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•jr_: T;y νόμου «περί τροποποιήσεως ϊ:αταπεων του
an. 199S/1939 «περί σημάτων» ώς έτροποποιήθη διά 
τοΰ Ν. 3205/1955».

77ρός την Βουλήν τών 'Ελλήνων 

Τά Δικαστήρια Σημάτων, άντεπεςήρχοντο άπ άρχής τ^’
συστάσεώς των (Α.Ν. 1998/1939) άποτελεσματικώς εις τα; 
απαιτήσεις τού έμτ: ο ρ ΰβ ι ο μ η'/ O'/ ΐ'/- ι ϋ κόσμου. Εσχάτως όμως.

αουναμιαν εκοικασεως των ν
χρονική) διαστήμστι. ώ; απαιτεί ή φύσις αυτών παρα τας φι
λότιμους προσπάθειας των άπαρτιζόντωιν τούτα προσώπων και
τών συνεπικο υ ο ου ντων υπηρεσιακών παραγόντων.

/
πρόσω: ινώς ν.αί μέχρι τής υπαγωγής των έκ των σημάτων 
διαφορών εις τά ύπό τού Συντάγματος (άρθρον 94 zap. 1 
έδαφ. 1) προίλεπόμενα ειδικά Διοικητικά Δικαστήρια ένισχυ- 
θοϋν τα ήδη υφιστάμενα Δικαστήρια σημάτων.

Οΰτω διά τοΰ άρθρου 1 προβλέπεται ή λειτουργία των Δι
καστηρίων Σημάτων εις δύο τμήματα εν.αστόν, κεχωριτμενω; 
έπηνδρωμένα μετά ά/απληρωματικών μελών καί Γραμματείας 
διά την ταχύτερα'/ έκδίκασιν τών επί τών σημάτων υποθέ
σεων.

Διά τοΰ άσθρου 2 τροποποιείται ή παρ. 5 τοΰ άρθρου 10 
τοΰ Α.Ν. 1998/1939 καί προβλέπεται ή μέχρι τής συζητή- 
σεως, ενδίκων μέσων παρεμβάσεων ή αιτήσεων καταθεσις τών 
νομίμων τελών καί παράβολου έπι ποινή άκυρότητος τοΰ δικο
γράφου. Ή διάταξις αύτη έκρίθη άναγ-καίζ δ οθ εντός ότι ή 
ά; τ ι κ αθιστω,μένη τοιαύτη δεν ·έρρύθμιζε τήν τύχην τοΰ δικο
γράφου έν περιπτώσε: μη καταβολής τών νομίμων τελών μέ 
αποτέλεσμα νά έκδοθοΰν άντιφατικαί άποφάσεις τών δικαστη
ρίων επί τοΰ θέματος τούτου, νά παρακωλύεται ή καταχώρη- 
τις 'τοΰ σήματος, ή ένα,ρίξις προθεσμιών κυκλοφορίας τοΰ προϊ
όντος, κ.ά. διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ή καταβολή τών νομί
μων τελών 'έπαφίεται εις τήν βούλησιν τοΰ καταθέτου τοΰ δι
κογράφου. Συγχρόνως προβλέπεται ή δυνατότης ταραχής ύπό 
τοΰ Προέδρου τοΰ Δικαστηρίου βραχείας προθεσμίας υποβολής 
τώνδιπλοτύπων καταβολής τών νομίμων τελών εις τάς περι
πτώσεις παράλείψεως.

Διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 3 προβλέπεται ή τρο- 
ποποίησις τοΰ άρθρου 20 τοΰ Ν. 3205/1955 καί ή αναπρο
σαρμογή τών ΰζίρ τοΰ Δημοσίου είστεράξεων έκ τελών καί εεα- 
ραβολων διά τήν κατάθεσιν εμπορικών σημάτων καί διπλωμά
των ευρεσιτεχνίας.

Ή ά/απροσαρμογή αΰτη κρίνεται άεταραίτητος. λόγω τιμα
ριθμικών μεταβολών αετό τής ισχύος τοΰ άνωτέρω Νόμου 
(1955) μέχρι σήμερα/, ώς καί διά τήν άντιμετώσεισιν ηύξη- 
μενων εσόδων λειτουργίας καί ά/αδ:«ριγανώσεως τής Ύπη- 
ρεσιας, έμετορικών σημάτων .καί διεελωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
ώς: αύξησις τοΰ σεοσοΰ τής ετήσιας συνδρομής τής χώρας 
μας εις τό έν Γενεύη Διεθνές Γραφείον Βιομηχα'/ικής Ίδιο- 
κ.τησιας. τοΰ εεοσοΰ άεεοζημιωσεως τών μελών καί γραμματέων 
τών Δικαστηρίων σηαάτων. τοΰ εεοσοΰ άεεοζημιωσεως τών Δι
καστικών Επιμελητών. διά τήν έεείδοσιν εις τούς διαδίκους 
κλήσεων καί άεεοφάσεων τών Δικαστηρίων Σημάτων κ.ά.

Διά τής παραγράφου 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου, προβλέπεται ή 
προθεσμία καταβολής τών ετησίων τελών προστασίας διετλω- 
μάτων ευρεσιτεχνίας.

