ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
§ 64 Σήμα
Σήμα είναι η ένδειξη που αναγνωρίστηκε με αμετάκλητη απόφαση της
Διοικητικής επιτροπής σημάτων για να διακρίνει τα προϊόντα που μία
επιχείρηση παράγει, εμπορεύεται ή τις υπηρεσίες που παρέχει (σήμα
υπηρεσιών), από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλης επιχείρησης. Είναι
διακριτικό γνώρισμα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Προέλευση του
προϊόντος ή της υπηρεσίας από ορισμένη επιχείρηση.
Νομική φύση
1. -Δικαίωμα προσωπικότητας
-Ηθική αξία
-Ισόβιο
-Είναι προϊόν αυτοτελές

Σήμα
-Περιουσιακή αξία
-Χάνεται αν μείνει αδρανές
-Κοινόχρηστη ένδειξη
-Περισσότερα πρόσωπα
Ελληνικό δίκαιο:
α) αν δεν χρησιμοποιηθεί: διαγραφή
β) μπορεί να ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα
γ) προστατεύεται στα όρια της ελληνικής επικράτειας
δ) μεταβιβαστό τόσο στη ζωή όσο και αιτία θανάτου.
Δικαίωμα άϋλου αγαθού: απόλυτο και αποκλειστικό με περιεχόμενο την
άμεση εξουσίαση του σήματος και τη δυνατότητα αποκλεισμού κάθε άλλου
από τη χρήση του.
§ 65 Σκοπός:
 Συμφέρον φορέα του. Διευρύνει τον κύκλο των πελατών και
ανταποκρίνεται στον ανταγωνισμό.
 Διευκόλυνση πελατών στην αναζήτηση προϊόντων. Άρα δεν
πρέπει να είναι παραπλανητικό.
 Ευρώπη: Συμφέρον καλής λειτουργίας ενός ελεύθερου και
ανόθευτου ανταγωνισμού στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.
Λειτουργίες: Μέσο που εκπληρώνεται ο σκοπός του σήματος.
1) Λειτουργία προέλευσης: Δεσμός ανάμεσα στα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες μιας επιχείρησης και διάκριση των άλλων. Χρησιμοποιείται και από
επιχειρήσεις τρίτων που χρησιμοποιούν το σήμα με συγκατάθεση του αρχικού
φορέα.
Ο σηματούχος βλάπτεται όταν δημιουργείται σύγχυση ή συσχέτιση με
άλλα σήματα.
2) Μέσο διαφήμισης: εντυπωσιακή διαμόρφωση, σύνδεση με το
προϊόν και προβολή από τα ΜΜΕ.

3) Όχι εγγυητική λειτουργία. Δεν εγγυάται ορισμένη ποιότητα των
προϊόντων ή των υπηρεσιών που διακρίνει. Δεν διαβεβαιώνει την μη
μεταβολή ποιότητας. Μόνο τα γνωστά είναι εγγυητικά με την οικονομική του
όρου έννοια. Δεν μεταβάλλει την ποιότητα για το δικό του συμφέρον. Ούτε στο
συλλογικό σήμα έχουμε εγγυητική λειτουργία. Εγγυητική λειτουργία ποιότητας
επιτελούν τα σήματα ποιότητας.
§ 66. Αρχές


Αρχή σύνδεσης του σήματος με την επιχείρηση.



Αρχή αποκλειστικότητας του δικαιώματος στο σήμα. Εξουσία
αποκλειστικής χρήσης στον σηματούχο.



Αρχή του αδιαιρέτου του σήματος. Αν διασπαστεί η επιχείρηση
δεν μπορούν να το χρησιμοποιούν το σήμα όλοι.



Αρχή ενιαίου δικαιώματος στο σήμα: Ισχύει για όλη την ελληνική
επικράτεια.



Αρχή της εδαφικότητας.



Αρχή της χρονικής προτεραιότητας: Σήμα – σήμα, σήμα –
διακριτικό

σημείο,

διακριτικό

–

σήμα

ή

το

δικαίωμα

προσωπικότητας υπερισχύει του σήματος.
Είδη σημάτων
§ 67.
1). Με βάση τη μορφή του σήματος


Λεκτικά σήματα και λεξιπλασίες αλλά και ξενόγλωσσες: Λέξεις με
βάση τους γλωσσικούς κανόνες, αρκεί να μην είναι περιγραφικές
αλλά να έχουν την ικανότητα να διακρίνουν τα προϊόντα.
(Γράμματα ή αριθμοί).



Συμβολικά ή εικαστικά σήματα: Σύμβολα κάθε είδους για
συγκεκριμένες ή αφηρημένες εικαστικές παραστάσεις.



