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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων 

και Υποδειγμάτων, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος 

σύγκλισης, κατέληξαν σε μια συμπληρωματική Κοινή Πρακτική αναφορικά με τη χρήση 

σημάτων σε μορφή που διαφέρει από την καταχωρισμένη μορφή τους, με την οποία 

προσδιορίζονται οι γενικές αρχές εξέτασης των περιπτώσεων όπου η χρήση ενός σήματος σε 

διαφοροποιημένη μορφή μεταβάλλει τον διακριτικό του χαρακτήρα και παρέχονται σχετικές 

οδηγίες. 

Η εν λόγω Κοινή Πρακτική δημοσιοποιείται μέσω της παρούσας κοινής ανακοίνωσης με 

σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της 

προβλεψιμότητας προς όφελος τόσο των εξεταστών όσο και των χρηστών.  

Η Κοινή Πρακτική αφορά την εξέταση των τύπων των αλλαγών που μπορούν να επέλθουν 

στο σημείο όταν χρησιμοποιείται με μορφή διαφορετική από την καταχωρισμένη μορφή του, 

ήτοι στην περίπτωση προσθήκης, παράλειψης, τροποποίησης στοιχείων, ή όταν οι εν λόγω 

αλλαγές εμφανίζονται συνδυαστικά. 

Στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Πρακτικής δεν εμπίπτουν τα ακόλουθα ζητήματα: 

• Σήματα εκτός από λεκτικά σήματα, αμιγώς εικονιστικά σήματα και σύνθετα σήματα, 

ιδίως σήματα τρισδιάστατου σχήματος, σήματα θέσεως, σήματα μοτίβου, σήματα 

συνιστάμενα σε χρώμα και άλλα μη παραδοσιακά σήματα. 

• Περιγραφές, διεκδικήσεις χρωμάτων και ρήτρες παραιτήσεως από ευθύνη. Καίτοι 

μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην αξιολόγηση, τα παραπάνω δεν λαμβάνονται υπόψη 

για τους σκοπούς της κοινής πρακτικής, καθώς τα σημεία εξετάζονται με βάση τις 

αναπαραστάσεις που περιέχονται στα παρατιθέμενα παραδείγματα. 

• Ο ενισχυμένος διακριτικός χαρακτήρας μέσω χρήσης (φήμη, παγκοίνως γνωστός 

χαρακτήρας) και ο αντίκτυπός του στην εξέταση. 

• Ο ορισμός της ουσιαστικής χρήσης και η μεθοδολογία των εθνικών γραφείων ΔΙ των 

κρατών μελών στην εξέτασή της. 

• Ο ορισμός των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση της 

ουσιαστικής χρήσης (π.χ. τόπος, χρόνος και έκταση της χρήσης).  

• Τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν με σκοπό την απόδειξη της 

ουσιαστικής χρήσης ενός σημείου (π.χ. κατάλογοι, τιμολόγια, τιμοκατάλογοι ή 

έρευνες). Το σκεπτικό, το οποίο παρέχεται με όλα τα παραδείγματα, βασίζεται στην 

υπόθεση ότι η αναπαράσταση του σημείου, όπως χρησιμοποιείται στα εν λόγω 

παραδείγματα, είναι το μόνο μέσο/τρόπος χρήσης που παρουσιάζεται στα αποδεικτικά 

στοιχεία (1). 

• Διαδικαστικές πτυχές που αφορούν την ανακοπή, την κήρυξη έκπτωσης και/ή την 

κήρυξη ακυρότητας. 

• Περιγραφή των νομικών περιορισμών που εμποδίζουν εφαρμογές, ιδίως Εθνικών 

Γραφείων ΔΙ. 

 
1 Η αξιολόγηση του κατά πόσον το χρησιμοποιούμενο σημείο συνιστά αποδεκτή διαφοροποίηση της 
καταχωρισμένης του μορφής πρέπει να βασίζεται στα στοιχεία που παρέχουν οι διάδικοι σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση. 
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• Γλωσσικά ζητήματα (όλα τα παραδείγματα είναι στην αγγλική γλώσσα και θεωρείται 

ότι θα γίνουν κατανοητά από το ενδιαφερόμενο κοινό). 

