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κύριε Γ. Γραμματέα, 
 
Σε συνέχεια της από 25/01/2019 ηλεκτρονικής επιστολής σας, με θέμα την κατάργηση της 
αυτεπάγγελτης απόρριψης σήματος, βάσει προελέγχου της διοίκησης κατά την κατάθεση 
εμπορικών σημάτων, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις μας.  
 
Βασικό μέλημα της διοίκησης θα πρέπει να είναι η ασφάλεια των συναλλαγών και η προστασία 
του υγιούς ανταγωνισμού. 
 
Συνεπώς ο ενδελεχής υπηρεσιακός προέλεγχος κατά την κατάθεση ενός νέου σήματος 
παραμένει απαραίτητος, ούτως ώστε να μην θίγονται δικαιώματα επιχειρήσεων που 
χρησιμοποιούν ήδη όμοιο ή παρόμοιο σήμα και έχουν εδραιώσει μέσω αυτού την οικονομική 
και εμπορική τους πορεία στην αγορά. 
 
Από την άλλη, θεωρείται λογικό σήμα το οποίο δεν χρησιμοποιείται και έχει περιέλθει σε 
αδράνεια, να μην αποτελεί τροχοπέδη για την λειτουργία μιας νέας επιχειρηματικής μονάδας. 
 
Θα κρίνονταν σκόπιμο δε, να αναζητηθούν μηχανισμοί ελέγχου της χρήσης των σημάτων από 
την ίδια την διοίκηση, για την συμμόρφωση των δικαιούχων προγενέστερων σημάτων στην 
απαίτηση της πραγματικής χρήσης αυτών στην αγορά, και όχι μόνο κατόπιν αιτήσεως για την 
κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 της Οδηγίας, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η απόκτηση σημάτων σε νέες επιχειρήσεις και να ελαττωθεί ο περιορισμός του 
ανταγωνισμού.  
 
Άρα, δεν θεωρούμε ότι βρίσκεται εκτός πλέγματος προστασίας, η πρόταση σύμφωνα με την 
οποία ο προέλεγχος της διοίκησης θα παραμείνει, όμως θα συνίσταται στην ειδοποίηση του 
δικαιούχου όμοιου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος, ο οποίος εάν επιθυμεί, θα ασκήσει τα 
νόμιμα δικαιώματά του και μετά την κρίση περί του παραδεκτού αυτών, θα απορρίπτεται η 
καταχώριση του νεότερου σήματος. 
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Η άσκηση όμως των νόμιμων δικαιωμάτων του δικαιούχου δεν θα πρέπει να πραγματώνεται με 
δυσβάστακτα οικονομικά μέσα που εν τέλει θα παρακωλύουν την δυνατότητα άσκησης τους, 
καθώς με αυτόν τον τρόπο κινδυνεύει να καταστεί ανενεργός ο σκοπός της υιοθέτησης του 
θεσμού της ειδοποίησης του δικαιούχου όμοιου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος. Τέλος, η 
διαδικασία αποδοχής ή μη της καταχώρησης του νεότερου σήματος μετά την άσκηση των 
νόμιμων δικαιωμάτων του δικαιούχου όμοιου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος θα πρέπει 
να ολοκληρώνεται ταχύρρυθμα, προκειμένου να διασφαλίζεται άμεσα η προστασία των 
εμπορικών σημάτων για την εύρυθμη λειτουργία της  αγοράς σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. 
 
Παραμένοντες στην διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία. 
 
 
                                                                                                  Με εκτίμηση, 
                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 
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