
Βιοµηχανικών Επαγγελµατιών και Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων ΄΄ , άρθρο 4 παρ.1 , 
άρθρο 8, ΦΕΚ Α ΄  261/12.11.1980).  Ακολουθεί υπόδειγµα της αίτησης προέγκρισης 
στο επιµελητήριο.     
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ & ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ 
ΤΙΤΛΟΥ 
(Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε.) 

 
 
Προς το 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Τµήµα Μητρώου 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ : _____________________ 
ΟΝΟΜΑ : ________________________ 
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ : ____________________ 
ΟΝ. ΜΗΤΡΟΣ : ____________________ 
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΖ. :__________________ 
_________________________________ 
ΑΡΙΘ. ∆ΕΛΤ. ΤΑΥΤ. :_______________ 
 
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :  
Ο∆ΟΣ : _________________ΑΡΙΘ. : ___ 
Τ.Κ. : ______ ΠΕΡΙΟΧΗ :____________ 
ΤΗΛ. : __________________________ 
FAX : ___________________________ 
Κιν.Τηλ. : ________________________ 
e-mail : __________________________ 
 
 
Αθήνα, …… / …… / …… 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Με την υποβολή της 
αίτησης, πρέπει να καταβληθεί και   
παράβολο 50,00 €. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : “Η Προέγκριση ισχύει για 
δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία 
χορήγησής της, χρόνο µέσα στον οποίο η 
δικαιούχος εταιρεία οφείλει να ολοκληρώσει 
τις διαδικασίες σύστασης και να καταστήσει 
οριστικό το δικαίωµα χρήσης της επωνυµίας 
και του διακριτικού τίτλου, µε την εγγραφή της 
στο Μητρώο του ΕΒΕΑ” 
 
Συνηµµένα : ∆ύο αντίγραφα :  
� ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ή  
� ΣΧΕ∆ΙΟY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ή 
� ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 
(Σηµείωση : Τσεκάρετε  √  ότι συνυποβάλλετε)  

 

 
       Παρακαλούµε όπως (σύµφωνα µε το άρθρ. 5α του ν. 
1089/1980, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
τις παρ. 6, 7 & 8 άρθρ.1 Ν.2941/2001), µας χορηγήσετε 
‘‘ Προέγκριση του δικαιώµατος Χρήσης της 
Επωνυµίας και του ∆ιακριτικού Τίτλου’’, της υπό 
σύσταση / τροποποίηση εταιρίας µας, τα στοιχεία της 
οποίας δηλώνονται στο συνυποβαλλόµενο :  
 
� ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ή  
 
� ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ή 
 
� ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 
(Σηµείωση : Τσεκάρετε  √  ότι συνυποβάλλετε)  

 
Προκειµένου η ‘‘Προέγκριση’’ αυτή, να συνοδεύει το 
συµφωνητικό (καταστατικό) σύστασης ή τροποποίησης ή 
λύσης της εταιρείας µας, κατά τη κατάθεσή του στο 
Πρωτοδικείο [σε περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & 
ΕΕ) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ)] ή στη 
Νοµαρχία [σε περιπτώσεις  Ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ)]. 
 
Επίσης δηλώνουµε ότι σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις (άρθρα 4 - 8 του Ν. 1089/80, όπως 
ισχύουν) θα προσκοµίσουµε, εντός δύο µηνών, από 
τη σύσταση της εταιρείας, τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, προκειµένου να καταστήσουµε 
οριστικό το δικαίωµα χρήσης της επωνυµίας και του 
διακριτικού τίτλου, µε την εγγραφή της εταιρείας στο 
Μητρώο του Επιµελητηρίου σας. 
 
Τα ανωτέρω δηλώνω ως εκπρόσωπος της (υπό σύσταση ή 
τροποποίηση ή λύση) εταιρείας, τα στοιχεία της οποίας 
εµφαίνονται στο συνυποβαλλόµενο. 
 
__ Αιτών/ούσα 
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3.7 Σχηµατισµός Eπωνυµίας13 

Η επωνυµία του φυσικού προσώπου σχηµατίζεται υποχρεωτικά από το αστικό του 
όνοµα και µάλιστα πλήρες. Οι επωνυµίες των νοµικών προσώπων διακρίνονται σε 
υποκειµενικές ή προσωπικές, αντικειµενικές και µικτές. Εκτός από τα υποχρεωτικά 
στοιχεία η επωνυµία µπορεί να φέρει και άλλα προαιρετικά, αρκεί αυτά να µην 
καθιστούν την επωνυµία παραπλανητική.   

Οι προσωπικές εταιρίες (οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη) φέρουν υποχρεωτικά 
υποκειµενική επωνυµία(άρθρα 21, 23 ΕΝ). Η επωνυµία τους σχηµατίζεται από τα 
ονόµατα όλων των οµόρρυθµων των εταίρων ή από το όνοµα µόνο ενός και την 
προσθήκη ένδειξης από την οποία προκύπτει ότι πρόκειται για εταιρία. Προσθήκη 
των λέξεων οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρία δεν απαιτείται παρόλο που στην 
πράξη όλες οι επωνυµίες φέρουν τις λέξεις αυτές. Το σχέδιο του εµπορικού κώδικα 
προβλέπει την υποχρεωτική αναγραφή των λέξεων οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη 
εταιρία. 

Οι αντικειµενικές εταιρίες φέρουν υποχρεωτικά την αντικειµενική επωνυµία της 
εταιρικής επιχείρησης και τις λέξεις <<ανώνυµη εταιρία>> (άρθρο 5 ν. 2190/1920). 