 

2. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Το κείμενο που ακολουθεί συνοψίζει τα σημαντικότερα μηνύματα και τις κύριες δηλώσεις 

αρχών της Κοινής Πρακτικής. Το πλήρες κείμενο και το σύνολο των ενδεικτικών 

παραδειγμάτων που χρησιμοποιούνται περιέχονται στο παράρτημα 1 της παρούσας Κοινής 

Ανακοίνωσης. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Τα σημεία συχνά χρησιμοποιούνται σε 

συνδυασμό με άλλα σημεία στο εμπόριο 

(π.χ. για τον καθορισμό παράγωγου 

σήματος και/ή γενικού σήματος ή σε 

συνδυασμό με επωνυμία επιχείρησης). Όταν 

χρησιμοποιούνται διάφορα σημεία από 

κοινού αλλά διατηρούν την αυτονομία τους 

και επιτελούν τη διακριτική τους λειτουργία 

ως αυτοτελή σημεία, δεν τίθεται καθόλου το 

ζήτημα αλλοίωσης του διακριτικού 

χαρακτήρα του σημείου στην 

καταχωρισμένη του μορφή.  

 

Ταυτόχρονη χρήση διάφορων σημείων (Κλάση 33) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 
Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

  
 

 

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Όταν εξετάζεται εάν το χρησιμοποιούμενο σημείο συνιστά αποδεκτή διαφοροποίηση 

της καταχωρισμένης μορφής του, πρέπει να ακολουθούνται τα εξής στάδια: 

ΒΗΜΑ 1: Εξέταση της καταχωρισμένης μορφής του σημείου: Εξετάζεται η καταχωρισμένη 

μορφή του σημείου λαμβανομένων υπόψη των διακριτικών και οπτικά κυρίαρχων στοιχείων 

του.  

ΒΗΜΑ 2: Εξέταση των διαφορών του χρησιμοποιούμενου σημείου και οι επιπτώσεις των 

αλλαγών: Εξετάζεται με ευθεία αντιπαραβολή των δύο σημείων κατά πόσο τα στοιχεία που 

συμβάλλουν στον διακριτικό χαρακτήρα του καταχωρισμένου σημείου είναι παρόντα και στο 

σημείο στη χρησιμοποιούμενη μορφή του και/ή κατά πόσο διαφοροποιούνται.  

Όσον αφορά τις επιπτώσεις των αλλαγών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο περισσότερο ή 

λιγότερο έντονος διακριτικός χαρακτήρας του σημείου όπως αυτό έχει καταχωριστεί. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

Όταν ένα στοιχείο προστίθεται στο χρησιμοποιούμενο σημείο και δεν θεωρείται 

ταυτόχρονη χρήση πολλών σημείων, συνιστά προσθήκη. 

Προσθήκη διακριτικών στοιχείων 

 

Καταρχήν, η προσθήκη ενός διακριτικού 

στοιχείου το οποίο αλληλεπιδρά με την 

καταχωρισμένη μορφή του σημείου κατά 

τρόπο ώστε να μην μπορεί πλέον να γίνει 

αντιληπτό ως αυτοτελές μεταβάλλει τον 

διακριτικό χαρακτήρα του. Τούτο συμβαίνει 

όταν η καταχωρισμένη μορφή του σημείου 

διαθέτει μέτριο ή ασθενή διακριτικό 

χαρακτήρα.  

 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 

Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

 

 

 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 
Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

GERIVAN  

GERIVAN 
  

 

Προσθήκη μη διακριτικών στοιχείων 

και/ή στοιχείων ασθενούς 

διακριτικού χαρακτήρα 

 

Σε γενικές γραμμές, εάν το σημείο στην 

καταχωρισμένη μορφή του παρουσιάζει 

μέτριο διακριτικό χαρακτήρα, η προσθήκη 

μη διακριτικών στοιχείων ή στοιχείων 

ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα δεν 

μεταβάλλει τον διακριτικό του χαρακτήρα, 

ανεξαρτήτως εάν τα εν λόγω στοιχεία είναι 

οπτικά κυρίαρχα ή όχι. 