Διά τής εεαραγράφου 3 προβλέπεται. ώς καί διά τών

- JH κατ' έξαίρεσιν τών διατάξεων τού ΝΔ. 4352/1964 
καταβολή άεεοζημιώσεως εις τους έκ τών μελών τών Δικαστη
ρίων "Σημάτων, δικαστικούς λειτουργούς καί τούς εερός τού
τους μισθολογικώς έεεομοιουμένους, έκρίθη έεειβεβλημένη άφ’ 
ενός μεν λόγω τής ώς είρηται σοβαράς άεεασχολήσεως τών 
μελών τών Δικαστηρίων, καταλλήλως εερός τά κύρια καθή- 
κοντά των. άφ' ετέρου δε διότι διά εεροσφάτων αποφάσεων τών 
Πολιτικών Δικαστηρίων έκρίθη ότι, τόσον ή κρομνησθείσα 
διάταξις. όσον καί παρεμφερείς τοιαΰται ε'ισάγουσαι διακρί
σεις ώς κρός τήν άκόληψιν προσθέτων αμοιβών ΰεεό τών Δι
καστικών λειτουργών έν ά/σιφοοά κρός τούς λοιπούς δημοσίους 
υπαλλήλους τυγχάνουν άντισυνταγματικαί (’Εο. Άθ. 313/ 
1974, Α.Π. 683/1969, Α.Π. 310/1973). ·'

Διά τής καραγράφου 4 προβλέπεται ή έγγραφή κατ’ έτος 
εις τον κροϋκολογισμόν εξόδων τοΰ Υπουργείου χρηματικού 
ποσού, διά τήν μηχανικήν εΰρετηρίασιν τών σημάτων καί δι
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας ώς καί διά τήν έν γένε; τεχνικήν 
όργάνωσιν καί έξοκλισμόν τής Υπηρεσίας, κρός τον σκοκον 
εφαρμογής εκσυγχρονισμένου συστήματος λειτουργίας ταύτης 
καί δημιουργίας προϋποθέσεων συμμετοχής τής χώρας μας 
εις τούς Ευρωπαϊκούς 'Οργανισμούς χορηγήσεως σημάτων 
καί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Ευρωπαϊκής καί Διεθνούς 
προστασίας;—:----- - -------- .-------------- ---------- :—τ---------

Διά τοΰ άρθρου 4 προβλέπεται ή λειτουργία τών Δικαστη- 
■ ρίων Σημάτων ύπό τήν ύφισταμένην σύνθεσιν μέχρι τής τε
λευταίας ημέρας τοΰ επομένου άκό τής ένάρξεως τής ισχύος 
τοΰ νόμου μηνός ήτοι έκί δίμηνον άκό τής δημοσιεΰσεώς του 
διά τήν άνευ διακοπής σχ/έχισιν τών εργασιών τούτων.

Διά τοΰ άρθρου 5 κατασγοΰνται αί διατάξεις· τοΰ Α.Ν. 
131/1945.

Ό νόμος αυτός έψηφίσθη κατά τό έτος 1945 δώτι μετά 
τήν άπελευθέρωσιν παρετησήθη άθρόα κατάθεσις τίτλων 
εφημερίδων καί περιοδικών, ύκό τών αότών προσώπων, κυρίως 
τίτλων μυστικών εντύπων κυκλοφορομντων κατά τήν Ίτάλο- 
γερμανι.κήν κατοχήν, έΐς πλείστας δε περιπτώσεις άνευ προ- 
θέσεως κυκλοφορίας τούτων, άλλά απλώς δεσμεύσεων τών έν 
λόγω τίτλων, διά λόγους συναλλαγής,

Ώς είκός μετά εικοσαετίαν έξέλιπον οί λόγοι ύπάρξεως τοΰ 
έν λόγω νόμου, όστις ισχύων σήμερον περιορίζει τήν δραστη
ριότητα τοΰ άτομου εις τσύς διαφόρους τομείς τής συγχρόνου
κοινωνίας.

Τέλος διά τοΰ άρθρου 6 προβλέκεται ή έναρξις ισχύος τοΰ 
νομοθετήαατος μετά πάροδον μη/ός άκό τής δημοσιεΰσεώς 
του εις τή·/ ’Εφημερίδα τής Κυδερνήσεως ίνα έν τφ μετα
ξύ παρασχεθή ό άπαιτούμενος χρόνος συστάσεως τών Δικα
στηρίων ύπό τήν νέαν των μορφήν.

Εν Άθήναις τή 19 Αύγουστου 1975 

Οί Υπουργοί
Επί τών Οικονομικών'

ΕΓΑΓΓ, ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ
ΈΙκί τοΰ 'Εμπορίου 

ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΕ

ΤΡΟ Π Ο ΠΟΙΟΤΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Α.Ν. 1998/1939 «κερί σημάτων» (ΦΕΚ 420/3.10.39).

Άρθρον 6.

Δικαστήρια Σημάτων.
ί. Περί τής παραδοχής τής δηλώσεως καταθέσεως άκο- 

φασιζουτι τα διά τοΰ παρόντος νόμου συνιστώμενα δύο διοι
κητικά δικαστήρια τό μέν πρωτοβάθμιον, τό δέ δευτεροβά- 
θμιον. .... .

2. Τό πρωτοβάθμιον Δικαστήριον Σημάτων είναι τριμελές, 
άκοτελούμενον έξ έ·/ός Πασέδρου καρά τφ Συμβουλίω τής



2 —

’Επικράτειας ώς προέδρον, έκ τον τμηματάρχου τής ’Εμπορι
κής καί Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας καί έξ ένος βιομηχάνον.