Η επωνυµία της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης και της ναυτικής εταιρίας µπορεί 
να είναι υποκειµενική, δηλαδή να αποτελείται από το όνοµα ενός ή περισσότερων 
µελών της, αντικειµενική, δηλαδή να αποτελείται από το αντικείµενο της εταιρικής 
επιχείρησης, ή µικτή ( άρθρο 2 § 1 ν. 3190/1955 και άρθρο 4 § 1 ν. 959/1979). Για 
τον αστικό συνεταιρισµό προβλέπεται ότι η επωνυµία περιέχει υποχρεωτικά στοιχεία 
που δηλώνουν το σκοπό και το είδος του καθώς και την έκταση της ευθύνης των 
µελών του (άρθρο 1 § 5 ν. 1667/1986). Η επωνυµία του αγροτικού συνεταιρισµού 
εκφράζει το σκοπό ή τα αντικείµενα δραστηριότητάς του και περιλαµβάνει 
υποχρεωτικά την ιδιότητα αυτού ως αγροτικού και την έδρα του (άρθρο 2 § 3 ω. 
2810/2000). 

Η γενική γραµµατεία εµπορίου και προστασίας του καταναλωτή (Γ.Γ.Ε), αναλύει το 
πως πρέπει να επιλέξει κανείς την επωνυµία της εταιρίας του ανάλογα µε το αν είναι 
οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη, ανώνυµη ή περιορισµένης ευθύνης. 

 
3.8 Η απόκτηση και η απώλεια του δικαιώµατος στην επωνυµία 
 
Η έναρξη και η λήξη του δικαιώµατος στην επωνυµία συµπίπτουν µε την 
χρησιµότητα και την παύση της χρησιµοποίησης της, ανεξάρτητα από την τήρηση 
οποιοδήποτε διατυπώσεων. Εν τούτοις, ο νόµος προβλέπει ορισµένες υποχρεώσεις 
για τον έµπορο, κυρίως όσο αφορά την απόκτηση του δικαιώµατος.  

 
 
 
 
 

                                                 
13 http://kapelislaw.gr/index.php/emporiko-dikaio/katoxyrosi-eponymias 
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3.8.1 Απόκτηση δικαιώµατος στην επωνυµία 
 
Ο έµπορος ή ο βιοµήχανος έχει την υποχρέωση µέσα σε δύο µήνες από την έναρξη 
των εργασιών του να την αναγγείλει στα Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια 
του τόπου, όπου έχει το κύριο γραφείο και τα υποκαταστήµατά του. Η επωνυµία 
γράφεται στο ειδικό πρωτόκολλο των εµπορικών και βιοµηχανικών επωνυµιών. Αν 
περάσει άπρακτη η δίµηνη προθεσµία, η επωνυµία µπορεί να εγγραφεί αυτεπάγγελτα 
από τον πρόεδρο του επιµελητηρίου. Εντός της ίδιας προθεσµίας, ο έµπορος ή ο 
βιοµήχανος υποχρεούται να αναγγείλει και κάθε µεταβολή σχετικά µε το περιεχόµενο 
και την αλλαγή του φορέα της επωνυµίας. 
 
Η αναγγελία της επωνυµίας περιέχει: 
 

i. Όνοµα, επώνυµο, όνοµα πατρός και επί εγγάµου γυναίκας όνοµα συζύγου και 
ονοµατεπώνυµο πατρός, έτος και τόπος γεννήσεως, διεύθυνση καταστήµατος, 
διεύθυνση κατοικίας εµπόρου ή βιοµηχάνου, των µελών της οµορρύθµου και 
ετερορρύθµου εταιρείας, των µελών και διαχειριστών της εταιρείας 
περιορισµένης ευθύνης, των µελών του διοικητικού συµβουλίου της 
ανώνυµης εταιρείας και των µελών του διοικητικού συµβουλίου του 
συνεταιρισµού. 

ii.  Την εµπορική επωνυµία ή την εταιρική επωνυµία σύµφωνα µε την οποία 
διεξάγονται οι εργασίες, καθώς και το διακριτικό τίτλο της επιχείρησης. 

iii.  Την έδρα και τη διεύθυνση της επιχείρησης, τη χρονολογία ενάρξεως και 
λειτουργία της, το είδος, τους κλάδους, τους αντιπροσώπους, µέχρι και τα 
κεφάλαιά της. 

Η αναγγελία της επωνυµίας και η εγγραφή της στο πρωτόκολλο επωνυµιών δεν έχουν 
δηµιουργικό ή συστατικό χαρακτήρα αλλά αποτελεί τη δήλωση του δικαιώµατος. 
Γιατί το δικαίωµα στην επωνυµία αποκτάται µε την χρησιµοποίησή της. Η εγγραφή 
της επωνυµίας απλώς δηµιουργεί τεκµήριο υπέρ του εµπόρου ότι είναι νόµιµος 
κάτοχός της. 
Η επωνυµία αποτελεί τόσο στοιχείο της προσωπικότητας του επιχειρηµατία όσο και 
διακριτικό γνώρισµα της επιχείρησης. Προστατεύεται από το δίκαιο τόσο ως όνοµα 
όσο και ως διακριτικό γνώρισµα µε περιεχόµενο οικονοµικό. Η επωνυµία εξυπηρετεί 
τα συµφέροντα της επιχείρησης και αποτελεί συστατικό της στοιχείο. Έχει 
περιουσιακή αξία γι’ αυτό µεταβιβάζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
περισσοτέρων νοµοθεσιών. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως η επωνυµία δεν 
µεταβιβάζεται χωρίς την επιχείρηση. Εποµένως, ο διάδοχος της επωνυµίας είναι και ο 
συνεχιστής στην οποία η επωνυµία αναφέρεται. 

