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• Διακριτικά γνωρίσματα μιας επιχείρησης  

    (Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, Εμπορικό Σήμα) 

• Κατοχύρωση Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου 

• Η νέα υπηρεσία του Β.Ε.Π. 

• Διαδικασία κατοχύρωσης 

• Ηλεκτρονική Κατάθεση Σήματος και έκδοση e- Παραβόλου 

• Κλάσεις Προϊόντων της Συμφωνίας Νίκαιας 

• Ερωτήσεις 

Περιεχόμενα 



• Η επωνυμία αποτελεί ένα από τα βασικότερα διακριτικά 
γνωρίσματα μιας επιχείρησης, με το οποίο κάθε έμπορος 
διακρίνεται υποχρεωτικά στην άσκηση της εμπορικής 
δραστηριότητάς του και υπογράφει στις εμπορικές 
συναλλαγές (άρθρο 4 § 2 στ. β’ και 7 ν. 1089/1980 ΦΕΚ Α’ 
261/12-11-1980).  

 

• Η επωνυμία αποτελεί διακριτικό γνώρισμα το οποίο διακρίνει 
το φορέα της επιχείρησης. 

 

Διακριτικά γνωρίσματα μιας επιχείρησης 

Επωνυμία 



• Στα διακριτικά γνωρίσματα βρίσκεται και ο διακριτικός τίτλος 
ή σύμφωνα με την ορολογία που προκρίνει το άρθρο 13 § 1 
ν. 146/1914 ( ΦΕΚ Α’ 270/27-01-1914 ) περί αθέμιτου 
ανταγωνισμού, το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα της 
επιχείρησης. 

 

• Ο διακριτικός τίτλος αποτελεί διακριτικό γνώρισμα του 
καταστήματος ή της επιχείρησης του εμπόρου. 

Διακριτικά γνωρίσματα μιας επιχείρησης 

Διακριτικός Τίτλος 



• Σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής 
παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων άρθρο 121 
ν. 4072/2012 ( ΦΕΚ Α’ 86/11-04-2012 ). 

 

• Το εμπορικό σήμα είναι το διακριτικό γνώρισμα για το οποίο 
προβλέπεται συγκεκριμένη τυπική διαδικασία κατοχύρωσης 
στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Διακριτικά γνωρίσματα μιας επιχείρησης 

Εμπορικό Σήμα 



• Υπεύθυνα για την κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού 
τίτλου μιας επιχείρησης είναι τα Επιμελητήρια. 

 

• Τα Επιμελητήρια τηρούν Πρωτόκολλο Επωνυμιών. 

 

• Το πρωτόκολλο περιέχει μεταξύ άλλων και: 

 την εμπορική ή εταιρική επωνυμία και  

 τον τυχόν διακριτικό τίτλο της επιχειρήσεως. 

 
             (άρθρο 4 παρ.1 , άρθρο 8, ν.1089/1980 (ΦΕΚ Α ΄ 261/12.11.1980)   
    Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματιών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων)  

 

Κατοχύρωση Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου 



• Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νόμου 4072/2012 
(ΦΕΚ Α’ 86/11-04-2012) δεν απαιτείται η παράσταση 
δικηγόρου για την υποβολή δήλωσης κατάθεσης εμπορικού 
σήματος.  

 

• Το Β.Ε.Π. έχοντας ως αφετηρία την στήριξη και την ανάπτυξη 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, έθεσε σε 
λειτουργία την υποστηρικτική υπηρεσία κατοχύρωσης 
εμπορικού σήματος.  

Η νέα υπηρεσία του Β.Ε.Π. 



1. Ταξινόμηση προϊόντων/υπηρεσιών 

 Το εν δυνάμει εμπορικό σήμα ταξινομείται σε κλάσεις. Το Tmclass 

βοηθάει στην αναζήτηση και στην ταξινόμηση των προϊόντων και 
υπηρεσιών (όρων). 

 

2. Νομικός προέλεγχος συμβατότητας και διαθεσιμότητας 
       Γίνεται έλεγχος στα Ελληνικά και διεθνή αρχεία κατοχύρωσης σημάτων, 

μέσω του TMview, ώστε να βεβαιωθεί πως δεν έχει κατατεθεί ίδιο ή 
παραπλήσιο σήμα και να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες εγκρίσεως 
από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων.   