3. Το δευτεροβάθμιον Δικαστήριον Σημάτων είναι πεντα
μελές αποτελούμε νον έξ ένος Νομικού Συμβούλου τού Κρά
τους ώς προέδρου, έξ ένος καθηγητον τού ’Εμπορικού Δικαίου 
έν τφ Πχ/επιστημίω ’Αθηνών, έξ ένος Π αρέδρου τον Συα- 
βουλίον Επικράτειας καί ix δύο βιομηχάνων.

4. Τά ανωτέρω μέλη άμροτέρων των Δικαστηρίων (πλήν 
τον τμηματάρχου τής ’Εμπορικής καί Βιομηχανικής Ιδιοκτη
σίας) διορίζονται έπί διετεί θητεία κατά Δεκέμβριον μήνα, 
τον έτους, επιτρεπόμενου τον άναδιορισμού χύτών. Καί ·δή ό 
μεν Καθηγητής τον ’Εμπορικού Δίκαιου μεθ’ ένος άναπλη- 
ρωτον τον Καθηγητον ή Τρηγητον τον ’Εμπορικού Δίκαιον 
καί ό Νομικές Σύμβουλος μεθ’ ένος άναπληρωτού τον' επίσης 
Νομικού Συμβούλου διορίζονται: ντο τον 'Ττονργού τής Ε
θνικής Οικονομίας. Ο! Π άρεδροι τον Συμβουλίου Έπικρα- 
τείας μετά δύο' συναδέλρων αντών ώς άναπληρωτών διορί
ζονται ΰπό τον 'Ττονργού τής Δικαιοσύνης. Οί δέ ΐιομή χάνοι 
διορίζονται έπί διετεί θητεία ντο τής Ένώσεως των Εμπο
ρικών καί Β'.ομηχχ/ικών Επιμελητηρίων τής Ελλάδος, έπί 
τή ντο τοV Συνδέσμου τών 'Ελλήνων Βιομηχάνων τροτάεει 
τριπλασίων. Έν έλλείθει τής Ένώσεως ταντης οϊ βιομήχανοι 
μετά τών αναπληρωτών των ορίζονται ντο τον Έήμπορικού 
καί Βιομηχανικόν Επιμελητή:ίον ’Αθηνών ή Πειραιώς έξ 
υπαμοιβής άνά διετίαν έπϊ τή ΰπό τον Συνδέσμου τών Ελλή
νων Βιομηχάνων προτάσεΐ-τριπλασίων.— —-------------  --------

5· Γραμματείς τών ανωτέρω Δικαστηρίων ορίζονται διά 
πιράξεως τον 'Ττονργού τής Εθνικής Οικονομίας δνο εκ τών 
γραμματέων ή εισηγητών τον 'Τπουργειον τούτον, κεκτημένοι 
πτυχίου Νομικής ή τής ’Ανώτατης Σχολής Οικονομικών1 καί 
’Εμπορικών Έτιστη -ον. · ι .

Άρθρον 10 -a?. 5 Α.Ν. 1998/1939 «περί σημάτων».

'5. Προ τάσης σνζητήσεως ενδίκων μέσων ή αιτήσεων κατά 
τά άρθρα Ί6, 19 καί 21 κατατίθεται παράβολον έκ δραχμών 
τριακασιων, τον όποιον δεατάσιεται ή άπόοοσις 'έν παραδοχή 
τον άτκηθέντος ένδικον μέσον ή αΐτήσεως, σννάμα δε τροσ- 
άγεται γραμμάτιον καταθέσεως τον Ταμείου Παρακαταθηκών 
καί Δανείων δραχμών μέν τεντακοσίων τεντήκοντα (330) 
τροκειμένης σνζητήσεως ένώτιον τον δεντερο'ίαθμίον ίικαστη- 
ρίον, δραχμών δε τιριακοσίων τεντήκοντα (350) ένώτιον τον 
πρωτοβάθμιον, τρός αμοιβήν τών μελών τον δικάζοντος. δικα
στή: ιον.

ΝΟΜΟΣ νπ’ά?ιθ. 3205 ΦΕΚ 109/30,4 ^5. -
Περί τροτοτοιήσεως καί σνκτληεώσεως τών διατάσεων 

τούΑ.Ν. 1998/1939 «πορ: σημάτων».

Άρθρον 3.
At παράγραφοι 2, 3, 4 καί 5 τον άρθρον 6 τον Α.Ν. 

1998/1939 τροποποιούνται ούτω:

2. Τό Πρωτοβάθμιον Δικαστήριο·/ Σημάτων είναι τριμε
λές άτοτελούμενον έξ ένος Συμβούλου ή Π αρ-έδρον παρά τώ 
Σνμβονλίω τής ’Επικράτειας ώς Προέδρον. έκ τον ταιρά τώ 
Ττονργείω Έμτορίον Διενθνντού τής Διενθννσεώς ’Εσωτερι
κού Έμτορίον καί Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας καί έσ ενός βιο- 
μηχάνον.

3. Το Δεντεροιβάθμιον Δικαστή:ιον Σημάτων είναι πεντα
μελές άτοτελούμενον έσ έ·/ός Αντιπρόεδρόν τού Νομικού Σνμ- 
βονλίον τού Κράτονς ώς Προέδρον, έσ ένος Συμβούλου ή Πα- 
ρέδρον τού Σνμβονλίον τής ’Επικράτειας, έσ ένος Καθηγητον 
τον ’Εμπορικού Δίκαιον έν τώ Πανεπιστήμιο) ’Αθηνών, έσ 
Ονος Ερέτου παρά τώ Έρετείω ’Αθηνών καί ένος βιομηχά- 
νον.