 
 

3.8.2 Απώλεια δικαιώµατος στην επωνυµία    
   
Σε περίπτωση αλλαγής της επωνυµίας, ατοµικής ή εταιρικής, είναι προφανές ότι 
αποκτάται δικαίωµα επί της Νέας επωνυµίας, ενώ το δικαίωµα επί της Παλιάς 
επωνυµίας, µη χρησιµοποιούµενη από το φορέα, παραγράφεται. ∆ιάφορα 
περιστατικά µπορούν να οδηγήσουν στην αλλαγή της ατοµικής ή εταιρικής 
επωνυµίας. 
Νόµιµοι λόγοι, που µπορούν να οδηγήσουν στην αλλαγή της ατοµικής επωνυµίας, 
είναι η υιοθεσία, η αναγνώριση, η έγκριση της Νοµαρχίας για αλλαγή του επωνύµου, 
ο γάµος, το διαζύγιο. Όπως για παράδειγµα, όταν µία γυναίκα µετά το γάµο διατηρεί 
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το πατρώνυµο παράλληλα µε το επώνυµο του αντρός της αν διαπιστώσει πως είναι 
προς όφελός της. Υπάρχει ο προβληµατισµός αν µπορεί η γυναίκα να διατηρήσει το 
όνοµα του συζύγου της και µετά από το διαζύγιό τους. Σύµφωνα µε το νόµο 
1329/1983 υποστηρίχθηκε η άποψη ότι µπορεί η διαζευγµένη σύζυγος να διατηρήσει 
το όνοµα του συζύγου της, αν τη βοηθήσει στο να συγκρατήσει την πελατεία της, στη 
διατήρηση της οικονοµικής αξίας της επιχείρησης. 
Η αλλαγή της εταιρικής επωνυµίας γίνεται µε βάση το καταστατικό όπου το δικαίωµα 
επί της παλιάς επωνυµίας διαγράφεται. Αλλαγή στην εταιρική επωνυµία έχουµε σε 
περίπτωση θανάτου ή αποχώρησης του ενός εταίρου. 
Το δικαίωµα επί της επωνυµίας χάνεται όταν παύσει να την χρησιµοποίει ο φορέας 
της ή όταν παύει να λειτουργεί η επιχείρηση. Συγκεκριµένα σε περίπτωση θανάτου 
του εµπόρου η επωνυµία µεταβιβάζεται στον κληρονόµο της επιχείρησης, εκτός εάν 
µετά από επιθυµία του εµπόρου έχει απαγορευτεί η µεταβίβαση της επωνυµίας του. 
Στην εµπορική εταιρεία, η εταιρική επωνυµία δεν χάνεται µε το θάνατο του εµπόρου 
αλλά συνεχίζει να υπάρχει και στο στάδιο της εκκαθαρίσεως της εταιρείας, το 
δικαίωµα επί της επωνυµίας χάνεται. 
Το δικαίωµα επί της επωνυµίας χάνεται και στην περίπτωση πτωχεύσεως του 
εµπόρου, φυσικού ή νοµικού προσώπου. Γενικά η επωνυµία ακολουθεί τη τύχη της 
επιχειρήσεως. Αν µεταβιβαστεί η επιχείρηση τότε µεταβιβάζεται και το δικαίωµα επί 
της επωνυµίας. Αν διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης τότε το δικαίωµα επί της 
επωνυµίας χάνεται.            
∆εδοµένου ότι η εγγραφή της επωνυµίας στο πρωτόκολλο επωνύµων στο 
επιµελητήριο δεν έχει συστατική σηµασία αλλά µόνο δηλωτική, συνάγεται ότι η 
διαγραφή από το πρωτόκολλο αυτό δεν σηµαίνει και απώλεια του δικαιώµατος επί 
της επωνυµίας. Η διαγραφή µπορεί να έγινε εσφαλµένα γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει 
διάκριση µεταξύ απώλειας του δικαιώµατος επί της επωνυµίας και διαγραφής αυτής.  
 
 
3.9  Η Προστασία της Επωνυµίας - Παραγραφή αξιώσεων δικαιούχου 
 
 
3.9.1 Η προστασία της επωνυµίας  
 
Ο φορέας που καταθέτει πρώτος µία επωνυµία, έχει τεκµήριο προτεραιότητας και 
δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης της επωνυµίας αυτής. Η επωνυµία προστατεύεται 
δικαστικά και ο κατά προτεραιότητα καταθέτης της(φορέας της επωνυµίας), 
δικαιούται να αξιώσει µε ασφαλιστικά µέτρα ή µε αγωγή, την απαγόρευση χρήσης 
της από οποιοδήποτε τρίτο, αποδεικνύοντας κίνδυνο σύγχυσης στις συναλλαγές και 
παραπλάνησης των καταναλωτών, ως προς την επιχείρηση που εξατοµικεύει η 
επωνυµία.  
Εάν ο επιχειρηµατίας δεν καταχώρησε την εµπορική επωνυµία του στο πρωτόκολλο 
του αρµόδιου επιµελητηρίου, αλλά απλώς έχει την προτεραιότητα της χρήσης στις 
συναλλαγές, πρόκειται για καθιέρωση εµπορικής επωνυµίας δια της χρήσεως στις 
συναλλαγές και προστατεύεται µε τις διατάξεις περί αθέµιτου ανταγωνισµού.  
Ο δικαιούχος µπορεί να αξιώσει δικαστικά την παράλειψη της χρήσης και την 
ανόρθωση της προσκληθείσας ζηµιάς. Σε περίπτωση που η χρήση εκ µέρους του 
τρίτου έγινε µε πρόθεση να προκαλέσει σύγχυση στις συναλλαγές, τιµωρείται µε 
φυλάκιση έως 6 µήνες και χρηµατική ποινή.  
Η προστασία της αρχίζει µε την χρησιµοποίησή της και λήγει µε την οριστική παύση 
της χρησιµοποίησή της ή την παύση της οικονοµικής δραστηριότητας του φορέα της 
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ή την παύση της λειτουργίας της επιχείρησης. Η προστασία της επωνυµίας παρέχεται 
αφενός από τον Αστικό Κώδικα µε τις διατάξεις για την προστασία της 
προσωπικότητας και αφετέρου από την εµπορική νοµοθεσία. Η παρεχόµενη 
προστασία της επωνυµίας διακρίνεται σε διοικητική, ποινική και αστική προστασία. 
Η διοικητική προστασία της επωνυµίας συνίσταται στο ότι ο Πρόεδρος του οικείου 
Επιµελητηρίου οφείλει να αρνηθεί την εγγραφή στο πρωτόκολλο επωνυµιών µιας 
νέας επωνυµίας αν και αυτή δεν διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από τις 
προεγγεγραµµένες επωνυµίες. 
Η ποινική προστασία της επωνυµίας παρέχεται στο φορέα της επωνυµίας που 
χρησιµοποιείται και από άλλον µε σκοπό να προκληθεί σύγχυση στις συναλλαγές. 
Για την προστασία της επωνυµίας µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι διατάξεις του 
Ποινικού Κώδικα για την πλαστογραφία και την απάτη. 
Η αστική προστασία συνίσταται σε αγωγή «επί παραλείψει» ενώπιον του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου της κατοικίας του εναγόµενου, σε αγωγή αποζηµιώσεως, 
στη λήψη ασφαλιστικών και σε ικανοποίηση ηθικής βλάβης. 
 