Διαδικασία κατοχύρωσης(1/3) 



3. Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και έλεγχος 
πληρότητας φακέλου προς κατάθεση 
• Δήλωση ορισμένου τύπου η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά (απαιτούνται οι 

κωδικοί taxis). 

• H μορφή του σήματος σε αρχείο μορφής JPEG, το μέγεθος του οποίου να μην 
υπερβαίνει τα 2meg και το μέγεθος της απεικόνισης να μην υπερβαίνει τα 8Χ8 
εκατοστά . 

• Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας. Στην 
περίπτωση των Ε.Π.Ε. ή των Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο 
νομιμοποίησης. 

• Εξουσιοδότηση και ορισμό αντικλήτου. 

• Παράβολο του Δημοσίου 110€ για την πρώτη κλάση και 20€ για κάθε επιπλέον 
κλάση. 

Διαδικασία κατοχύρωσης(2/3) 



4. Αγορά και κατάθεση σχετικών παραβόλων  
           Με την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης σήματος υπολογίζεται αυτόματα το ύψος 

της αξίας  του Παραβόλου Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σήματος.  

 

5. Κατάθεση φακέλου 
       Την κατάθεση αναλαμβάνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και γίνεται 

ηλεκτρονικά ή αν είναι επιθυμητό στο Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου. 

 

6. Παρακολούθηση πορείας της διαδικασίας 

         Η δήλωση λαμβάνει αριθμό, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης, παρακολουθείται 
η πορεία της υπόθεσης μέχρι την συνεδρίαση της Διοικητικής επιτροπής 
σημάτων αλλά και εν τέλει την έκδοση αποφάσεων. 

 

Διαδικασία κατοχύρωσης(3/3) 



Ηλεκτρονική Κατάθεση Σήματος 

και έκδοση e- Παραβόλου 

[ Βίντεο ] 



Μοκέτες – Τάπητες - Χαλιά 

Κλάση 1  
 Χημικά προϊόντα προστασίας από τους λεκέδες για χρήση σε 
τάπητες 

 
Κλάση 3 

 Αποσμητικά παρασκευάσματα για τάπητες 
 Καθαριστικά για τάπητες 
Παρασκευάσματα καθαρισμού για τάπητες 
Παρασκευάσματα καθαρισμού για χαλιά 
 Προϊόντα καθαρισμού για χαλιά και μοκέτες 

 

Κλάσεις Προϊόντων/ Υπηρεσιών  

ταξινόμηση Νίκαιας 



Μοκέτες – Τάπητες - Χαλιά 

Κλάση 5 
Αποσμητικά παρασκευάσματα για τάπητες 
Παρασκευάσματα απόσμησης για τάπητες 

  
Κλάση 7 

Βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες ταπήτων 
Βιομηχανικές μηχανές καθαρισμού ταπήτων 
Εφαρμοστές σαμπουάν για τάπητες (ηλεκτρικής λειτουργίας) 
Ηλεκτρικές σκούπες για τάπητες 
Ηλεκτρικές σκούπες καθαρισμού ταπήτων 
Ηλεκτρικές συσκευές πλύσης ταπήτων με σαμπουάν 
Μηχανές καθαρισμού με βούρτσες για τάπητες 
Μηχανές καθαρισμού ταπήτων 
Μηχανές πλύσης ταπήτων 

Κλάσεις Προϊόντων/ Υπηρεσιών  

ταξινόμηση Νίκαιας 



Μοκέτες – Τάπητες - Χαλιά 

Κλάση 8 
 Εργαλεία τεμαχισμού ψάθινων ταπήτων ιαπωνικού τύπου (τατάμι) 

  
Κλάση 11 

Εργαλεία τεμαχισμού ψάθινων ταπήτων ιαπωνικού τύπου (τατάμι) 
 Θερμαινόμενοι τάπητες 

  
Κλάση 17 

Αντιολισθητικές ταινίες για τάπητες 
 Κολλητικές ταινίες για χρήση με τάπητες 
 Μονωτικοί τάπητες 
 Πετρώδεις ίνες σε μορφή μονωτικών ταπήτων 
Ταινίες για τάπητες (εκτός από αυτές που προορίζονται για οικιακή χρήση) 
 Ταινίες συνένωσης τεμαχίων μοκέτας 