Σύνθετα σήματα: Συνδυασμός λέξεων ή εικόνων ή μόνο λέξεων
ή μόνο εικόνων.



Σήματα με επίπεδη ή τρισδιάστατη μορφή.



Ηχητικά σήματα.

§ 68
2). Με βάση τον προορισμό του σήματος:


Βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα: Το πρώτο: Προϊόντα που
παράγει και το δεύτερο: Προϊόντα που εμπορεύεται.



Σήμα υπηρεσιών: δραστηριότητα για λογαριασμό τρίτου και δεν
οδηγεί στην παραγωγή ή κυκλοφορία προϊόντων. (Υπηρεσία:
Αυτοτελής ή αυθύπαρκτη).



Συλλογικό σήμα: Συνεταιρισμοί και ενώσεις προσώπων που
επιδιώκουν

οικονομικούς,

εμπορικούς,

επαγγελματικούς)

σκοπούς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ακόμη κι αν
δεν ασκούν δική τους επιχείρηση.


Σήμα πρόνοιας: Εμπορικά, βιομηχανικά ή υπηρεσιών που ο
καταθέτης δεν έχει σκοπό να τα καταθέσει άμεσα αλλά στο
μέλλον.



Αμυντικό

σήμα:

Ο

καταθέτης

δεν

προτίθεται

να

το

χρησιμοποιήσει αλλά είναι ασπίδα προστασίας του κυρίου
σήματος.


Επωνυμικό σήμα: Σήμα που διακρίνει το σύνολο των προϊόντων
ή των επιχειρήσεων που παράγει ή πρόκειται να παράγει μια
επιχείρηση.



Σήματα της σειράς: Σήματα πολλά που έχει καταθέσει ίδιος
φορέας για προϊόντα που έχουν κοινό θέμα.



Κύρια σήματα και σήματα είδους: Το κύριο σήμα συναρτά τα
προϊόντα που διακρίνει με την επιχείρηση του φορέα του, ενώ τα
ειδικά διακρίνουν προϊόντα από άλλα παρόμοια.



Συνδεδεμένα σήματα: Σήματα που χρησιμοποιούνται ως μία
ενότητα.



Σήμα συνδεδεμένων επιχειρήσεων: Σήμα που αντιπροσωπεύει
πολλές

επιχειρήσεις

που

είναι

υπό

ενιαίο

σήμα

που

αντιπροσωπεύει πολλές επιχειρήσεις που είναι υπό ενιαία
διοίκηση.



Σήμα ποιότητας: Εγγυητική λειτουργία. Διοικητική άδεια ύστερα
από κρατικό έλεγχο.



«Κρατικά» σήματα: Μη κατατεθειμένες ενδείξεις που πρέπει να
είναι σε προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή.

3). Διακρίσεις με βάση τη διακριτική δύναμη του σήματος
Συνήθη σήματα: Μέση διακριτική δύναμη και απολαμβάνουν συνήθη
προστασία.
Ασθενή σήματα: Η σύγχυση αποτρέπεται με μικρές παραλλαγές.
Ισχυρά σήματα: Μεγαλύτερη διακριτική δύναμη από τα συνήθη.
Σήματα φήμης: α) Ιδιαιτερότητα
β) Μοναδικότητα
γ) Ύψιστος βαθμός επικράτησης στις συναλλαγές.
δ) Ιδιαίτερη εκτίμηση στις συναλλαγές.
 Ουσιαστικές προϋποθέσεις
(1) Δεν είναι το σήμα υποχρεωτικό.
(2 Δικαιούχος σήματος : Νομικό ή φυσικό πρόσωπο ικανό προς
δικαιοπραξία που ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει επιχείρηση. Αποκλείονται οι
ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα. Εταιρείες προς ίδρυση
ναι.
(3) Ο καταθέτης ημεδαπού σήματος δεν είναι αναγκαίο να έχει την
επιχείρησή του στην ελληνική επικράτεια.
(4)

Επιχείρηση

παραγωγής,

εμπορίας

προϊόντων

ή

παροχής

υπηρεσιών. Επίσης, γεωργική, κτηνοτροφική ή αλιευτική.
(5) Ένα προϊόν μπορεί να έχει περισσότερα του ενός σήματος.
 Θετικές αντικειμενικές προϋποθέσεις
(1) Το σήμα πρέπει να είναι επιδεικτικό γραφικής παράστασης και να
έχει αυτοτέλεια έναντι του προϊόντος που πρόκειται να διακρίνει.
(2) Το σήμα πρέπει να έχει διακριτική ικανότητα. Να διακρίνει τα
προϊόντα. Κατάλληλη είναι η ένδειξη που γίνεται αντιληπτή με την όραση.
Αλλά και ηχητικά μηνύματα και ο διασχηματισμός των προϊόντων.

