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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης -  
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο οδηγός αυτός διατίθεται με άδεια CC BY NC ND 
Αναφορά - Μη εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης,  
ως εθνικός φορέας με σκοπό την ενίσχυση της 
αειφόρου ανάπτυξης και καινοτομίας, υποστηρίζει τη 
μεταφορά και αξιοποίηση της έγκριτης γνώσης στην 
οικονομία, τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και τις 
δημιουργικές βιομηχανίες. 

Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
έργου “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, 
Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων  
και Ψηφιακού Περιεχομένου” με στόχο την 
παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη 
διευκόλυνση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.  

 www.epset.gr/SaaS
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων



Διεθνές σήμα: Σήμα καταχωρημένο 
σύμφωνα με τη συμφωνία της Μαδρίτης 
σχετικά με τη διεθνή καταχώρηση 
σημάτων, η οποία εγκρίθηκε  
στη Μαδρίτη στις 27 Ιουνίου 1989.

Διαδικασία Κατάθεσης

Βήμα 1ο Έλεγχος σημάτων

Ο έλεγχος για πανομοιότυπα ή παρεμφερή διεθνή σήματα, 
για τα οποία ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος σύγχυσης, 
γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Γραφείου 
(www.wipo.int), με χρήση της βάσης δεδομένων ROMARIN 
(WIPO/MADRID: The international trademark system/ Key 
resources/ ROMARIN).

Εφόσον η αίτηση για διεθνές σήμα γίνει μέσα 
σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία 
της εθνικής κατάθεσης, ο καταθέτης έχει 
δικαίωμα να ζητήσει προτεραιότητα.

Στο πεδίο MARK δίνουμε την επωνυμία 
ή μέρος της επωνυμίας του σήματος που 
ερευνούμε. Η προσθήκη του συμβόλου 
* (αστερίσκος) στο τέλος της λέξης ή του 

Γενικά
Σχετική Νομοθεσία: Το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, που 
αφορά την Διεθνή καταχώρηση σημάτων, (σε εφαρμογή στην 
Ελλάδα από τις 10/8/2000), Νόμος 4072/2012, Νόμος 2783/2000 
(Κύρωση Εκτελεστικού Κανονισμού), Υπουργική απόφαση: Κ4-
307/2-1-01. 

Σε τι δικαιοδοσίες προστατεύεται ένα διεθνές σήμα: 
Στις χώρες που υποδεικνύονται στην αίτηση.

Δυνατότητα εκπροσώπησης: Ο δικαιούχος του σήματος 
έχει δικαίωμα να καταθέσει μόνος του την αίτηση. Η υπο-
γραφή της αίτησης μέσω δικηγόρου είναι προαιρετική και, 
στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται πληρεξούσιο έγγραφο.

Τι είναι το «Γραφείο Προέλευσης»: το Γραφείο ενός 
Συμβαλλόμενου στο Πρωτόκολλο της Μαδρίτης Κράτους 
που είναι επιφορτισμένο με την καταχώριση των σημάτων 
για λογαριασμό του.

Πότε θεωρείται η Ελλάδα χώρα προέλευσης  
επί διεθνούς καταχώρισης ελληνικού σήματος: 

Όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις

•	 ο καταθέτης έχει πραγματική και µόνιµη βιοµηχανική  
ή εµπορική εγκατάσταση ή κατοικία στην Ελλάδα ή  
είναι Έλληνας υπήκοος

•	 ο καταθέτης έχει κατατεθειµένο ή καταχωρισµένο σήµα 
στην Ελλάδα.

Πού κατατίθεται ένα διεθνές σήμα: Η αίτηση διεθνούς 
καταχώρισης κατατίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γ. Γ. 

Εμπορίου, Δ/νση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Τμήμα  
Κατάθεσης Διεθνών Σημάτων (γραφείο  212), το οποίο ελέγχει 
αν υφίστανται οι προϋποθέσεις κατάθεσης και δίνει αριθµό 
πρωτοκόλλου πριν τη διαβιβάσει στο Διεθνές Γραφείο.