4. Τά ανωτέρω μέλη άμροτέρων τών δικαστηρίων (πλήν 
τού Διενθνντού ’Εσωτερικού Εμτορίον καί Βιομηχανικής ’Ιδιο

κτησίας μετά τού άναπληρωτού τον· Τμηματάρχου Σημά
των) διορίζονται έτί διετεί θητείρ κατά Δεκέμβριον μήνα τον 
ετονς, επιτρεπόμενου καί άναδΐορισμού αύτών. Καί δή ό Κα
θηγητής τού Εμπορικού Δίκαιον μεθ’ ένος άνατληρωτού τον 
Καθηγητον ή 'Τρηγητού τού Εμπορικού Δίκαιον διορίζεται 
ότό τής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίον ’Αθηνών, ό δ* 
’Αντιπρόεδρος τού Νομικού Σνμβονλίον μεθ’ ένος άναπληρω- 
τού τον. Νομικού Σνμβούλον, έρίζεται ντο τού Προέδρον τού 
Νομικού Σνμβονλίον τού Κράτονς. Οί Σύμβονλοι καί οί Πάρε- 
δροι τού Σνμίονλίον Επικράτειας'μετά δύο συναδέλρων αΑ* 
τών, ώς αναπληρωτών, διορίζονται ΰπό τού Προέδρον τού Συα- 
βονλίον τής ’Επικράτειας, ό δέ ’Ερέτης, μεθ’ ένος άναπληρω- 
τού τον Ερέτου διορίζεται ότό τον 'Ττονργού Δικαιοσύνης.

Οϊ βιομήχανοι διορίζονται έτ; διετεί θητεία έξ υπαμοιβής 
ντο τών Εμπορικών καί Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων ’Αθη
νών καί Πειραιώς.

5. Γραμματείς τών άνωτέρω δικαστηρίων ορίζονται διά 
πράξεως τον 'Ττονργού ’Εμπορίου δύο έκ τών Γραμματέων 
ή Εισηγητών τον 'Τπονργείον τούτον, κεκτημένοι πτνχίον τής 
Νομικής Σχολής τού II ανεπιστημίον, τής ’Ανώτατης Σχολής 
Οικονομικών καί Εμπορικών ’Επιστημών ή τής Παντείον Σχο
λής.

Δε·’ όμοιας άποράσεως δύναται νά όρισθώσι καί ισάριθμοι 
βοηθοί, έκ τών υπαλλήλων τού Τμήματος Σημάτων. · .(/

“Αρθρον 20. ‘ ν'

Α» ΰπέρ τον Δημοσίου εισπράξεις διά τά σήματα καί δι
πλώματα ευρεσιτεχνίας καθορίζονται έρεξής ώς κάτωθι: .

Καίτάθεσις σήματος δρχ. 220.
Δι’ έτί πλέον κλάσιν δρχ. 50.
Π αράτασις προστασίας σήματος δρχ. 150.
Μεταιβίβασις σήματος δρχ. 150.
Κατάθεσις ένδικων μέσων ή αιτήσεων ένώτιον τού Πρώτο-, 

βαθμίου Δικαστηρίου Σημάτων δρχ. 70, ί -
Κατάθεσις ένδίκ,ων μέσων ένώτιον τού Δευτεροβαθμίου Δι

καστηρίου δρχ. 100.
Π αράβολον άσκήσεως ένδικων .μέσων καί αιτήσεων δρχ. 50.
Κατάθεσις διπλώματος ευρεσιτεχνίας δρχ. 100.
Δι’ έκαστον έτος άπο τού 2ον μέχρι τού 5ου* δρχ. 150.
Δι’ έκαστον έτος άπό τού 6ου μέχρι τού 10ου δρχ. 250.
Δι’ έκαστον έτος άπό τού 11ου μέχρι τού 15ον δρχ. 350.
Μεταβίβστις διπλώματος ευρεσιτεχνίας δρχ. 100.
Τό δ ν’ έκαστον δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δικαίωμα τού Δη

μοσίου καταβάλλεται εντός τού πρώτου εξαμήνου τού έτους εις 
δ άρορά. Ή μετά την πάροδον τής προθεσμίας ταύτης και 
μέχρι τής δημοσιεύσεως τής έκπτώσεως καταβολή προσαυξά
νεται κατά το ήμισν.

Οι κατά τά έτη 1953 .καί 1954 έκτοεσέντες τών δικαιωμά
των των έτί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· δύνανται νά ·έπανα- 
κτήσωσι ταΰτα καταβάλλοντες τά καθυστερούμενα δικαιώμα
τα, ώς καθαρίζονται διά τού παρόντος, μετ’ ίσοπόσον προστί
μου εντός εξαμήνου άπό τής ισχύος τού παρόντος, διαρνλασ- 
σομένων τών έν τώ μεταξύ υπό τρίτων κτηθέντων δικα·ω- 
μάτων.

Εις τά μέλη καί τούς γραμματείς τών Δικαστηρίων Σημά
των καταβάλλονται έξοδα κενήσεως κατά σννεδρίασιν, καθο
ριζόμενα έκάστοτε δι’ άποράσεως τών 'Τπουργών Εμπορίου 
καί Οικονομικών.

Α.Ν. 131 τής 16/19 Φεβρουάριον 1945 (Α. 36)
Π ερί συμπληρώσεως τού Α.Ν. 1998/39 «περί σημάτων». 

“Αρθρον 1.