Δεν

γίνονται

δεκτά

σήματα

με

οσφραντικές

παραστάσεις

και

παραστάσεις αντιληπτές με την αφή.
(3) Σήμα: Σήμα εφημερίδας περιοδικού.
 Αρνητικές αντικειμενικές προϋποθέσεις - Απαράδεκτα
Απαράδεκτα:


Απόλυτα: Αποκλείεται να γίνουν δεκτά.



Σχετικά:

Αρχικά

απαράδεκτα,

αλλά

μετά

από

διαμόρφωση ή συνδυασμό γίνονται δεκτά.
Σχετικώς απαράδεκτα:
(Α) Κοινόχρηστες ενδείξεις: Σήμα που αρχικά έγινε δεκτό, αλλά στη
συνέχεια εξαιτίας της ευρείας χρησιμοποίησης από πολλές επιχειρήσεις έχασε
την διακριτική του δύναμη ή εξελίχθηκε σε ονομασία προϊόντος.
Σκοπός:

Προστασία

ελεύθερου

ανταγωνισμού

με

αποτροπή

δημιουργίας μονοπωλίων υπέρ ορισμένων προσώπων.
Χαρακτηρισμός ένδειξης ως κοινόχρηστης:
 Αντικειμενικό: Ευρεία χρήση της ένδειξης.
 Υποκειμενικό: αντιλήψεις συναλλακτικού κύκλου ότι έχει χάσει
την διακριτική του δύναμη.
Απαιτείται και αδράνεια του σήματος.
Κοινόχρηστο μπορεί να γίνει και ένα σύνθετο σήμα.
Ισχύει σε όλη την επικράτεια.
(Β) Ενδείξεις χωρίς διακριτική ικανότητα:
Η κρίση αν στερούνται διακριτικής ικανότητας γίνονται από τους
καταναλωτές.
Οι ενδείξεις αυτές δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν από πριν και
με τρόπο περιοριστικό.
Το χρώμα αυτοτελώς δεν έχει διακριτική ικανότητα. Οι ξενόγλωσσες
ενδείξεις μπορούν να αποτελέσουν σήμα.

(Γ) Περιγραφικές ενδείξεις: Λεκτικές ή παραστατικές ενδείξεις που
δηλώνουν διάφορα χαρακτηριστικά στοιχεία και εξατομικεύουν το προϊόν.
Σκοπός:

Προστασία

ελεύθερου

ανταγωνισμού

και

αποτροπή

δημιουργίας μονοπωλίων υπέρ ορισμένων επιχειρηματιών.
Περιπτώσεις: (α) Είδος προϊόντος
(β) Ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας
(γ) Προορισμός
(δ) Ποσότητα και αξία
(ε) Τόπο προέλευσης.
Η εκτίμηση γίνεται με βάση τα σχετικά προϊόντα και τις αντιλήψεις των
καταναλωτών. Με βάση αυτό θα κριθεί και το ξενόγλωσσο σήμα.
Ονομασίες

προέλευσης:

Συνδέονται

με ορισμένη

γεωγραφική

περιοχή που τα συνδέει με ορισμένη ποιότητα. Εκτελούν και εγγυητική
λειτουργία.
Απαράδεκτο ως περιγραφικό: Από λέξεις που υποδηλώνουν τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Απολύτως απαράδεκτα (άρθρο 3)
Παραπλανητική ένδειξη:
(1) Κατά το περιεχόμενό της είναι ανακριβής.
(2) Η ανακρίβεια μπορεί να παραπλανήσει τον μέσο καταναλωτή
σχετικά με τις ιδιότητες του προϊόντος.
Σχετική αποκλειστικότητα: στα όρια της διακριτικής λειτουργίας
Το σήμα προστατεύεται για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία
δηλώθηκε, αλλά και τα ομοειδή προϊόντα και τις ομοειδείς υπηρεσίες. Πρέπει
να ασκείται και μέσα στα όρια του 281 ΑΚ.