 
Η αγωγή «επί παραλείψει» συνίσταται στη χρησιµοποίηση επωνυµίας από άλλον, η 
οποία προσβάλλει το δικαίωµα του δικαιούχου της. Οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει 
να συντρέχουν για την έγερση της αγωγής αυτής είναι: 

 
i. Όταν χρησιµοποιείται επωνυµία στις εµπορικές και βιοµηχανικές 

συναλλαγές κατά τρόπο µπορεί να προκαλέσει σύγχυση προς την 
επωνυµία του δικαιούχου. 

ii.  Όταν τελείται πράξη η οποία αντιτίθεται στα χρηστά ήθη και γίνεται 
µε σκοπό ανταγωνισµού στις εµπορικές, βιοµηχανικές ή γεωργικές 
συναλλαγές. 

iii.  Όταν προσβάλλεται γενικά η επωνυµία µε την παράνοµη 
χρησιµοποίησή της γιατί η επωνυµία προσδιορίζει και εξατοµικεύει το 
φορέα της επιχείρησης. 

iv. Όταν προσβάλλεται το δικαίωµα επί της επωνυµίας µε την αναγγελία 
και εγγραφή στο πρωτόκολλο επωνυµιών, επωνυµίας η οποία µοιάζει 
µε εκείνη του δικαιούχου και 

v. Όταν χρησιµοποιείται µεταγενέστερα επωνυµία από άλλον ως σήµα 
όµοιο µε την προχρησιµοποιούµενη επωνυµία.  

    
 

Η αγωγή αποζηµιώσεως του δικαιούχου για ζηµιά την οποία υπέστη λόγω προσβολής 
του δικαιώµατος επί της επωνυµίας του. Για την έγερση της αγωγής απαιτούνται οι 
εξής προϋποθέσεις: 
 

i. Παράνοµη προσβολή του δικαιώµατος επί της επωνυµίας του 
δικαιούχου 

ii.  ∆όλος ή αµέλεια του εναγόµενου 
iii.  Ζηµιά του δικαιούχου. 

 
Η σχετική αξίωση συνίσταται στην αποκατάσταση της περιουσιακής καταστάσεως 
στην οποία θα βρισκόταν ο δικαιούχους αν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η προσβολή της 
επωνυµίας. 
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Τα ασφαλιστικά µέτρα τα οποία µπορεί να ζητήσει ο δικαιούχος της επωνυµίας από 
το Μονοµελές Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του εναγόµενου ή του τόπου όπου 
πραγµατοποιήθηκε η προσβολή της επωνυµίας. 

 
 

Η αγωγή προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του δικαιούχου λόγω προσβολής της 
επωνυµίας. Τα στοιχεία της είναι: 
 

i. Παράνοµη προσβολή του δικαιώµατος επί της επωνυµίας 
ii.  Υπαιτιότητα 
iii.  Ηθική βλάβη. 

 
Η ποινική και αστική προστασία χαρακτηρίζεται ως κύρια προστασία. Η παραπάνω 
προστασία ισχύει και για τις επώνυµες αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων. 
 
 
3.9.2 Παραγραφή αξιώσεων δικαιούχου 
 
Όταν η αίτηση παροχής δικαστικής προστασίας στηρίζεται στις διατάξεις περί 
αθέµιτου ανταγωνισµού, πρέπει να ασκηθεί εντός έξι µηνών από το χρονικό σηµείο 
κατά το οποίο ο δικαιούχος έλαβε γνώση πράξης καθώς και του υπεύθυνου 
προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, µετά την πρόοδο της τριετίας από την τέλεση της 
πράξης.(άρθρο 19 ν.146/1914 περί αθέµιτου ανταγωνισµού).   
 