 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 

καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 
Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

GERIVAN 
 

 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 3) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 
Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

GERIVAN 

 
   

Όταν η καταχωρισμένη μορφή του σημείου 

διαθέτει ασθενή διακριτικό χαρακτήρα, η 

μεταβολή του διακριτικού του χαρακτήρα 

είναι πιο πιθανή, ακόμα και εάν η προσθήκη 

αφορά στοιχείο ασθενούς διακριτικού 

χαρακτήρα. 

 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 31) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 

Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 
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ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ 

Η καταχωρισμένη μορφή του σημείου λογίζεται ως μια ενιαία οντότητα. Όταν ένα 

στοιχείο είναι παρόν στην καταχωρισμένη μορφή του σημείου αλλά απουσιάζει από 

το σημείο στη χρησιμοποιούμενη μορφή του, αυτό συνιστά παράλειψη. 

Παράλειψη διακριτικών στοιχείων 

 

Όλα τα διακριτικά στοιχεία της 

καταχωρισμένης μορφής του σημείου 

συμβάλλουν στον διακριτικό του χαρακτήρα. 

Συνεπώς, η παράλειψη ενός στοιχείου του 

σημείου στη χρησιμοποιούμενη μορφή του 

ενδέχεται να μεταβάλλει τον διακριτικό 

χαρακτήρα του σημείου στην 

καταχωρισμένη μορφή του, εκτός αν το 

στοιχείο που παραλείπεται δεν γίνεται 

αντιληπτό από τον καταναλωτή λόγω του 

μικρού του μεγέθους και/ή της θέσης του. 

 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 

Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 

 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 
Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

GERIVAN 

 Bubblekat 
 

GERIVAN 
    
 

 

Παράλειψη στοιχείων στερούμενων 

διακριτικού χαρακτήρα και/ή 

στοιχείων ασθενούς διακριτικού 

χαρακτήρα 
 

Αν η καταχωρισμένη μορφή του σημείου έχει 

μέτριο διακριτικό χαρακτήρα, η παράλειψη 

ενός στοιχείου μη διακριτικού χαρακτήρα 

στο χρησιμοποιούμενο σημείο δεν θεωρείται 

πιθανό ότι θα μεταβάλλει τον διακριτικό 

χαρακτήρα του σημείου στην 

καταχωρισμένη μορφή του. Αυτό επίσης 

μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που το 

παραλειφθέν στοιχείο διαθέτει ασθενή 

διακριτικό χαρακτήρα. 

 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 3) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 
Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

BIO 
GERIVAN GERIVAN 

 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 
Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

 GERIVAN 
 

Εντούτοις, δεν μπορεί να αποκλειστεί το 

ενδεχόμενο ότι η παράλειψη ενός στοιχείου 

ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα μπορεί να 

οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα, ιδίως 

εάν το παραλειφθέν στοιχείο είναι οπτικώς 

κυρίαρχο ή αλληλεπιδρά με άλλα στοιχεία. 

 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 30) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 

Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

GERIVAN 

 

GERIVAN 

 

Εάν η καταχωρισμένη μορφή του σημείου 

αποτελείται αποκλειστικά από στοιχεία 

ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα και/ή μη 

διακριτικά στοιχεία, ο συνδυασμός των 

οποίων επιτρέπει την καταχώριση του 

σημείου ως συνόλου, η παράλειψη ενός ή 

 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 31) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 

Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 
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περισσοτέρων εξ αυτών των στοιχείων θα 

μεταβάλλει γενικώς τον διακριτικό 

χαρακτήρα της καταχωρισμένης μορφής του 

σημείου. 
  