Διεθνές Γραφείο: Διεθνής Οργανισμός Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Προθεσμία Διαβίβασης στο Διεθνές Γραφείο: Η αίτηση 
διεθνούς καταχώρισης με τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα 
διαβιβάζεται στο Διεθνές Γραφείο, μέσα σε προθεσμία 2 
μηνών από την παραλαβή.

Ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης: Η ημερομηνία 
κατά την οποία παρελήφθη η διεθνής αίτηση από την Εθνική 
Υπηρεσία Σηµάτων, υπό τον όρο ότι εντός προθεσµίας 
2 µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής, το ∆ιεθνές 
Γραφείο την παρέλαβε σε κανονική και πλήρη µορφή. Εάν 
η αίτηση για διεθνή καταχώριση δεν παραληφθεί εντός 
της προθεσµίας αυτής, η διεθνής καταχώριση θα φέρει ως 
ηµεροµηνία καταχώρισης την ηµεροµηνία κατά την οποία η 
αίτηση παρελήφθη από το ∆ιεθνές Γραφείο.



Βήμα 2ο Κατάθεση

Πού μπορώ να βρω το έντυπο της αίτησης; 
http://www.wipo.int/madrid/en/forms 

Ποια απ΄όλα τα έντυπα συμπληρώνω; 

•	 το έντυπο που φέρει τον κωδικό ΜΜ2 (E),  
στην άνω δεξιά γωνία

•	 το έντυπο ΜΜ2 (Ε) και το έντυπο ΜΜ18 (Ε),  
σε περίπτωση που επιθυμώ να κάνω διεθνή  
αίτηση για την Αμερική

Γλώσσες κατάθεσης της αίτησης:

•	 Γαλλική ή Αγγλική

Δικαιολογητικά κατάθεσης

1. Αίτηση ΜΜ2 (Ε) με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή 
του καταθέτη ή του εντολοδόχου ή οποιαδήποτε 
άλλη επιπρόσθετη αίτηση (π.χ. για κατάθεση στην 
Αμερική) εις διπλούν, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορ-
φή με τη προσκομιδή ψηφιακού δίσκου (CD) ή άλλου 
πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του Ημεδαπού Σήματος 

3. Παράβολο των 15€.

Κατά την εκτύπωση να εκτυπώνεται μία μόνο 
σελίδα της αίτησης ανά φύλλο χαρτιού.

Στην 5η σελίδα της αίτησης υπάρχει 
κατάλογος επιλογής χωρών προορισμού 
(Designated Contracting Parties), όπου 
ο αιτών συμπληρώνει τις χώρες που 
επιθυμεί, ενώ αριστερά του εντύπου της 
αίτησης αναφέρονται αναλυτικά οι χώρες 
που έχουν ατομικά τέλη (individual fees) 
ή συμπληρωματικά τέλη (complementary 
fees), καθώς και τα έξοδα ανά κλάση για τις 
χώρες αυτές. 

Το αναλυτικό αποτέλεσμα των εξόδων 
υπολογίζεται σε Ελβετικά Φράγκα και 
συμπληρώνεται στη σελίδα 6 της αίτησης.

Βήμα 3ο Πληρωμή Τελών

Το βασικό τέλος της αίτησης για το διεθνές σήμα ανέρχεται 
στο ποσό των 653 ελβετικών φράγκων για ασπρόμαυρο 
σήμα ή 903 ελβετικών φράγκων για έγχρωμο σήμα. 

O υπολογισμός γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω υπολογιστή τελών 
(WIPO/MADRID: The international trademark system/ Key 
resources/ Fee calculator/ Office of Origin), και τα τέλη 
ποικίλουν ανάλογα με:

•	 τις υποδεικνυόμενες χώρες προορισμού

•	 τις κλάσεις των προϊόντων

•	 το αν είναι ασπρόμαυρο ή έγχρωμο το σήμα. 

Το αντίστοιχο ποσό προκαταβάλλεται και το σχετικό νούμερο 
της κατάθεσης πληρωμής καταγράφεται στην αίτηση.