   
 
3.9.3 Η σηµασία της επωνυµίας 
 
Η επωνυµία έχει οικονοµική και κοινωνική σηµασία για τον έµπορο και για το κοινό 
των συναλλασσοµένων. Ο έµπορος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, έγινε γνωστός και 
απέκτησε καλή φήµη στις συναλλαγές µε µια συγκεκριµένη επωνυµία. Γι’ αυτό έχει 
κάθε συµφέρον να µην εµφανιστεί άλλος στις συναλλαγές µε την ίδια µε αποτέλεσµα 
να προκαλέσει σύγχυση. Ακόµη για τον έµπορο η επωνυµία αποτελεί περιουσιακή 
αξία, έχει οικονοµικό περιεχόµενο γι’ αυτό και θα πρέπει να προστατευτεί. 
Αλλά και για το κοινό των συναλλασσόµενων υπάρχει το ίδιο συµφέρον και η ίδια 
ανάγκη προστασίας των επωνυµιών. Και για το κοινό η επωνυµία έχει οικονοµικό 
περιεχόµενο. Το κοινό βλέπει τις εγγυήσεις τις οποίες παρέχει η επωνυµία ως προς τη 
φερεγγυότητα του φορέα της και την δυναµικότητα της επιχείρησης στην οποία 
αναφέρεται. Εποµένως έχει συµφέρον να µην εξαπατάται από την χρήση 
παραπλανητικών επωνυµιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
    
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
4.1 Έννοια διακριτικού τίτλου (trade name)  
 

 Στα διακριτικά γνωρίσµατα της επιχείρησης ανήκουν εκείνα που διακρίνουν την 
επιχείρηση αυτή καθαυτή ή το κατάστηµά της. Όπως είναι ο διακριτικός τίτλος, τα 
διάφορα εµβλήµατα και  τα διακριτικά σηµεία. Στα διακριτικά γνωρίσµατα βρίσκεται 
και ο διακριτικός τίτλος ή σύµφωνα µε την ορολογία που προκρίνει το άρθρο 13 § 1 
ν. 146/1914, το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισµα της επιχείρησης. Ο διακριτικός τίτλος 
αποτελεί διακριτικό γνώρισµα του καταστήµατος ή της επιχείρησης του εµπόρου. 
Πρόκειται για το λεκτικό διακριτικό γνώρισµα που επιτελεί λειτουργία ονόµατος της 
επιχείρησης, που έχοντας διακριτική δύναµη εξατοµικεύει και διακρίνει ονοµατικά 
όλη την επιχείρηση ή τµήµα της µόνο ή µόνο το κατάστηµά της.O διακριτικός 
τίτλος είναι ο εµπορικός -αν µπορούµε να το ονοµάσουµε έτσι- τίτλος της 
επιχείρησης. ∆ε χρειάζεται να αναφέρει τη νοµική της µορφή αλλά θα πρέπει να 
βοηθάει το ευρύ κοινό να ξεχωρίζει τις επιχειρήσεις και να αποτελεί το σηµείο 
αναφοράς τους. . Η χρήση διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική για τον έµπορο, ο 
οποίος µπορεί να λειτουργεί την επιχείρησή του χωρίς να έχει διακριτικό τίτλο. 
Σχηµατίζεται ελεύθερα από πραγµατικές ή φανταστικές λέξεις ή παραστάσεις και 
µπορεί να ταυτίζεται µε την εµπορική επωνυµία του φορέα της επιχείρησης ή του 
προσώπου που εκµεταλλεύεται το κατάστηµα. Το δικαίωµα στο διακριτικό τίτλο 
αποκτάται και προστατεύεται όπως ακριβώς και το δικαίωµα στην εµπορική 
επωνυµία. Επιτρέπεται η ελεύθερη µεταβίβαση του διακριτικού τίτλου και χωρίς την 
επιχείρηση, καθώς και η παραχώρηση άδειας χρήσης. Το λεκτικό διακριτικό 
γνώρισµα στο µέτρο που είναι µοιάζει µε την επωνυµία. Γι’ αυτό ρυθµίζεται 
παράλληλα µε αυτή στις διατάξεις των άρθρων 4-8 ν. 1089/1980 και του άρθρου 13 § 
1 εδ. 1 ν. 146/1914. Το δικαίωµα αυτό είναι όµοιο µε αυτό της επωνυµίας. Κατά 
τ΄άλλα, όπως και η επωνυµία προστατεύεται µε τη χρησιµοποίησή του στις εµπορικές 
συναλλαγές, δηλαδή κατά το ουσιαστικό σύστηµα µε την προϋπόθεση ότι έχει 
διακριτική ικανότητα και επιτελεί ονοµατική λειτουργία. Αν δεν διαθέτει διακριτική 
ικανότητα προστατεύεται από την καθιέρωσή του στις συναλλαγές, η οποία 
συνεπάγεται και απόκτηση διακριτικής δύναµης. 

 
4.2 Καταχώρηση διακριτικού τίτλου 
 
 Η  καταχώρηση ενός διακριτικού τίτλου γίνεται αφού πραγµατοποιηθούν οι  
παρακάτω ενέργειες: 
 

• Γίνεται έλεγχος, από τον αρµόδιο υπάλληλο του Επιµελητηρίου, ότι ο 
διακριτικός τίτλος που έχει επιλεγεί από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση, 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

• Προσκοµίζεται από τον ενδιαφερόµενο Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
δηλώνεται ότι θα χρησιµοποιεί στην επιχείρηση του τον διακριτικό τίτλο που 
δηλώνεται, υπογεγραµµένη ενώπιον υπαλλήλου του επιµελητηρίου ή 
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής. 
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• Χορήγηση βεβαίωσης χρήσης του διακριτικού τίτλου από το Τµήµα Μητρώου 
Επιχειρήσεων του Επιµελητηρίου, για καταχώρηση και στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
 

 
4.3 Εταιρική Ταυτότητα 
 
Η εταιρική ταυτότητα είναι η εικόνα της εταιρείας. Μέσα από τα σχήµατα , τα 
χρώµατα και την γραµµατοσειρά της εταιρικής ταυτότητας φαίνεται το ύφος της 
εταιρείας, η δραστηριότητά της, οι στόχοι της, η φιλοσοφία της, η κουλτούρα της. 
Κάθε εταιρική ταυτότητα έχει ένα δυνατό σηµείο ( είτε αυτό είναι κάποιο σχήµα, είτε 
κάποιο χρώµα ή συνδυασµός χρωµάτων ) το οποίο προσπαθεί να προωθήσει και να 
καθιερώσει προκειµένου να γίνει εύκολα αναγνωρίσιµο. 
 