 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (π.χ. γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώματα, θέση) 

Λεκτικά σήματα 

Καταρχήν, η συγκεκριμένη αναπαράσταση 

του λεκτικού σήματος, όπως η 

αναπαράστασή του με συγκεκριμένη 

γραμματοσειρά, στιλιστική απεικόνιση, 

μέγεθος, χρώματα ή θέση, δεν μεταβάλλει 

τον διακριτικό χαρακτήρα του λεκτικού 

σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή 

κατά το μέτρο που η λέξη παραμένει 

αναγνωρίσιμη ως έχει στη μορφή με την 

οποία χρησιμοποιείται. 

 

Όταν το λεκτικό σήμα δεν είναι πλέον 

αναγνωρίσιμο, τότε μεταβάλλεται ο 

διακριτικός χαρακτήρας του σημείου στην 

καταχωρισμένη του μορφή. Τούτο συμβαίνει 

επίσης και στην περίπτωση που η 

καταχωρισμένη μορφή του σημείου διαθέτει 

ασθενή διακριτικό χαρακτήρα. 

 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 
Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

GERIVAN 
 

 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 
Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

GERIVAN 
 

 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 

Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

GERIVAN 
 

 

Αμιγώς εικονιστικά σήματα 

 

Στην περίπτωση των αμιγώς εικονιστικών 

σημάτων, ο διακριτικός χαρακτήρας 

προκύπτει από τα εικονιστικά στοιχεία 

συγκεκριμένης αναπαράστασης. Ως εκ 

τούτου, η μεταβολή της αναπαράστασης 

ενδεχομένως να μεταβάλλει τον διακριτικό 

χαρακτήρα, εκτός εάν αφορά 

χαρακτηριστικά που δεν συμβάλλουν 

ουσιωδώς στον διακριτικό χαρακτήρα του 

σημείου. Σε περίπτωση αμιγώς εικονιστικών 

σημάτων ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα, 

ακόμα και ελάχιστες τροποποιήσεις στο 

σήμα μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολή 

του διακριτικού του χαρακτήρα. 

 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 9) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 
Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

  
 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 31) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 

Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 
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Σύνθετα σήματα 

Σε γενικές γραμμές, όσο περισσότερο ένα στοιχείο συμβάλλει στον διακριτικό χαρακτήρα, 

τόσο πιο πολύ η τροποποίηση του εν λόγω στοιχείου δύναται να μεταβάλει τον διακριτικό 

χαρακτήρα του σημείου. 

Στις περιπτώσεις όπου ο διακριτικός χαρακτήρας του σημείου στη μορφή με την οποία έχει 

καταχωριστεί απορρέει από: 

➢ λεκτικά στοιχεία, τότε η χρήση των εν 

λόγω στοιχείων με διαφορετική 

γραμματοσειρά, χρώμα ή μέγεθος δεν 

μεταβάλλει κανονικά τον διακριτικό του 

χαρακτήρα, εκτός εάν οι διαφορές είναι 

τόσο εμφανείς που έχουν αντίκτυπο στη 

συνολική εικόνα του σημείου στην 

καταχωρισμένη του μορφή. 

 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 
Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

 
 

 
 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 

Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

  
  

➢ εικονιστικά στοιχεία, τότε η μεταβολή της 

αναπαράστασης των στοιχείων είναι 

πολύ πιθανόν να μεταβάλει τον 

διακριτικό χαρακτήρα του σημείου στην 

καταχωρισμένη μορφή του, εκτός εάν 

αφορά χαρακτηριστικά που δεν 

συμβάλλουν ουσιωδώς στον διακριτικό 

χαρακτήρα του σημείου.  

 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 
Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

Best quality! Best quality!  
 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 

Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

Best quality! 
 

  

➢ συνδυασμό λεκτικών και εικονιστικών 

στοιχείων, τότε τα στοιχεία αυτά πρέπει 

να διατηρούνται. 

Στην περίπτωση που η σύνθεση των εν 

λόγω στοιχείων συμβάλλει στον 

διακριτικό του χαρακτήρα, η αλλαγή της 

εν λόγω σύνθεσης μπορεί να μεταβάλει 

τον διακριτικό χαρακτήρα του σημείου 

 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 

Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

 

BUBBLEKAT 
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στη μορφή με την οποία έχει 

καταχωριστεί.  