Δηλαδή Εγκατάσταση ή Κατοικία στην Ελλάδα 
& σήμα κατατεθειμένο ή καταχωρισμένο.

 
Τα πεδία που συμπληρώνονται στην αίτηση είναι:

1. Γραφείο Προέλευσης (Ελλάδα)

2. Στοιχεία Καταθέτη

σήματος που ερευνούμε έχει την έννοια της 
εκτέλεσης αναζήτησης για κάθε σήμα που το 
«περιέχει».
Μετά την ηλεκτρονική αναζήτηση, μπορούμε 
να ανατρέξουμε για έλεγχο στα αντίστοιχα 
βιβλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γ. Γ. 
Εμπορίου, Δ/νση Εμπορικής & Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας.



Δηλώνονται οι κλάσεις στις οποίες ο 
καταθέτης επιθυμεί να αποκτήσει προστασία 
ή τυχόν περιορισμός των κλάσεων, όπως 
ακριβώς εμφανίζονται στο εθνικό σήμα (σε 
γραμματοσειρά «Courier new» ή «Times 
New Roman» σε μέγεθος 12 και πάνω).

Ο Αριθμός και η  Ημερομηνία κατάθεσης 
αίτησης συμπληρώνονται εφόσον υπάρχει 
εθνική κατάθεση που δεν έχει ακόμα 
εκδικαστεί, ενώ τα αντίστοιχα πεδία περί 
καταχώρησης εφόσον υπάρχει εθνική 
κατάθεση που έχει γίνει δεκτή με αμετάκλητη 
απόφαση.

Το σήμα τοποθετείται στο πλαίσιο 
όπως ακριβώς εμφανίζεται στην εθνική 
αίτηση κατάθεσης ή στη βασική αίτηση 
καταχώρησης.

Α    Τη μεταγραφή φωνητικού αλφαβήτου  
       (όπου υπάρχει)

Β      Τη μετάφραση του σήματος

Γ       Την έλλειψη νοήματος των λέξεων  
        με αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα μετάφρασης

Δ       Την ιδιότητα του σήματος ως      
        τρισδιάστατου ή ηχητικού ή συλλογικού 

Ε       Ο καταθέτης δηλώνει αν επιθυμεί    
       προστασία μόνο συγκεκριμένων  
       στοιχείων του σήματος (disclaimer)

3. Προϋποθέσεις κατάθεσης σήματος

4. Διορισμός αντιπροσώπου/ δικηγόρου (προαιρετικός)

5. Κατάθεση ή καταχώρηση

6. Δήλωση προτεραιότητας

7. Σήμα

8. Δήλωση χρώματος
9. Παρατηρήσεις 

Εδώ μπορούν να αναγραφούν παρατηρήσεις  
που αφορούν πχ:

10. Προϊόντα και υπηρεσίες

11. Κατάλογος χωρών όπου ζητείται προστασία του σήματος

12. Υπογραφή του Καταθέτη ή του αντιπροσώπου του – 
Σφραγίδα – Ημερομηνία

13. Στοιχεία Γραφείου της Χώρας Προέλευσης  
(Συμπληρώνεται από την υπηρεσία)

14. Υπολογισμός δαπανών και αναγραφή αριθμού κατάθεσης

Συμπληρώνεται μόνο αν παραπάνω έχει 
σημειωθεί αριθμός και ημερομηνία 
κατάθεσης αίτησης, η οποία απέχει από 
την ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς 
αίτησης λιγότερο από 6 μήνες.

Η αίτηση με προτεραιότητα δεν είναι 
υποχρεωτικό να αφορά όλα τα αγαθά ή 
προϊόντα που δηλώνονται με την αίτηση 
διεθνούς καταχώρησης.

Ο καταθέτης δηλώνει ότι το χρώμα ή 
συνδυασμός χρωμάτων αποτελεί ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό του σήματος και αναφέρει 
σε ποια βασικά μέρη του σήματος βρίσκεται 
το κάθε χρώμα.