 
4.3.1 Τα στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας  
 
Τα βασικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας αποτελούν το λογότυπο, η 
επαγγελµατική κάρτα, το επιστολόχαρτο και ο φάκελος. Συµπληρωµατικά στοιχεία 
είναι όλα τα παραστατικά µε τα οποία γίνονται οι συναλλαγές και επιπλέον έντυπα 
όπως µπλοκ σηµειώσεων, ευχαριστήριες κάρτες, εξώφυλλα για θήκες cd κλπ. 
Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν µία ενιαία εικόνα, ένα κοινό στοιχείο. Είναι 
τα στοιχεία µε τα οποία γίνεται η καθηµερινή επικοινωνία είτε µε συνεργάτες, είτε µε 
πιθανούς πελάτες. 
Το σηµαντικό βέβαια απ’ όλα είναι το λογότυπο. Η σχεδίαση της εταιρικής 
ταυτότητας ξεκινάει πάντα από τη σχεδίαση λογότυπου. Αυτό είναι που θα καθορίσει 
και την εικόνα των υπόλοιπων στοιχείων. Τα χρώµατά του και τα σχήµατά του θα 
επικρατήσουν και θα διαµορφώσουν ολόκληρο το ύφος της. Είναι το πιο σηµαντικό 
στοιχείο και θα εµφανίζεται σε όλες τις προωθητικές κινήσεις της εταιρίας 
(διαφηµιστικά έντυπα και καταχωρήσεις, ιστοσελίδας κλπ).    
 
 
4.3.2 Γενικά στοιχεία διαµόρφωσης λογότυπου 
 
 Όταν µια επιχείρηση αποφασίζει να σχεδιάσει το λογότυπο που θα χρησιµοποιήσει      
θα πρέπει να έχει κατά νου τα εξής: 
 

� Tι θέλει ο πελάτης να αισθανθεί και να σκεφτεί όταν δει το λογότυπο; 
� Επιλογή λογότυπου που µπορεί εύκολα να γίνει ανάγλυφο 
� ∆ηµιουργία λογότυπου χωρίς πολλές µικρές λεπτοµέρειες 
� Επιλογή λογότυπου που εύκολα µπορεί να γίνει αντιληπτό ακόµα και µε µία 

µατιά 
� Αποφυγή λογότυπου µε πολλές γραµµές και σχήµατα 

 
 
 
4.4 Λογότυπα (LOGOS) 
 
 Μεγάλη σηµασία αποδίδουν οι επιχειρήσεις για την δηµιουργία ενός λογότυπου. Οι 
επιχειρήσεις επενδύουν χρήµατα προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα λογότυπο τέτοιο 
ώστε: 
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�  Να κάνει καλή πρώτη εντύπωση 

. 
�  Να έχει η καλή εντύπωση διάρκεια, ώστε όταν ο πελάτης το δει την δεύτερη 

φορά να το αναγνωρίσει. 
 

�  Να διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές 
 
Το λογότυπο θα πρέπει να κάνει καλή πρώτη και µε διάρκεια εντύπωση. Ο σκοπός 
του είναι να δηµιουργήσει µια αξιοσηµείωτη, αναγνωρίσιµη εικόνα στο µυαλό του 
πιθανού πελάτη και ταυτόχρονα να µεταδώσει, στο βαθµό που είναι δυνατό, στοιχεία 
για την ταυτότητα της εταιρείας ή του προϊόντος. Το λογότυπο αποτελεί την καρδία 
της εταιρικής ταυτότητας και πολύ συχνά είναι ένα από τα καθοριστικά στοιχεία για 
την εικόνα που θα αποκοµίσει κάποιος για την εταιρεία του λογότυπου που έχει 
δηµιουργηθεί. 

 
Στην συνέχεια αναφέρεται µία σειρά από ορισµένα σηµαντικά στοιχεία που 
απαιτείται περισσότερο προσοχή κατά το σχεδιασµό ή την επιλογή του λογότυπου 
από την εκάστοτε εταιρεία. 

 
 
4.4.1 Τι θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί κατά την διάρκεια του σχεδιασµού 
 
Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει κάποιος τη σχεδίαση ενός λογότυπου ή να 
αξιολογήσει µία πρόταση για το µελλοντικό λογότυπο, είναι να απαντήσει την εξής 
ερώτηση: Τι εντύπωση θέλετε να σχηµατίσει ο πελάτης για την εταιρεία σας βλέποντας 
το λογότυπό σας; ∆ευτερευόντως είναι σηµαντικό να δοθεί  προσοχή και σε µία σειρά 
από πιο πρακτικά ζητήµατα. 
 

� Επιλογή ενός λογότυπου το οποίο µπορεί να σταθεί ανεξάρτητα σε ποιο 
πλαίσιο θα χρησιµοποιηθεί (π.χ. έντυπο, ιστοσελίδα, προϊόν ) 

� ∆εν θα πρέπει να φορτώνονται στο λογότυπο πολλές µικρές λεπτοµέρειες 
� Θα πρέπει να γίνει η επιλογή ενός λογότυπου που τυπώνεται σωστά τόσο 

έγχρωµο όσο και ασπρόµαυρο 
� Επιλογή ενός λογότυπου που µπορεί εύκολα να γίνει ανάγλυφο 
� Επιλογή ενός λογότυπου που είναι απλό και χαρακτηριστικό ακόµα και µε µία 

µατιά 
� Αποφυγή λογότυπου µε περίτεχνα γράµµατα που ανταγωνίζεται άλλα γραφικά 

στοιχεία και τέλος  
� Αποφυγή γραµµών και σχηµάτων χωρίς νόηµα 
 
 
 
 

4.4.2 Είδη λογότυπων 
 
Υπάρχουν τρία βασικά είδη λογοτύπων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνα τους 
ή σε συνδυασµό µε ένα σχέδιο: 
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• Επεξηγηµατικά λογότυπα 
 

          Ένα λογότυπο που επεξηγεί σαφώς τη δραστηριότητα της εκάστοτε           
επιχείρησης. 