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ 

Στην πράξη, διαφορετικά είδη αλλαγών 

μπορούν να συνδυάζονται στη μορφή με την 

οποία χρησιμοποιείται το σημείο. 

 

Σε γενικές γραμμές, σε περίπτωση που οι 

αλλαγές αφορούν έναν συνδυασμό 

προσθήκης, παράλειψης ή τροποποιήσεων 

των χαρακτηριστικών, εφαρμόζονται οι 

σχετικές αρχές της Κοινής Πρακτικής και  

εξετάζεται εάν κάποια από τις αλλαγές 

αυτοτελώς μπορεί να οδηγήσει στη 

μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του 

σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή 

ενώ οι υπόλοιπες αλλαγές δεν έχουν 

καθοριστικό αντίκτυπο. Αν όχι, τότε 

εξετάζεται ο αντίκτυπος του συνδυασμού 

όλων των αλλαγών.  

 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 33) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 
Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

  
 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του (Κλάση 25) 

Καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου 

Μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται το σημείο 

  
 

 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Όπως και οι προηγούμενες κοινές πρακτικές, η παρούσα Κοινή Πρακτική τίθεται σε ισχύ τρεις 

μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας Κοινής Ανακοίνωσης. Περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Κοινής Πρακτικής παρέχονται στον πίνακα που 

ακολουθεί.  

Τα Γραφεία που εφαρμόζουν την Κοινή Πρακτική έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν 

πρόσθετες πληροφορίες στους διαδικτυακούς τους τόπους. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/233753/Overview_of_implementations_of_the_CP8_Common_Practice.pdf/7e9fecc4-4883-4de0-b487-d191cd6ce438
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1 Εισαγωγή 
 
1.1 Στόχος του παρόντος εγγράφου 
 
Στόχος του εγγράφου Κοινής Πρακτικής είναι ο καθορισμός γενικών αρχών με τις οποίες θα 
εξετάζονται οι περιπτώσεις στις οποίες η χρήση ενός σήματος σε μορφή που διαφέρει από την 
καταχωρισμένη μορφή του μεταβάλλει ή όχι τον διακριτικό του χαρακτήρα. Παρέχεται επίσης 
σχετική καθοδήγηση ως προς το ζήτημα αυτό. Το έγγραφο χρησιμεύει ως αναφορά για το 
EUIPO, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ και τα Γραφεία Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας των Κρατών Μελών (στο εξής: Εθνικά Γραφεία ΔΙ), ενώσεις χρηστών, μέρη και 
εκπροσώπους σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP8. 
 
Το έγγραφο θα δημοσιοποιηθεί ευρέως και θα είναι εύκολα προσβάσιμο ενώ θα παρέχει 
κατανοητή επεξήγηση των αρχών στις οποίες βασίζεται η νέα Κοινή Πρακτική. Οι εν λόγω 
αρχές έχουν σχεδιαστεί ώστε να έχουν γενική εφαρμογή και να καλύπτουν τη μεγάλη 
πλειονότητα των περιπτώσεων. Μολονότι οι μεταβολές του διακριτικού χαρακτήρα θα 
εξετάζονται πάντοτε κατά περίπτωση, οι αρχές αυτές χρησιμεύουν ως κατευθυντήριες γραμμές 
προκειμένου να διευκολύνουν τα Εθνικά Γραφεία ΔΙ των Κρατών Μελών να καταλήγουν σε 
παρόμοια και προβλέψιμα συμπεράσματα κατά την εξέταση της χρήσης των σημείων σε 
μορφές που διαφέρουν από εκείνες που έχουν καταχωριστεί. 
 
Επιπλέον, τα παραδείγματα που προστέθηκαν στο παρόν έγγραφο αποσκοπούν στο να 
καταστήσουν σαφέστερες τις αρχές της κοινής πρακτικής. Τα εν λόγω παραδείγματα θα 
πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με το σκεπτικό τους και με βάση τις υποθέσεις στις οποίες 
βασίζονται. 
 