Εις τό άρθρον 3 τού Α.Ν. 1998/1939 προστίθενται τά 
έξής:

1. Ούδεις δύναται νά κατο-θέση πλείονας τών δύο τίτλους 
έρημερίδων και δύο περιοδικών.



2. Εντός ίΖο μηνών ατό τής ισχύος τού παρόντος οί έχον- 
~ί- ή:η χαταύετε·. τίτλους is ημερίδων ή περιοίιχών πλ.ειο- 
να: τών ϊύο ύποχρεοϋντχ·. είς ϊήλωοτν επιλογής, ύποί άλλουέ- 
vrv = ίς το ‘Υπουργείο·/ τής Ε-3ν. Οΐχανομίας.

3. Τών ανωτέρω ίιχτχπεων εξαιρούνται οι χχτχ τήν ΐτχόν 
τού παφόντος έχϊίϊοντες έφημεοιϊας ή περιοδικά πλείονα τών 
ϊύο.

Άρ-Spov 2.
1. Ποοκειμένου —ερt τών έν 'Ελλ,άϊι κατά τήν διάρκειαν 

τής Ιτχ/.ογειρμανικής κατοχής ε.κοο-3ευών μυστικών (τχτριω- 
Τ'.χών) εντύπων εφημερίδων ή κατα-S ετις τού τίτλοο τής ερη
μερίδες ώς σήματος θεωρείται γενομένη όσον αφορά τήν προ-

διοικητικχ δικαστήρια σημάτων.
2. Τά κατά τήν άνωτέρω παράγραφον χτώμενχ δικαιώμα

τα έ—ε τού τίτλου μυστικής έφημερίδος είναι επικρατέστερα 
των δικαιωμάτων έτερον προκχταθέτου, όττίς δέν έποιήσατο 
χρήσιν τοό αυτού τίτλον κατά τήν προ τής Ιτ,ς Μαιου 1941 
πενταετίαν. '

’3. 'Ο παρών νόμος, οϋτινος ή ισχύς άρχεται άπο τής δη- 
μοσιεύσεώς τον εις τήν Εφημερίδα τής Κυίερνήσεως, ύποόλη- 
•δήσεται προς χύρωσιν είς τήν μέλλονταν νά συνέλ.δη Βονλήν.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποιήσεως διατάξεων τοϋ Α.Νν1998/1939 «περί 

σημάτων» ώς έτροποποιήθη διά τοϋ Ν. 3205/1955
Άρθρον 1.

Αί παράγραφοι 2, 3, 4, 5 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Α.Ν. 1998/ 
1939 ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. 3205/1955 
τροποποιούνται οΰτω :

2. Τό Πρωτοβάθμιον Διοικητικόν Δικαστήριον Ση
μάτων περιλαμβάνει δύο τμήματα, έκαστον τών οποίων 
συντίθεται έξ’ ενός Παρέδρου τοϋ Συμβουλίου Επικράτειας 
ώς Προέδρου, τοϋ Διευθυντοϋ της Διευθύνσεως Εμπορικής 
καί Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας τοϋ ‘Υπουργείου Εμπορίου 
ή τοϋ αρμοδίου τμηματάρχου τής αυτής Διευθύνσεως καί 
ενός Βιομηχάνου ώς μελών.

3. Τό Δευτεροβάθμιον Διοικητικόν Δικαστήριον Σημάτων 
περιλαμβάνει δύο τμήματα, έκαστον τών οποίων συντίθεται 
έξ όνος Νομικοϋ Συμβούλου τοϋ Κράτους, ώς Προέδρου 
ενός Καθηγητοϋ ή Ύφηγητοϋ τοϋ Έμπορικοϋ Δικαίου 
Άνωτάτου ’Εκπαιδευτικού ‘Ιδρύματος, ένός Παρέδρου τοϋ 
Συμβουλίου ’Επικράτειας, ένός Έφέτου παρά τώ Έφε- 
τείω ’Αθηνών καί ένός Βιομηχάνου ώς μελών.

4. Τά μέλη άμφοτέρων τών τμημάτων τών ώς άνω Δι
καστηρίων διορίζονται μετά Ισαρίθμων αναπληρωματικών 
μελών δι’ άποφάσεως έκδιδομένης κατά μήνα Σεπτέμβριον 
έκαστου δευτέρου έτους υπό τοϋ ‘Υπουργού ’Εμπορίου κα
τόπιν προτάσεως τοϋ Προέδρου τοϋ Νομικού Συμβουλίου 
τοϋ Κράτους διά τούς έκ τών μελών Νομικούς Συμβούλους, 
τής οικείας Σχολής διά τούς Καθηγητάς ή Ύφηγητάς, 
τοϋ Προϊσταμένου τοϋ παρ’ ω υπηρετούν Δικαστηρίου διά 
τούς δικαστικούς λειτουργούς καί τοϋ ’Εμπορικού καί Βιο- 
μηχανικοϋ ’Επιμελητηρίου ’Αθηνών διά τούς βιομηχάνους 
τοϋ ένός τμήματος καί Πειραιώς διά τούς βιομηχάνους τοϋ 
δευτέρου Τμήματος έκάστου Δικαστηρίου.

. Άναπληρωταί τού Διευθυντοϋ καί τμηματάρχου τής 
Διευθύνσεως ’Εμπορικής καί Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας 
ορίζονται δύο άνώτεροι υπάλληλοι τής αυτής Διευθύνσεως.