 
 

• Γραφικά λογότυπα 
 
Ένα λογότυπο που περιλαµβάνει έναν αφαιρετικό γραφικό σχετικό µε τη 
δραστηριότητά της επιχείρησής σας. Σε πολλές περιπτώσεις ακόµη και ένα 
σχέδιο χωρίς άµεση σύνδεση µε τη δραστηριότητα της εκάστοτε εταιρείας 
µπορεί να προσδίδει ένα συγκεκριµένο επιδιωκόµενο ύφος. 
 
 

• Λογότυπα βασισµένα στο γράµµα 
 
 Μια µικρή επέµβαση στη γραµµατοσειρά έτσι ώστε να αποδοθεί ένα            
χαρακτηριστικό στοιχείο της εταιρείας. 
 
Συνήθως, µία πρόταση από ένα δηµιουργικό γραφείο θα πρέπει να περιλαµβάνει 
κάποια ενδεικτικά σχέδια και από τις τρεις κατηγορίες. 
 
∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι το λογότυπο δεν είναι βιοµηχανικό προϊόν, οπότε η 
προσπάθεια να ενταχθεί πλήρως σε µία διαδικασία µε συγκεκριµένα βήµατα δεν είναι 
απαραίτητο ότι θα οδηγήσει πάντα στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 
Κάθε επαγγελµατίας σχεδιαστής έχει τον δικό του τρόπο µε τον οποίο δηµιουργεί ένα 
λογότυπο. Πολλοί σχεδιαστές θα ξεκινήσουν κάνοντας διάφορα σκίτσα ή 
συνδυάζοντας διάφορα σκίτσα στην οθόνη του υπολογιστή µέχρι να βρουν κάτι που 
θα τους τραβήξει το ενδιαφέρον για να αποκτήσουν µία βάση. Ένας άλλος τρόπος 
είναι να επιλέξουν ένα σχήµα που αντιπροσωπεύει το ύφος της εταιρείας και να 
εργαστούν πάνω σ’ αυτό προσθέτοντας στοιχεία. Άλλοι µπορεί να αφιερώσουν 
αρκετές ώρες χρησιµοποιώντας το προϊόν για το οποίο πρέπει να δηµιουργήσουν ή να 
ξεφυλλίσουν σχετικά περιοδικά κλπ. Ο στόχος είναι να βγει κάτι ενδιαφέρον, µια 
έξυπνη ιδέα, µία άποψη διαφορετική ή ένας ασυνήθιστος συνδυασµός µορφών που θα 
αποδίδουν το ύφος και την εικόνα της εταιρείας. Κάποιες φορές είναι κάτι που θα 
απαιτήσει εικασία από τον θεατή, άλλες φορές είναι ξεκάθαρο, κάποιες άλλες 
διαφέρει ανάλογα από την οπτική γωνία. 
Αρκετοί σχεδιαστές προτιµούν να δηµιουργούν λογότυπα εξ’ ολοκλήρου από το 
κείµενο. Πειραµατίζονται µε γράµµατα, µεγέθη και σχήµατα και βρίσκουν πολύ 
ενδιαφέρον τρόπους να αντιπροσωπεύσουν την εταιρεία χρησιµοποιώντας τις φόρµες 
των γραµµάτων.    
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4.4.3 Λόγοι που πρέπει να διατηρηθεί η απλότητα στα λογότυπα 
 
Ένα λογότυπο θα πρέπει να είναι απλό και χωρίς στοιχεία εντυπωσιασµού. Έτσι θα 
πρέπει να παρατηρηθεί πιο προσεκτικά τα λογότυπα µεγάλων και επιτυχηµένων 
εταιρειών προκειµένου να επαληθευθεί η προηγούµενη πρόταση. 
Απαιτείτε να είναι ευανάγνωστο και το ίδιο όµορφο σε όλες τις διαστάσεις και να 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µεγάλη γκάµα υλικών και µεγεθών. Σίγουρα θα 
υπάρχουν πολλά λογότυπα τα οποία περιέχουν τρισδιάστατα στοιχεία, animation, 
ντεγκραντέ και πολλά άλλα οπτικά εφέ τα οποία µε µια µατιά µπορεί να φαίνονται 
εντυπωσιακά. Παρόλα αυτά, εάν το λογότυπο δεν µπορεί να αποδοθεί το ίδιο καλά σε 
µία ασπρόµαυρη εκτύπωση ώστε να χρησιµοποιηθεί σε fax, φωτοτυπίες και άλλα 
έντυπα, τότε έχει ήδη αποτύχει σε µεγάλο µέρος της αποστολή τους. Όσο 
εντυπωσιακά και αν είναι όλα αυτά τα οπτικά εφέ, είναι απαραίτητο πριν την τελική 
επιλογή να ληφθεί σοβαρά υπόψη η δυνατότητα του λογοτύπου να δηµιουργήσει µία 
δυνατή εικόνα της εταιρείας σε µία απλή εταιρική κάρτα ή τη συσκευασία ενός 
προϊόντος. Εάν το πετύχει αυτό, τότε είναι πολύ εύκολο να εξελιχθεί µε την 
προσθήκη οπτικών εφέ ανάλογα την εφαρµογή. 