 
1.2 Ιστορικό 
 
Ευρωπαϊκή συνεργασία 
 
Τον Δεκέμβριο του 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τη δέσμη 
μεταρρυθμίσεων για το σήμα της ΕΕ. Η δέσμη περιείχε δύο νομοθετικές πράξεις, ήτοι τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 (ΚΣΕΕ) και την Οδηγία 2015/2436 (Οδηγία για τα Εμπορικά 
Σήματα), που αποσκοπούν στην περαιτέρω προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών 
σχετικά με τα εμπορικά σήματα. Παράλληλα με τη θέσπιση νέων διατάξεων σχετικά με 
ουσιαστικά και διαδικαστικά θέματα, τα κείμενα διαμόρφωσαν ισχυρότερη νομική βάση 
συνεργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 151 του ΚΣΕΕ, η συνεργασία με τα Εθνικά Γραφεία ΔΙ 
για την προώθηση της σύγκλισης των πρακτικών και των εργαλείων στους τομείς των 
σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων κατέστη βασικό καθήκον του EUIPO· στο άρθρο 152 του 
ΚΣΕΕ αναφέρεται ρητά ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
κοινών προτύπων εξέτασης και τη θέσπιση κοινών πρακτικών. 
 
Ωστόσο, τα Εθνικά Γραφεία ΔΙ και οι ενώσεις χρηστών συνεργάστηκαν ενεργά ήδη από τη 
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων και Σχεδίων και Υποδειγμάτων 
(EUTΜDN) το 2011, και είχαν ήδη παραγάγει συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά τη 
μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο της σύγκλισης, εργάζονταν από 
κοινού για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων στη σχετική με τα σήματα, σχέδια και 
υποδείγματα πρακτική, εναρμονίζοντας, καταρχάς, τα πρότυπα εξέτασης στον τομέα της 
ταξινόμησης σημάτων και αναπτύσσοντας, στη συνέχεια, τις δραστηριότητές τους στους τομείς 
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των απόλυτων και σχετικών λόγων απαραδέκτου και των σχεδίων και υποδειγμάτων. 
Αποτέλεσμα των συνεργατικών αυτών προσπαθειών ήταν η δημιουργία δύο εναρμονισμένων 
βάσεων δεδομένων ταξινόμησης —της εναρμονισμένης βάσης δεδομένων προϊόντων και 
υπηρεσιών για τα σήματα και της εναρμονισμένης βάσης δεδομένων ενδείξεων προϊόντων για 
τα σχέδια και υποδείγματα— και η διαμόρφωση πέντε Κοινών Πρακτικών: 
 

• Κοινή Πρακτική για τις γενικές ενδείξεις των τίτλων των κλάσεων της ταξινόμησης της 
Νίκαιας· 

• Κοινή Πρακτική για τον διακριτικό χαρακτήρα απεικονιστικών σημάτων που περιέχουν 
περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία· 

• Κοινή Πρακτική για το πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων· 

• Κοινή Πρακτική για τον αντίκτυπο των μη διακριτικών/αδύναμων στοιχείων των σημάτων 
στην εξέταση του κινδύνου σύγχυσης· 

• Κοινή Πρακτική για τη γραφική αναπαράσταση σχεδίων και υποδειγμάτων. 
 
Με τις ειδικές της διατάξεις για την κωδικοποίηση της συνεργασίας και της σύγκλισης των 
πρακτικών στο δίκαιο της ΕΕ, η δέσμη μεταρρυθμίσεων για το σήμα της ΕΕ εδραίωσε τα 
επιτεύγματα των ανωτέρω πρωτοβουλιών εναρμόνισης και έδωσε σαφή εντολή για την 
επίτευξη περαιτέρω προόδου. 
 