Κλάσεις Προϊόντων/ Υπηρεσιών  

ταξινόμηση Νίκαιας 



Μοκέτες – Τάπητες - Χαλιά 

Κλάση 20 
Κλιπ για τη στερέωση ταπήτων σε κλίμακες (μη μεταλλικά) 
Ράβδοι για τη στερέωση ταπήτων σε κλίμακες από πλαστικό 
Ταινίες κάλυψης (μη μεταλλικές) για κάλυψη ενώσεων μεταξύ 
ταπήτων 

 
Κλάση 21 

 Δάρτες για το ξεσκόνισμα ταπήτων 
Κόπανοι για τάπητες (Μη ηλεκτρικοί -) 
Μέσα εφαρμογής σαμπουάν για τάπητες (Μη ηλεκτρικά -) 
 Μη ηλεκτρικές διατάξεις καθαρισμού ταπήτων 
Σκούπες για χαλιά [μη ηλεκτρικές]   
Τσουγκράνες για χαλιά 

Κλάσεις Προϊόντων/ Υπηρεσιών  

ταξινόμηση Νίκαιας 



Μοκέτες – Τάπητες - Χαλιά 

Κλάση 22 
 Ίνες για παρασκευή πλακιδίων τάπητα 
 Ινες για παρασκευή ταπήτων 

  
Κλάση 23 

 Νήματα ταπήτων 
  
Κλάση 24 

Μοκέτες [υφάσματα] 
 Πανιά για ρέλια των ιαπωνικού τύπου ταπήτων τατάμι 

  
Κλάση 26 

 Άγκιστρα για τάπητες 
Βελόνες για τάπητες ιαπωνικού τύπου (τατάμι) 

Κλάσεις Προϊόντων/ Υπηρεσιών  

ταξινόμηση Νίκαιας 



Μοκέτες – Τάπητες - Χαλιά 

Κλάση 27 
 Αντιολισθητικοί τάπητες 
Αντιολισθητικό υλικό για χρήση κάτω από τάπητες 
 Βασικό υπόστρωμα ταπήτων 
Ενίσχυση ταπήτων και χαλιών 
 Επενδύσεις ταπήτων 
 Μοκέτες [τάπητες] 
 Πλακίδια τάπητα από πλαστικό 
 Πλακίδια τάπητα από ύφασμα 
 Τάπητες από ύφασμα 
 Τάπητες για οχήματα 
 Υποστρώματα ταπήτων 
 Υλικά παραγεμίσματος ταπήτων 
 Υφασμάτινοι τάπητες δαπέδου 
 Χαλιά χώρων 
 Χειροποίητοι μάλλινοι τάπητες 

Κλάσεις Προϊόντων/ Υπηρεσιών  

ταξινόμηση Νίκαιας 



Μοκέτες – Τάπητες - Χαλιά 

Κλάση 28 
 Τάπητες για γκολφ 
 Τάπητες εξάσκησης βολών [εξαρτήματα γκολφ] 

  
Κλάση 35 

 Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε καταστήματα σε σχέση με τάπητες 
  

Κλάση 37 
 Αφαίρεση λεκέδων από χαλί 
 Εκμίσθωση εντατήρων ταπήτων 
 Επιδιόρθωση ταπήτων ιαπωνικού τύπου (τατάμι) 
 Καθαρισμός ταπήτων και χαλιών 
 Παροχή πληροφοριών μέσω H/Y σε σχέση με τη συντήρηση ταπήτων 
 Τοποθέτηση μοκετών  
 Χρηματοδοτική μίσθωση μηχανών καθαρισμού ταπήτων 
 Ψαλίδες ταπήτων (εκμίσθωση) 

Κλάσεις Προϊόντων/ Υπηρεσιών  

ταξινόμηση Νίκαιας 



Μοκέτες – Τάπητες - Χαλιά 

Κλάση 40 
 Απόσμηση ταπήτων  
 Βαφή ταπήτων 
 Εκτύπωση σχεδίων σε τάπητες 
 Εφαρμογή επένδυσης σε τάπητες κατόπιν παραγγελίας τρίτων 
 Επεξεργασία ταπήτων ώστε να διαθέτουν αντιστατικές ιδιότητες 
 Ψαλίδισμα (κούρεμα) μοκετών 

  
Κλάση 42 

Σχεδιασμός πλακιδίων τάπητα 
 Σχεδιασμός ταπήτων 

  
Κλάση 43 

 Εκμίσθωση ταπήτων 

Κλάσεις Προϊόντων/ Υπηρεσιών  

ταξινόμηση Νίκαιας 



Ερωτήσεις 

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 


