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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης

1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αναρτά στο διαδικτυακό της 
τόπο για λόγους διαφάνειας τις άδειες, αποφάσεις και 
εγκρίσεις που εκδίδει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε−
σία, καθώς και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων που εκδίδο−
νται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης όλων 
των δραστηριοτήτων και της τήρησης των όρων της 
νόμιμης άσκησής τους.

2. Αν μεταβληθεί η επωνυμία του φορέα της επιχεί−
ρησης ή μεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία μέρος 
ή το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών μίας 
εταιρείας, ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης ως 
ατομικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η άδεια που 
έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται μόνον όσον 
αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν. 
Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί 
για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη 
λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόμιση νέων.

Αν η μεταβολή συνίσταται στην προσθήκη νέας δρα−
στηριότητας για την οποία απαιτείται αδειοδότηση, τα 
πιστοποιητικά, οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις που έχουν 
εκδοθεί και αφορούν την ήδη ασκούμενη δραστηριότη−
τα, δεν αναζητούνται εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση 
απαιτείται η προσκόμιση από την επιχείρηση υπεύθυνης 
δήλωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχι−
κής άδειας.

3. Οι κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές 
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εκδί−

δουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως 
δραστηριότητες, μεριμνούν για την ηλεκτρονική μετα−
ξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου 
γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή η υποβολή των αιτήσε−
ων, η ηλεκτρονική διακίνηση μεταξύ των συναρμόδιων 
υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση.

4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης, 
απόφασης ή γνωμοδότησης από κρατικές κεντρικές και 
περιφερειακές αρχές και νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση 
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία 
αυτά αναζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία.

5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση 
αδειών, αποφάσεων ή εγκρίσεων υποχρεούνται να δια−
τηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαμβάνονται 
όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τα 
δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμο−
δοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των 
πάσης φύσεως δραστηριοτήτων.

6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή 
πιστοποιητικού, καθώς και για τη διατύπωση γνώμης, 
αρκεί η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέ−
πονται ρητά στο νόμο ή σε κανονιστικές πράξεις. Δεν 
επιτρέπεται η εκ μέρους της αρμόδιας αρχής αναζήτηση 
πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκομισθούν, 
δεν λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η 
παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου 
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα εκ μέρους του αρμό−
διου υπαλλήλου.

7. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρό−
ντος νόμου, τα Υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν 
το νομοθετικό τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση 
αδειών, με σκοπό τη μείωση: (α) των απαιτούμενων 
αδειών και (β) των επί μέρους απαιτούμενων δικαιο−
λογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή τους 
με υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
ν. 3230/2004 (Α΄44). Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος.

8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή για τις 
άδειες που εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Τελω−
νείων και Ε.Φ.Κ. κατ’ εφαρμογή διατάξεων Διεθνών Συμ−
βάσεων και της κοινοτικής νομοθεσίας ή ειδικής εθνικής 
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αυτοί που έχουν καταστεί διάδικοι ενώπιον της Διοι−
κητικής Επιτροπής Σημάτων Οι νομίμως κλητευθέντες 
κατά τα ανωτέρω για άσκηση παρέμβασης στερούνται 
του δικαιώματος ανακοπής εκτός αν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας.

Άρθρο 147
Καταχώριση – Μητρώο Σημάτων

1. Οι αποφάσεις του εξεταστή, της διοικητικής επι−
τροπής σημάτων και των τακτικών διοικητικών δικα−
στηρίων, καθώς και τα στοιχεία των αιτήσεων ενώπιον 
του εξεταστή, της διοικητικής επιτροπής σημάτων και 
τα στοιχεία των ενδίκων βοηθημάτων σημειώνονται 
στο μητρώο σημάτων και όλες οι παραπάνω αποφά−
σεις αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου. Όταν το σήμα γίνει δεκτό με 
απρόσβλητη απόφαση του εξεταστή και της Διοικη−
τικής Επιτροπής Σημάτων ή με τελεσίδικη απόφαση 
των τακτικών δικαστηρίων, σημειώνεται στο μητρώο 
σημάτων η λέξη «καταχωρίσθηκε» με τις τυχόν μετα−
βολές ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία 
αναφέρεται το σήμα.