Η υποχώρηση της χρονικής προτεραιότητας δικαιολογείται καταρχήν
στις ατομικές επωνυμίες και από τις εταιρείες σε εκείνες που σχηματίζονται
από το σχετικό όνομα ενός εταίρου.
Χρησιμοποίηση «εν είδει σήματος»: χρήση διακριτικού γνωρίσματος
κατά τρόπο που ο μέσος άπειρος αγοραστής να εκλαμβάνει ότι διακρίνει το
προϊόν από άλλο προϊόν και ειδικότερα να διακρίνει την προέλευσή τους από
συγκεκριμένη επιχείρηση.
Ανταλλακτικά και κύριο πράγμα: μπορεί να έχουν το ίδιο σήμα (αρκεί
να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει οικονομικός δεσμός).
Θετικό περιεχόμενο δικαιώματος χρήσης:
(1) Το χρησιμοποιεί για τα προϊόντα που έχει δηλώσει και τα
παρεμφερή τους εκτός αν πρόκειται για σήμα φήμης.
α) Σηματούχος: επίθεση του σήματος στα προϊόντα του ή τα
ομοειδή του και χαρακτηρισμό της υπηρεσίας.
β) Επίθεση του σήματος στις συσκευασίες.
γ) Χρήση του σήματος στη διαφήμιση.
(2) Μπορεί να θέτει και τα προϊόντα αυτά ο σηματούχος και για πρώτη
φορά σε κυκλοφορία, όχι μόνο να θέτει το σήμα στα προϊόντα για τα οποία
δηλώθηκε.
Πρώτη κυκλοφορία: Κάθε τρόπος, με τον οποίο το προϊόν εισέρχεται
στις επιχειρηματικές συναλλαγές, ακόμη και χωρίς αντάλλαγμα.
(3) Το σήμα μπορεί να χρησιμοποιείται στις συναλλαγές όπως ακριβώς
έχει κατατεθεί.
(4) Επίθεση σήματος σε προϊόντα ή στην συσκευασία στην Ελλάδα
που προορίζεται αποκλειστικά για εξαγωγή.
Αρνητικό περιεχόμενο δικαιώματος χρήσης:
α) διακριτικό γνώρισμα ταυτόσημο για ταυτόσημα προϊόντα.
β) διακριτικό γνώρισμα ταυτόσημο για παρόμοια προϊόντα.
γ) διακριτικό γνώρισμα παρόμοιο για παρόμοια προϊόντα.
δ) διακριτικό γνώρισμα παρόμοιο για ταυτόσημα προϊόντα.

Χρήση βιομηχανικού σήματος
«Ίδια» του παραγωγού προϊόντα είναι αυτά που στο σύνολό τους
εξέρχονται από την επιχείρηση για κυκλοφορία. Κατά την ίδια έννοια και οι
υπηρεσίες.
Δεν κατατίθεται σήμα για τα βοηθητικά προϊόντα.
«Ίδια» του παραγωγού όμως είναι και αυτά που παρασκευάζονται από
αυτό, στο μεγαλύτερο μέρος τους, και ολοκληρώνονται από άλλον.
Μπορεί ο παραγωγός να θέτει και δεύτερο σήμα (OPEL ASTRA).
Μπορεί ένα προϊόν εκτός του κύριου σήματος μπορεί να έχει και το σήμα του
παραγωγού της πρώτης ύλης.
Χρήση εμπορικού σήματος
Ο δικαιούχος εμπορικού σήματος οφείλει να το θέσει κατά τέτοιον
τρόπο που να μην θίγει το σήμα του παραγωγού.
Μετάβιβαση σήματος
Ελεύθερη μεταβίβαση σήματος:
Λόγοι: 1. Πολυεθνικές επιχειρήσεις.
2. Το καταναλωτικό κοινό δεν ενδιαφέρεται για την προέλευση,
αλλά για την ποιότητα.
3. Το τυπικό σήμα διευκολύνει την ελεύθερη μεταβίβαση.
 Υποκείμενο μεταβίβασης: εν ζωή από φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, αιτία θανάτου φυσικού προσώπου και λόγω
καταχρηστικού μετασχηματισμού.
 Αντικείμενο μεταβίβασης: ένδειξη που έχει γίνει δεκτή ως
σήμα ύστερα από αμετάκλητη απόφαση της ΔΕΣ και την
καταχώρησή του στο βιβλίο σημάτων. Επίσης και το δικαίωμα
προσδοκίας αλλά και σήμα που εκκρεμεί αίτηση διαγραφής.
 Η μεταβίβαση επιτρέπεται μόνο στην ελληνική επικράτεια.
 Μεταβίβαση ονόματος ή επωνυμίας χωρίς μεταβίβαση
επιχείρησης είναι δυνατή.