' ‘Ο Γραμματεύς έκάστου τμήματος τών Δικαστηρίων 
ορίζεται μετά τοϋ άναπληρωτοΰ του δι’ άποφάσεως τοϋ ‘Υ
πουργού ’Εμπορίου έκ τών υπάλληλων τοϋ άρμοδίου Τμή
ματος τής Διευθύνσεως ’Εμπορικής καί Βιομηχανικής 
’Ιδιοκτησίας κεκτημένων πτυχίον Άνωτάτης Σχολής.

Δι’όμοιας άποφάσεως διορίζονται ισάριθμοι βοήθοί- έκ 
τών υπαλλήλων τοϋ αυτού Τμήματος.

5. Τήν κατανομήν τών υποθέσεων μεταξύ τών δύο τμημάτων 
έκάστου Δικαστηρίου, καθορίζει ό άρχαιότερος* Πρόεδρος;

Άρθρον 2.

‘Η παρ. 5 τοϋ άρθρου 10 τοϋ Α.Ν. 1998/1939 άντικα- 
θίσταται ώς άκολούθως :

5. Προ πάσης συζητήσεως ενδίκων μέσων παρεμβάσεων ή 
αιτήσεων, έπί ποινή άπαραδέκτου τούτων, κατατίθενται 
τά έν άρθρω 20 τοϋ Ν. 3205/1955 ώς τούτο άντικαθίστα- 
ται διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ παρόντος, οριζόμενα τέλη καί πα
ράβολον τοϋ οποίου διατάσσεται ή άπόδοσις έν παραδοχή 
τοϋ ενδίκου μέσου, παρεμβάσεως ή αΐτήσεως. Αιτήσει τοϋ 
παρισταμένου κατά τήν συζήτησιν πληρεξουσίου δικηγό
ρου, δύναται νά παρασχεθή ύπό τοϋ Προέδρου τοϋ Δικα
στηρίου βραχεία προθεσμία καταβολής τών ώς άνω τε
λών καί παραβόλ,ου.

Άρθρον 3.

Τό άρθρον 20 τοϋ Ν. 3205/1955 άντικαθίσταται ώς 
κατωτέρω :

Άρθρον 20.

1. Αί υπέρ τοϋ Δημοσίου εισπράξεις διά τά σήματα καί 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθορίζονται ώς κάτωθι :
.....  ..... - ; δρχ.
— Κατάθεσις σήματος .................................................. 400
— Δι’έπί πλέον κλάσιν ................................................ 100
— Παράτασις προστασίας σήματος........................... 300
— Μεταβίβασις σήματος................................................ 300
— Κατάθεσις ενδίκων μέσων, παρεμβάσεων καί αι

τήσεων ενώπιον τοϋ Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου 
Σημάτων....·.................................. ·.............................  200

— Κατάθεσις ένδικων μέσων ενώπιον τοϋ Δευτερο
βαθμίου Δικαστηρίου Σημάτων............................. 250

— Παράβολον άσκήσεως ενδίκων μέσων καί αίτή-,
σεων ένώπιον τών Δικαστηρίων Σημάτων ..... .100

— Κατάθεσις αΐτήσεως διά τήν χορήγησιν διπλώμα
τος εύρεσιτεχνίας .................... ,.............................. 250

— Δι’ έκαστον έτος άπό τοϋ 2ου μέχρι τοϋ 5ου .. 300
— Δι’ έκαστον έτος άπό τοϋ 6ου μέχρι τοϋ 10ου 400
— Δι’έκαστον έτος άπό τοϋ 11ου μέχρι τοϋ 15ου 500
— Μεταβίβασις διπλ.ώματος ευρεσιτεχνίας .............. 250
— Π αραχώρησις άδειας έκμεταλλχύσεως διπλωμάτων

εύρεσιτεχνίας ..................... ....................................... 250
2. Τό δι’ έκαστον δίπλωμα εύρεσιτεχνίας δικαίωμα τοϋ 

Δημοσίου καταβάλλεται έντός τοϋ πρώτου έξαμήνου τοϋ 
έτους είς 6 άφορα.

*Η μετά τήν πάροδον τής προθεσμίας ταύτης καί μέχρι 
τής δημοσιεύσεως τής έκπτώσεως καταβολή προσαυξά
νεται κατά τό ήμισυ.

3. Εις τούς Προέδρους, τά μέλη, τούς γραμματείς καί τούς 
βοηθούς τών Δικαστηρίων Σημάτων καταβάλλεται άπο- 
ζημίωσις κατά συνεδρίασιν καθοριζομένη έκάστοτε δι’ ά
ποφάσεως τών ‘Υπουργών Οικονομικών καί ’Εμπορίου, μη 
έχούσης έφαρμογήν διά τούς έκ τούτων δικαστικούς λει
τουργούς ή λαμβάνοντας άποδοχάς δικαστικών λειτουργών, 
τής άπαγορεύσεως τής παρ. 2 άρθρ. 7 τοϋ Ν.Δ. 4352/ 
1964.

4. Διά τήν μηχανικήν εύρετηρίασιν τών σημάτων καί δι
πλωμάτων εύρεσιτεχνίας καί την έν γένει τεχνικήν όργά- 
νωσιν καί εκσυγχρονισμόν λειτουργίας τών υπηρεσιών τής 
’Εμπορικής καί Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας, έγγράφεται 
κατ’ έτος είς τον προϋπολογισμόν εξόδων τοϋ ‘Υπουργείου, 
χρηματικόν ποσόν, διατιθέμενον δι’ άποφάσεως τοϋ ‘Υ
πουργού ’Εμπορίου.

Άρθρον 4.