2. Το σήμα που έγινε δεκτό θεωρείται ότι καταχωρί−
σθηκε από την ημέρα υποβολής της δήλωσης. Στο μη−
τρώο σημάτων σημειώνονται όλες οι νομικές μεταβολές 
του σήματος και του δικαιώματος επί του σήματος.

3. Το μητρώο σημάτων είναι δημόσιο. Αντίγραφα ή 
αποσπάσματα των εγγραφών παρέχονται σε κάθε αι−
τούντα.

4. Το μητρώο σημάτων μπορεί να έχει ηλεκτρονική 
μορφή (Ηλεκτρονικό Μητρώο Σημάτων). Με απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικα−
σία 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.

Άρθρο 148
Διάρκεια της προστασίας – Ανανέωση

1. Η προστασία του σήματος διαρκεί για μια δεκα−
ετία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας 
κατάθεσης.

2. Η προστασία του σήματος μπορεί να παρατείνε−
ται ανά δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου και με την 
εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους ανανέωσης.

3. Η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται μέσα 
στο τελευταίο έτος της προστασίας. Μπορεί να γίνει 
μέσα σε πρόσθετη προθεσμία έξι μηνών μετά τη λήξη 
της δεκαετίας, υπό τον όρο της καταβολής του τέλους 
ανανέωσης αυξημένου κατά το ήμισυ.

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 2 των 
άρθρων 171 και 175 αντίστοιχα, το σήμα διαγράφε−
ται αν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη πα−
ράγραφο 3 δεν καταβληθεί το κατά το νόμο τέλος 
ανα νέωσης.

5. Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την παράταση της 
προστασίας ως και κάθε αντίρρηση ως προς την κατά 
την παράγραφο 4 διαγραφή λύεται από τη Διοικητική 
Επιτροπή Σημάτων με αίτηση του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 149
Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα

κατάσταση

1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήματος ή οποιοσδή−
ποτε διάδικος σε διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας 
Σημάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, ο οποί−
ος, παρότι επέδειξε όλη την επιμέλεια που επιβάλλουν 
οι περιστάσεις, δεν μπόρεσε να τηρήσει μια προθε−
σμία έναντι της Υπηρεσίας Σημάτων ή της Διοικητικής 
Επιτροπής Σημάτων λόγω ανωτέρας βίας, τυχηρού ή 
άλλου σπουδαίου λόγου που εκφεύγει της ευθύνης του, 
μπορεί να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην 
προτέρα κατάσταση και την αποκατάσταση στα δικαι−
ώματά του, εάν το κώλυμα είχε ως άμεση συνέπεια την 
απώλεια δικαιώματος ή ενδίκου βοηθήματος.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις προθεσμί−
ες άσκησης ανακοπής, καθώς και στην προθεσμία δι−
εκδίκησης προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 177 
παράγραφος 2.

3. Η αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προ−
τέρα κατάσταση υποβάλλεται κατά περίπτωση ενώπιον 
της Υπηρεσίας Σημάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής 
Σημάτων μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την παύση 
του κωλύματος και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 
μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας που 
δεν τηρήθηκε.

4. Η αίτηση υπόκειται στην καταβολή τέλους.
5. Ο αιτών που πέτυχε την αποκατάσταση των δικαι−

ωμάτων του, μετά από αίτηση επαναφοράς των πραγ−
μάτων στην προτέρα κατάσταση, δεν μπορεί να τα 
επικαλεσθεί έναντι τρίτων που τυχόν απέκτησαν καλό−
πιστα δικαίωμα κατά το διάστημα που μεσολάβησε από 
τη λήξη της προθεσμίας που δεν τηρήθηκε μέχρι την 
έκδοση απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων 
για την επαναφορά.

6. Σε περίπτωση απώλειας της προθεσμίας ανανέωσης 
σήματος, η εξάμηνη περίοδος χάριτος, κατά τις διατά−
ξεις του άρθρου 148 παράγραφος 3, δεν προσμετράται 
στην προθεσμία του έτους κατά την παράγραφο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 150
Αξιώσεις επί προσβολής

1. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 125 χρησιμοποι−
εί 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.

2. 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 τού−
το 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.
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