 Μπορεί να μεταβιβαστεί σε περισσότερα πρόσωπα από
κοινού.
 Μερική μεταβίβαση ή προς ορισμένα μόνο στοιχεία.
 Μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης (συνήθως και το σήμα).
(Α) Κίνδυνος παραπλάνησης για την ποιότητα.
(Β) Αν υπάρχει παραπλάνηση, τότε το σήμα διαγράφεται.
Άδεια Παράλληλης Κατάθεσης ή χρήσης του σήματος
Τυπικές προϋποθέσεις:
(1) Τόσο η παράλληλη κατάθεση, όσο και η άδεια χρήσης στηρίζονται
σε έγγραφη σύμβαση ανάμεσα στο σηματούχο και στο νέο καταθέτη ή
αδειούχο.
(2) Η Δ.Ε.Σ. ερευνά αυτεπάγγελτα την τήρηση των ουσιαστικών
προϋποθέσεων του κύρους της άδειας.
(3) Τόσο στην κατάλληλη κατάθεση όσο και στην άδεια, το δικαίωμα
αποκτάται με καταχώρηση στο Βιβλίο Σημάτων.
(4) Τόσο η άδεια κατάθεσης, όσο και η άδεια χρήσης μπορούν να
αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες, για τα οποία το σήμα έχει κατατεθεί.
Ουσιαστικές προϋποθέσεις:
(1) Αποφυγή κινδύνου παραπλάνησης: συμφέρον των καταναλωτών.
Κίνδυνος σύγχυσης: συμφέρον του σηματούχου.
(2) Μη αντίθεση στο δημόσιο συμφέρον
Νομική φύση
Παράλληλη κατάθεση: μη αυτοτελές και μη ανεξάρτητο δικαίωμα.
Μοιάζει με αυτό της επικαρπίας.
Άδεια

χρήσης:

ενοχικό

προσοδοφόρου αντικειμένου.
§ 100

δικαίωμα

όμοιο

με

την

μίσθωση



Τόσο το δικαίωμα του παράλληλου καταθέτη όσο και του
αδειούχου χρήσης αφορούν σύνολο ή μέρος των προϊόντων,
στα οποία αναφέρεται το σήμα του προκαταθέτη.



Η άδεια χρήσης μπορεί να είναι απλή ή αποκλειστική.
Απλή: ο σηματούχος παρέχει άδειες και σε άλλα πρόσωπα.
Αποκλειστική: μόνο ο αδειούχος την χρησιμοποιεί.
Η άδεια παράλληλης κατάθεσης είναι μόνο αποκλειστική.



Και οι δύο άδειες μπορούν να χορηγούνται με περιορισμούς
(χρονικούς ποσοτικούς, κ.λ.π.)



Παράβαση των περιορισμών αποτελεί θετική παράβαση της
σύμβασης και όχι προσβολή του δικαιώματος.

Διάρκεια και λήξη δικαιώματος
Η άδεια χρήσης: (α) ορισμένου χρόνου. (Μπορεί να λήγει πριν από τη
διάρκεια του δικαιώματος, συγχρόνως ή μετά).
(β) αορίστου χρόνου.
Απόσβεση: αυτοδίκαιη λήξη.
Αορίστου

χρόνου:

λήξη

Διαγραφή: Με απόφαση ΔΕΣ
με

καταγγελία

οποτεδήποτε,

από

οποιοδήποτε μέρος και χωρίς σπουδαίο λόγο.
Ορισμένου χρόνου: η καταγγελία προϋποθέτει σπουδαίο λόγο.
Απόσβεση:


Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας του δικαιώματος.



Δήλωση του άρθρου 16 § 5



Όταν δηλωθεί από τρίτο και εκδοθεί σχετική απόφαση της
ΔΕΣ



Όταν αποσβεσθεί το δικαίωμα του σηματούχου πάνω στο
σήμα για οποιοδήποτε λόγο.

Λήξη:
o Θάνατος του αδειούχου
o Θάνατος του σηματούχου
o Λύση του νομικού προσώπου
o Συγχώνευση αδειούχου εταιρείας με άλλη εταιρεία
o Εν ζωή μεταβίβαση του σήματος
o Εκποίηση του σήματος στο πλαίσιο αναγκαστικής
εκτέλεσης ή πτώχευση του σηματούχου.
4 § 4 Επιτρέπεται ύστερα από έγγραφη συναίνεση του σηματούχου, η
κατάθεση από τρίτον παρομοίου σήματος. Το νέο σήμα είναι αυτοτελές και
ανεξάρτητο.
21 § 1 Η προστασία του δικαιώματος στο σήμα διαρκεί 10 χρόνια με
παράταση για άλλα 10 χρόνια.
Διαγραφή σήματος: αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, καθώς και
εμπορικού, κ.λ.π. επιμελητηρίου
Μετά τη διαγραφή η ένδειξη του σήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ελεύθερα.
12 § α,β
Αν το σήμα έχει κατατεθεί για περισσότερα ομοειδή προϊόντα, και δεν
χρησιμοποιείται για κάποια από αυτά, δεν μπορεί να διαγραφεί για αυτά.
Σήμα από πολλές λέξεις γίνεται κοινόχρηστο, αν γίνουν κοινόχρηστες
οι λέξεις.
Σήμα από μία λέξη γίνεται κοινόχρηστο, αν γίνει όλη η λέξη
κοινόχρηστη.
§ 128
Εφεύρεση: δημιούργημα (κανόνας) του ανθρώπινου πνεύματος, για
την επίλυση τεχνικού προβλήματος, με εφαρμογή φυσικών νόμων, κατά
τρόπο γνωστό μέχρι τώρα, που υπερβαίνει για το μέσο ειδικό το συνηθισμένο
μέτρο προόδου ή, όπως λέγεται, τη σχετική και γνωστή στάθμη της τεχνικής.