 
 
4.4.4 Λόγοι που πρέπει να επενδυθούν χρήµατα για την σχεδίαση του λογότυπου 
 
Εάν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, γνώσεις σχεδίασης ή ζωγραφικής και χρήσης 
σχεδιαστικών προγραµµάτων σε υπολογιστή µπορεί ο οποιοσδήποτε να δοκιµάσει να 
σχεδιάσει το λογότυπο για µια επιχείρηση ή ένα προϊόν µόνος του. 
Αν βέβαια δεν διαθέτει κάτι από τα παραπάνω είναι µάλλον καλύτερα να εµπιστευτεί 
κάποιον επαγγελµατία. Πρώτα όµως θα πρέπει να υπάρχει στο µυαλό του καθενός το 
πόσες φορές του έχει δηµιουργήσει άσχηµη εντύπωση ένα κακοσχεδιασµένο 
λογότυπο. Ένα καλό λογότυπο δηµιουργεί µία θετική προδιάθεση ενώ ένα πρόχειρο 
και κακοσχεδιασµένο λογότυπο προξενεί επιφυλακτικότητα ή και απόρριψη. 
 
 
Η σχεδίαση του λογότυπου της εταιρείας ή του προϊόντος απαιτεί αρκετό χρόνο και 
ιδιαίτερη προσοχή. 
 
• Για να γίνει καλή πρώτη εντύπωση και να δοθεί στους πελάτες η επαγγελµατική 

εικόνα που αρµόζει στην εκάστοτε επιχείρηση 
• Για να έχει η καλή εντύπωση ώστε ο κόσµος να αναγνωρίσει την εταιρεία του 

λογότυπου την επόµενη φορά που θα δει κάποιο στοιχείο της εταιρικής 
ταυτότητας 

• Για να διαφοροποιηθεί η εκάστοτε εταιρεία η προϊόν από τον ανταγωνισµό. 
Πρέπει να γίνουν µελέτες για το πώς οι ανταγωνιστές προβάλλουν την εταιρεία 
τους και έτσι θα µπορεί να αποφασισθεί η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί. 

 
Το σκιτσάρισµα του λογότυπου είναι µόνο ένα µικρό µέρος της δουλειάς. Το 
µεγαλύτερο µέρος είναι η έρευνα ( ποιοι είναι οι ανταγωνιστές, που θα παρουσιαστεί 
το λογότυπο, ποιος είναι ο στόχος του) , και η εφαρµογή του λογότυπου σε όλες τις 
πιθανές µορφές του (ασπρόµαυρο, έγχρωµο, στο διαδίκτυο, fax, επιστολόχαρτα, 
φακέλους, εταιρικές κάρτες, φόρµες κτλ.). Για τις µεγάλες εταιρείες το λογότυπο 
είναι µέρος ενός πολύ µεγαλύτερου συστήµατος εταιρικής ταυτότητας, που 
περιλαµβάνει έναν οδηγό( brand book ) µε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά µε 
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το πώς θα εφαρµόζεται το λογότυπο σε κάθε περίπτωση (καταχωρίσεις, διαφηµιστικά 
έντυπα, websites κτλ.) και µε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1 : Λογότυπο γνωστών αθλητικών ειδών                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΕΙΚΟΝΑ 2:Λογότυπο γνωστής ελληνικής µπύρας 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
 
Με την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και της επικοινωνίας µαζί µε την ελεύθερη 
κυκλοφορία των αγαθών ενισχύθηκε ο ρόλος του εµπορικού σήµατος. Η πληθώρα 
των καταναλωτικών αγαθών που παράγουν οι βιοµηχανίες και η πολυάριθµη 
προσφορά υπηρεσιών καθιστούν αναγκαία τη διάκριση µεταξύ των προϊόντων και 
των υπηρεσιών που προέρχονται από διάφορες επιχειρήσεις. Έτσι τα σήµατα 
κατέχουν ρόλο βοηθού στην αναγνώριση και την διάκριση των αγαθών µιας 
επιχείρησης από εκείνα µιας άλλης. Το σήµα αποτελεί σηµαντικό εργαλείο στα χέρια 
του επιχειρηµατία. Εκτός το γεγονός ότι διακρίνει τα προϊόντα του από εκείνα µιας 
άλλης επιχείρησης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως διαφηµιστικό µέσο για να 
κεντρίσει το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού, να προσελκύσει νέους πελάτες, 
αλλά και να διατηρήσει τους παλιούς. Είναι όµως χρήσιµο και για τον καταναλωτή 
αφού του δίνει τη δυνατότητα να διακρίνει, χωρίς το κίνδυνο συγχύσεως, το προϊόν 
µιας συγκεκριµένης επιχείρησης, καθώς και να λαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για 
το προϊόν όπως π.χ. την προέλευσή του, την ποιότητά του κ.τ.λ. Τα είδη των σηµάτων 
είναι ποικίλα και ανάλογα µε διάφορα κριτήρια χωρίζονται σε κατηγορίες. Για την 
απόκτηση ενός σήµατος, ο αιτών θα πρέπει να λάβει υπόψη του το νόµους περί 
σηµάτων, µε τους οποίους θα µπορέσει να ενηµερωθεί για τα δικαιώµατά του αλλά 
και τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την αίτηση, την κατάθεση και τελικά την 
απόκτηση του σήµατος που επιθυµεί. 
 Η επωνυµία διακρίνει τον έµπορο, δηλαδή τον φορέα της εµπορικής 
δραστηριότητας. Σε κάθε έγγραφη συναλλαγή πρέπει να είναι ακριβής και πλήρης. 
Ο διακριτικός τίτλος διακρίνει το κατάστηµα της επιχείρησης και περιλαµβάνεται 
συνήθως στις φωτεινές επιγραφές των καταστηµάτων. 
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