Τά Δικαστήρια Σημάτων εξακολουθούν λειτουργοϋντα ύπό 
τήν ύφισταμένην σύνθεσιν μέχρι τής τελευταίας ήμέρας



τοΰ έπομένου άσσό της ένάρξεως ισχύος του παρόντος μη
νάς. - · · Ά " .

Άρθρον 5.

At διατάξεις του Α.Ν. 131/1945 «περί συμπληρώσεως 
τοΰ Α.Ν. 1998/1939 «περί σημάτων» καταργοϋνται.

Άρθρον 6.

Ή Ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται μετά πάροδον μηνός 
άπό της δημοσιεύσεώς του εις την ’Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως..

"Εν ’Αθήνα*, ς τή 1,9 Αύγουστου 1975 
Ο! 'Υπουργοί

Έπί των Οικονομικών ’Επί τοΰ Έαπορίου
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΤ I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΙΣ ΕΜΠΟΡ. & ΒΙΟΜ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Βάσει τοΰ άρθρου 57 παρ. 6 τοΰ Συντάγματος, επί τοΰ σχε

δίου νόμου περί τροποποιήσεως διατάξεων τοΰ Α.Ν. 1998 
1939» «περί σημάτων» ώς έτροποποιήθη διά τοΰ 
Ν. 3205/1955_
Διά τοΰ άνωτέρω σχεδίου Νόμου, μεταξύ των άλλων 

προβλέπεται ή τροποποίησες τοΰ άρθρου 20 τοΰ Ν. 3205/ 
1955, διά τοΰ οποίου καθορίζονται. αί υπέρ τοΰ Δημοσίου 
εισπράξεις έκ τελών καί παραβολών καταθέσεως σημάτων 
καί Διπλ. ευρεσιτεχνίας καί ή καταβολή άποζημιώσεως εις 
τά μέλη, γραμματείς καί βοηθούς των Δικαστηρίων Ση
μάτων.

Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ υπό ψήφισιν νόμου προβλέπεται 
ή αναπροσαρμογή _ των ώς άνω. τελών καί παραβόλων, 
προκαλόυμένης ούτως αύξήσεως τών ύπέρ τοΰ Δημοσίου 
εισπράξεων έκ δραχμών 6.000.000 περίπου έτησίως, πέ
ραν τοΰ ποσοΰ τών δραχμών 5.000.000 περίπου εΐσπρατ- 
τομένου σήμερον βάσει τοΰ άρθρου 20 τρΰ τροποποιου- 
μένου νόμου.' \· '! ·

; - Έξ ετέρου διά της προβλεπομένης καταβολής άποζη
μιώσεως εις τούς έκ τών μελών τών Δικαστηρίων Σημάτων 
δικαστικούς λειτουργούς ή λαμβάνοντας άποδοχάς δικαστι
κών λειτουργών κατ’ έξαίρεσιν τών διατάξεων της παρ. 2 
τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν.Δ. 4352/1964, ώς καί εις τά μέλη τοΰ 
συνιστωμένου Β' Τμήματος εις έκαστον τών ώς άνω Δικα
στηρίων Σημάτων θά προκληθή δαπάνη δραχμών 760.800, 
έτησίως, ήτοι :
Α/θμιον Δικαστήριον Σημάτων :

α) 2 X 15 συνεδριάσεις μηνιαίως πρύς δραχμάς 400 κατά 
συνεδρίασιν = 12.000 μηνιαίως X 12 μήνας = Spy. 144. 
000.

β) 2 μέλη X 15 συνεδριάσεις μηνιαίως προς δραχμάς 
400 κατά συνεδρίασιν = 12.000 μηνιαίως X 12 μήνας = 
δρχ. 144.000

γ) 1 γραμματεύς καί 1 βοηθός = 2 X 15 συνεδριάσεις 
μηνιαίως προς δραχμάς 300 κατά συνεδρίασιν = δρχ. 
9.000 μηνιαίως έπί 12 μήνας = δρχ. 108.000.
Β/θμιον Δικαστήριον Σημάτων :

α) 6 X 8 συνεδριάσεις μηνιαίως έπί δρχ. 400 κατά συν- 
εδρίασιν = δρχ. 19.200 μηνιαίως έπί i2 μήνας = δρχ. 
230.400.

β) 2 μέλη X 8 συνεδριάσεις μηνιαίως έπί δραχμάς 400 
κατά συνεδρίασιν = δρχ. 6.400 μηνιαίως X 12 ιιήνας = δρχ. 
76.800.

γ) 1 γραμματεύς καί 1 βοηθός = 2x8 συνεδριάσεις μη
νιαίως προς δραχμάς 300 κατά συνεδρίασιν = δρχ. 4S00 
μηνιαίως έπί 12 μήνας = 57.600.

Ή δαπάνη τής ώς άνω άποζημιώσεως θά βαρόνη τον 
κρατικόν προϋπολογισμόν έγγραφομένης κατ’ έτος τής 
σχετικής δαπάνης έξόδων τοΰ 'Υπουργείου καί υπό κωδι
κόν άρ. 75/110.

Διά τό έτος 1975 ή προκληθησομένη δαπάνη θά είναι 
ανάλογος προς τόν χρόνον ένάρξεως τής ισχύος τοΰ νομο- 
θετήματος καί θά καλυφθή διά τής μεταφοράς τοΰ άνα-

λογοΰντος ποσοΰ έκ τοΰ λογαριασμοΰ «Άμοιβαί λοιπών 
έκτελούντων είδικάς 'Υπηρεσίας υπό τήν ιδιότητα ’Ελευ
θέρων Επαγγελμάτων υπό Κ.Α. 0419».