§ 129
Διακρίσεις Εφευρέσεων
 Εφεύρεση προϊόντος: επίλυση τεχνικού προβλήματος με τη
δημιουργία νέου προϊόντος ή με τη βελτίωση ήδη υπάρχοντος.
 Εφεύρεση μεθόδου: η επίλυση γίνεται με επινόηση νέας
μεθόδου ή βελτίωση ήδη υπάρχουσας.
 Εφεύρεση βιομηχανικής εφαρμογής: όταν οδηγούμαστε στην
επίτευξη ενός αποτελέσματος με την χρησιμοποίηση ενός
προϊόντος.
 Εξαρτημένη εφεύρεση: το αντικείμενο συνάπτεται με το
αντικείμενο άλλης εφεύρεσης.
 Τροποποιητική

εφεύρεση:

(πραγματική)

βελτιώνει

ή

τροποποιεί την αρχική εφεύρεση
Δικαίωμα στην εφεύρεση: ηθικής ή περιουσιακής φύσης απόλυτο
δικαίωμα.
Κατάθεση παρόμοιου σήματος με συναίνεση του δικαιούχου
Έγγραφη συναίνεση του σηματούχου. Όμως αν δημιουργείται
κίνδυνος παραπλάνησης, τότε η επιτροπή δεν δίνει άδεια. Ο τρίτος αποκτά
δικό του αυτοτελές και ανεξάρτητο σήμα.
Πέρας του σήματος: (1) Αυτοδίκαια: απόσβεση.
(2) Με αίτηση και διαγραφή από την ΔΕΣ.
1. (α) Μετά τη δεκαετή προστασία και την πάροδο ορισμένων
συμφωνιών
(β) Με παραίτηση του δικαιούχου
Διαγραφή
Από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Παθητικά νομιμοποιείται ο
δικαιούχος του καταχωρημένου σήματος. Η αίτηση μπορεί να αφορά και
ορισμένα μόνο προϊόντα. Μετά τη διαγραφή το σήμα είναι ελεύθερο. Το σήμα
που δεν χρησιμοποιείται για μια πενταετία, δεν διαγράφεται αν ο δικαιούχος

αποδείξει ότι οφείλεται σε εύλογη αιτία. Ο αιτών πρέπει να γνωστοποιήσει την
πρόθεσή του στον σηματούχο και να καταθέσει την αίτηση πριν περάσουν 3
μήνες από τη γνωστοποίηση.
Αποσβεστική προθεσμία διαγραφής
Μέσα σε 5 έτη από την κατοχύρωσή του. Εξαιρούνται τα σύμβολασημαίες και οι παραπλανητικές ενδείξεις.
(1)

Αγωγή

Παράλειψης:

Προσβολή

του

σήματος

και

τον

επαπειλούμενο κίνδυνο επανάληψης και την επαπειλούμενη βλάβη του
αγαθού. Περιλαμβάνει και την αξίωση για άρση της προσβολής. Καταρχήν,
πρέπει να αναφέρεται η συγκεκριμένη προσβολή, αλλά μετά περιλαμβάνει και
τις πράξεις που συνδέονται στενά με την προσβολή. Στην αγωγή πρέπει να
υπάρχει το προσβαλλόμενο σήμα και το προσβάλλον διακριτικό γνώρισμα.
(2) Ασφαλιστικά μέτρα: Κατάσχεση εμπορευμάτων ή δημοσίευση
διατακτικού της απόφασης.
(3) Αγωγή αποζημίωσης:
(Α) υπαιτιότητα: (δόλος ή αμέλεια)
(Β) ζημία: (α) ελάττωση κύκλου εργασιών
(β) δαπάνες λόγω προσβολής
(γ) Μείωση φήμης προσβαλλόμενου γνωρίσματος
(Γ) Αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στη ζημία και στο νόμιμο λόγο
ευθύνης.
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Έννοια:

διοικητική

πράξη

υπό

τον

Οργανισμό

Βιομηχανικής

Ιδιοκτησίας. Επιβεβαιώνεται το κανονικό της δήλωσης ευρεσιτεχνίας και
παρέχεται δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία απόλυτο, αποκλειστικό και χρονικά
περιορισμένο.
Περιεχόμενο:
(α) Ουσιαστικό: ηθική διάκριση.
(β) Τυπικό: βεβαίωση για το κανονικό της αίτησης ευρεσιτεχνίας.
Ουσιαστικές προϋποθέσεις: ύπαρξη εφεύρεσης

Θετικές:


Νέο της εφεύρεσης: Δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής μας
που διαθέτουν εφευρετικό ύψος ή εφευρετική δραστηριότητα.



Στάθμη της τεχνικής: είναι επαρκώς γνωστό αντικειμενικά.



Εφευρετική δραστηριότητα: παριστά για τον μέσο ειδικό ένα
βήμα προόδου σε σχέση με τη στάθμη της τεχνικής.



Βιομηχανικώς εκμεταλλεύσιμη: μπορεί να παραχθεί ή να
χρησιμοποιηθεί

σε

οποιοδήποτε

τομέα

παραγωγικής

δραστηριότητας.
Αρνητικές:


Εφευρέσεις, των οποίων η εκμετάλλευση, η δημοσίευση ή η
εφαρμογή τους είναι αντίθετη στη δημόσια τάξη, τα χρηστά ήθη
ή τον νόμο. Δεν χορηγούνται διπλώματα για εφευρέσεις που
αναφέρονται στο ανθρώπινο σώμα.



Εφευρέσεις για ποικιλίες φυτών ή ζώων ή βιολογικές μεθόδους
παραγωγής φυτών ή ζώων (Βιολογικό υλικό: περιέχει γενετικές
πληροφορίες και μπορεί να αυτοαναπαραχθεί ή να αναπαραχθεί
σε ένα βιολογικό σύστημα.



Μικροβιολογική

διαδικασία:

χρησιμοποιεί

βιολογικό

υλικό,

(επεμβαίνει ή παράγει μικροβιολογικό υλικό).


Βιοτεχνολογία και γενετική μηχανική.



Εφευρέσεις για φαρμακευτικά προϊόντα ή για σκευάσματα, αλλά
επιτρέπονται για μεθόδους παραγωγής αυτών.

Διεκδίκηση προτεραιότητας: χρονολογία που κατατέθηκε στην
αλλοδαπή 12 μήνες μετά την κατάθεση της δήλωσης στην αλλοδαπή. Το
δικαίωμα ασκείται κυρίως από αυτόν που έκανε δήλωση, αλλά και από τρίτον.
Μεταβιβαστό εν ζωή όσο και λόγω θανάτου.
Δικαιούχοι
 Αρχή αληθινού εφευρέτη. Όπου δεν υπάρχει όμως προέλεγχος,
τότε έχουμε την αρχή του πρώτου δηλώσαντος. Φυσικό ή
νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Ημεδαποί και

αλλοδαποί. Ηθικό δικαίωμα αναγραφής στο δίπλωμα του
ονόματος του πραγματικού εφευρέτη. Πρωτουργός: μόνο
φυσικό πρόσωπο.
 Κοινή εφεύρεση.
Συμπρωτουργοί δεν είναι: (α) οι βοηθοί
(β) οι ηθικοί πρωτουργοί
(γ) εφευρέτης που χάραξε ορθή κατεύθυνση
 Διπλή εφεύρεση: Ίδια από πολλούς ανεξάρτητα. Αρχή πρώτου
δηλούντος.
 Ελεύθερη εφεύρεση: εργαζόμενος ελεύθερα εκτός του κύκλου
εργασιών του εργοδότη ή εντός του κύκλου αυτού χωρίς να
αξιοποιεί υλικά μέσα και πληροφορίες που κατέχει στη
παρεχόμενη από αυτόν εργασία, καθώς και κάθε εφεύρεση που
δεν αποτελεί περιεχόμενο της εργασίας, που του έχει ανατεθεί.
Ανήκουν στον εργαζόμενο.
 Υπηρεσιακή εφεύρεση: προϊόν συμβατικής σχέσης εργαζομένου
με εργοδότη για την ανάπτυξη εφευρετικής δράσης. Ανήκει στον
εργοδότη. Προϋποθέτει: α) ενεργό σύμβαση και β) υποχρέωση
του εργαζόμενου.
 Εξαρτημένη: Μη υπηρεσιακή εφεύρεση που γίνεται από τον
εργαζόμενο με χρήση υλικών μέσων ή πληροφοριών της
επιχείρησης. 60% εργαζόμενος – 40% εργοδότης.
Διακρίσεις
(Α) Με βάση το περιεχόμενο της εφεύρεσης
(α) Δίπλωμα προϊόντος: δημιουργία νέου προϊόντος ή βελτίωση
υπάρχοντος.
(β) Δίπλωμα μεθόδου: Νέα μέθοδος ή βελτίωση υπάρχουσας.
(Β) Ειδικές κατηγορίες
(α) Διπλώματα για εφευρέσεις που αφορούν την εθνική άμυνα.