Έν Άθήναις τή 22 Μαρτίου 1975- 
Οί Υπουργοί

Έπί τών Οικονομικών ^ ' Έπί τοΰ Εμπορίου .
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ - ' I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Άριθ. 140/10/1975

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρον 75 παρ. 1 
τοΰ Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου νόμου τοΰ 'Υπουργείου 
Εμπορίου «περί τροποποιήσεως διατάξεων τοΰ Α.Ν. 
1998/1939 «περί σημάτων» ώς έτροποποιήθη διά τοΰ Ν.
3205/1955.
I. Διά τών Πατάξεων τών παρ. 2, 3, 4, 5 τοΰ άρθρου 6 

τοΰ AJN. 1998/1939, ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέρως, ορί
ζεται ότι, περί τής παραδοχής τής δηλώσεως καταθέσεως σή
ματος άποφασίζουν τά συνιστώμενα δύο διοικητικά δικαστήρια, 
τό μέν πρωτοβάθμιον, συγκροτοϋμενον έκ τριών μελών, τό δε 
δευτεροβάθμιον έκ πέντε μελών κλπ.

Ήδη, διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ νομοσχεδίου, άντικαθιστωμέ- 
νων τών παρ. 2, 3, 4, 5 τοΰ ώς άνω άρθρου 6 τοΰ Α.Ν. 
1,998/1939, προβλέπεται ή λειτουργία τών ώς άνω διοικητι
κών δικαστηρίων σημάτων κατά δύο τμήματα.

II. Διά τοΰ άρθρου 3 τοΰ σχεδίου Νόμου, άντικαθιστωμένου
τοΰ άρθρου 20 τοΰ Ν. 32.05/1955;___________________ ____

ά) ’Αναπροσαρμόζονται αί ύπέρ τοΰ Δημοσίου εισπράξεις 
έκ τελών καί παραβολών διά τήν κατάθεσιν σημάτων καί δι
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας κλπ.

,6) 'Ορίζεται ότι, εις τούς Προέδρους, τά μέλη, τούς Γραμ- 
ματείς-καί τούς βοηθούς τών Δικαστηρίων Σημάτων καταβάλ
λεται ηοζημίωσις κατά συνεδρίασιν, καθοριζομένη έκάστοτε 
δι’ άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικών καί ’Εμπορίου, μή 
έχούσης έφαρμογήν τής ύπό τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 7 τοΰ 

-ΝΑ. 4352/1964 προβλεπομένης άπαγορεύσεως λήψεως άπο
ζημιώσεως ύπό τών Δικαστικών Λειτουργών κλπ. καί

γ) προβλέπεται ή έγγραφή κατ’ έτος εις τόν προϋπολο
γισμόν τοΰ Υπουργείου Εμπορίου, χρηματικού ποσοΰ, διατιθε- 
μένου δι’ άποφάσεως τοΰ Υπουργού, διά τήν μηχανικήν εύρετη- 
ρίασιν τών σημάτων καί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καί τήν 
έν γένει τεχνικήν ύρ,γάνωσιν τών υπηρεσιών τής Εμπορικής 
καί Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας.

III. Διά τών διατάξεων τών άρθρων 2, 4 καί 5 τοΰ νομο
σχεδίου:

α)· Προβλέπεται ή πρό πάσης συζητήσεως ένδικων μέσων 
παρεμβάσεων ή αιτήσεων, έπί ποινή άπαραδέκτου, κατάθεσις 
τοΰ σχετικού παράβολου.

β) 'Ορίζεται, ότι τά Δικαστήρια Σημάτων λειτουργούν 
ύπό τήν ύφισταμένην σύνθεσιν μέχρι τής. τελευταίας ημέρας 
τοΰ έπομένου άπό τής ένάρξεως ισχύος τοΰ νομοσχεδίου μη- 
νός καί

γ) καταργοΰνται αί διατάξεις τοΰ Α.Ν. 131/1945 δι’ ών 
ρυθμίζονται θέματα σχετικώς μέ τήν κατάθεσιν τίτλων έφη- 
μερίδων καί περιοδικών ώς σήματος κλπ.

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων προκαλοΰνται τά κάτω
θι οικονομικά αποτελέσματα έπί τοΰ κρατικού προϋπολογισμού: 

α) Αυξησις έσόδων τοΰ Δημοσίου έκ δρχ. 6.000.000, περί
που, έτησίως, έκ τής αναπροσαρμογής (αύξήσεως) τών τε
λών καί παραβόλων διά τήν κατάθεσιν εμπορικού σήματος 
καί διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

β) Δαπάνη έκ δρχ. 761.000, περίπου, έτησίως, έκ τής 
καταβολής άποζημιώσεως εις τούς δικαστικούς λειτουργούς 
τούς μετέχοντας καί εις τά δύο τμήματα τών ώς άνω Δικα
στηρίων. ώς καί εις τά λοιπά μέλη καί τούς γραμματείς τών 
συνιστωμένων Β' τμημάτων.

γ) Δαπάνη, διά τήν έν γένει τεχνικήν έργάνωσιν καί εκ
συγχρονισμόν λειτουργίας τών υπηρεσιών τής Εμπορικής καί 
Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας μή δυναμένη νά καθορισθή άπό 
τοΰδε, ώς έξαρτωμένη έκ γεγονότων πραγματικών.

Έν Άθήναις τή 26 ’Ιουλίου 1975 
Ό Γενικός Διευθυντής

ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