(β)

Δίπλωμα

τροποποίησης:

Ο

δικαιούχος

διπλώματος

ευρεσιτεχνίας τροποποιεί υπάρχουσα εφεύρεση. Έχει παρακολουθηματικό
χαρακτήρα.
(γ) Δίπλωμα εξαρτώμενο: Εφεύρεση που μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σχετίζεται με άλλη τρίτου προσώπου.
-Μεταβίβαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας
Εν ζωή και αιτία θανάτου. Γίνεται ελεύθερα, χωρίς σύγχρονη
μεταβίβαση της επιχείρησης. Επίσης είναι δυνατή και η μεταβίβαση
μέλλουσας εφεύρεσης.
(1) Συμβατική μεταβίβαση: σύμβαση αναιτώδης. Σύνολικό ή ιδανικό
μερίδιο. Μπορεί να αφορά τόσο το ηθικό όσο και το περιουσιακό (μπορεί το
περιουσιακό να μεταβιβάζεται όλο, αλλά και μέρος του).
(2) Αιτία θανάτου: δικαίωμα προσδοκίας, ευρεσιτεχνίας και στην
εφεύρεση. Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή μαζί και το περιουσιακό και το ηθικό
μέρος, αλλά μπορούν και να χωριστούν.
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Συμβατική άδεια: στηρίζεται σε επαχθή δικαιοπραξία, παρέχει στον
αδειούχο δικαίωμα κάρπωσης και χρήσης της ευρεσιτεχνίας. Δεν χάνει την
ιδιότητα του φορέα της ευρεσιτεχνίας.
Είδη:
(α) Απλή: ο δικαιούχος μπορεί να την εκμεταλλεύεται και να την
χορηγεί και σε άλλους.
(β) Αποκλειστική: Δεσμεύεται να μην την παραχωρεί και να μην την
εκμεταλλεύεται.
(α) Απεριόριστη
(β) Περιορισμένη: χρόνος, τόπος, τρόπος, είδος και ποσό.
Άδεια: έγγραφος τύπος, ιδιωτικός και συστατικός

Η σύμβαση παραχώρησης απλής άδειας είναι ενοχική και υποσχετική.
Είναι συνήθως αμφοτεροβαρής. Είναι μίσθωση προσοδοφόρου δικαιώματος.
Υποχρεώσεις δικαιοπαρόχου


Υποχρέωση παραχώρησης χρήσης και κάρπωσης.



Παρεπόμενες: Τεχνική καθοδήγηση του αδειούχου.



Διαφύλαξη διπλώματος.



Δικαστική προστασία ευρεσιτεχνίας.

Υποχρεώσεις αδειοδόχου


Καταβολή αντιπαροχής.



Εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας.



Παροχή πληροφοριών και λογοδοσίας.



Παρεπόμενες:

διαφήμιση,

εχεμύθεια,

γνωστοποίηση

προσβολών του δικαιώματος.
Να μην επιχειρεί πράξεις ανταγωνισμού.
Διάρκεια και απώλεια
Λήξη διπλώματος: 20 χρόνια.
Ανανέωση του διπλώματος δεν είναι δυνατή.
Ανάλωση:

Με

την

οικειοθελή

κυκλοφορία

δεν

μπορεί

να

παρακολουθήσει την περαιτέρω τύχη της ευρεσιτεχνίας.
Ανάλωση: πρώτη κυκλοφορία στην ημεδαπή.
Έκπτωση: δεν ενεργεί αναδρομικά. Γίνεται για λόγο μετά την απονομή
διπλώματος.
Ακυρότητα: λόγω απουσίας μιας ουσιαστικής προϋπόθεσης.
Ανυπόστατο: έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο ή δεν φέρει τα
αναγκαία εξωτερικά γνωρίσματα.
Λόγοι:
 δεν είναι πραγματικός εφευρέτης ο κάτοχος
 λείπει ουσιαστική προϋπόθεση
 περιγραφή που επισυνάπτεται δεν αρκεί για εφαρμογή από
ειδικό

 επεκτείνεται πέρα από την προστασία
Διεκδίκηση ευρεσιτεχνίας
Δικαστικά. Αναδρομικά ισχύει. Δεν αποκλείεται μερική ακυρότητα.

Οι παραπάνω

σημειώσεις έχουν αποκλειστικά και μόνο βοηθητικό

χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν το σύγγραμα. Για
τυχόν πληροφορίες και διευκρινήσεις απευθυνθείτε στο τραπεζάκι της ΔΑΠΝΔΦΚ Νομικής.
Με τιμή και υπευθυνότητα,
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Νομικής