Βάσει του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου, τον Ιούνιο του 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο του 
EUIPO συμφώνησε στη δρομολόγηση των Έργων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Τα έργα αυτά 
αποτυπώνουν τις διάφορες δραστηριότητες που προβλέπονται στον ΚΣΕΕ και έχουν ως στόχο 
την αξιοποίηση των επιτυχών αποτελεσμάτων του παρελθόντος, παράλληλα με τη βελτίωση 
των διαδικασιών και την επέκταση της εμβέλειας της συνεργασίας. 
 
Στον τομέα της σύγκλισης περιλαμβανόταν ένα έργο το οποίο αφορούσε ειδικά τον 
προσδιορισμό και την ανάλυση πιθανών νέων πρωτοβουλιών εναρμόνισης. Στο πλαίσιο του 
έργου αναλύθηκαν οι πρακτικές των εθνικών γραφείων ΔΙ σχετικά με τα σήματα, σχέδια και 
υποδείγματα προκειμένου να εντοπιστούν τομείς στους οποίους υπήρχαν αποκλίσεις και να 
καθοριστούν μέσω αξιολόγησης του πιθανού αντίκτυπου, της σκοπιμότητας του πιθανού 
πεδίου εφαρμογής, των υφιστάμενων νομικών περιορισμών, των επιπέδων ενδιαφέροντος 
μεταξύ των χρηστών και της πρακτικότητας για τα Εθνικά Γραφεία ΔΙ  οι τομείς στους οποίους 
η υιοθέτηση Κοινής Πρακτικής θα ήταν περισσότερο επωφελής για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η 
ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε κύκλους και κάθε κύκλος οδήγησε στη διατύπωση σύστασης 
για τη δρομολόγηση νέου έργου σύγκλισης. 
 
Η Κοινή Πρακτική που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο αφορά το πρώτο έργο σύγκλισης, 
και συνολικά όγδοο έργο, που δρομολογήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το έργο «CP8: 
Χρήση σήματος σε μορφή που διαφέρει από την καταχωρισμένη μορφή του» ήταν ένα από τα 
δύο έργα που προτάθηκαν να δρομολογηθούν στο πλαίσιο του κύκλου έναρξης της ανάλυσης 
σύγκλισης, το οποίο εστίαζε στη νομική μεταρρύθμιση και στον αντίκτυπο των νέων διατάξεων 
που εισήγαγε η Οδηγία για τα εμπορικά σήματα. 
 
 
CP8: Χρήση σήματος σε μορφή που διαφέρει από την καταχωρισμένη μορφή του 
 
Στο πλαίσιο της ανάλυσης σύγκλισης του εν λόγω ζητήματος εντοπίστηκαν σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ των πρακτικών των εθνικών γραφείων ΔΙ όσον αφορά την εξέταση της 
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ουσιαστικής χρήσης όταν ένα εμπορικό σήμα χρησιμοποιείται σε μορφή που διαφέρει από την 
καταχωρισμένη μορφή του. 
 
Η πρώην Οδηγία για τα Εμπορικά Σήματα 2008/95/ΕΚ δεν περιείχε υποχρέωση για τα Εθνικά 
Γραφεία ΔΙ να θεσπίσουν διαδικασίες ανακοπής ή ακύρωσης, ούτε προέβλεπε ρητά τη μη 
χρήση ως μέσου άμυνας στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών. Πριν τεθεί σε ισχύ το δίκτυο 
EUTMD, μόνο 15 Εθνικά Γραφεία ΔΙ εξέταζαν την ουσιαστική χρήση, και στις περισσότερες 
περιπτώσεις στο πλαίσιο διαδικασιών για την κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας. 
 
Επιπλέον, τα Εθνικά Γραφεία ΔΙ τα οποία προέβαιναν στην εν λόγω αξιολόγηση εξέδιδαν 
αποκλίνουσες αποφάσεις σχετικά με τον βαθμό στον οποίο ο κάτοχος του σήματος μπορεί να 
προβαίνει σε διαφοροποιήσεις χωρίς να μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του. 
 
Οι αποκλίνουσες αυτές πρακτικές δημιούργησαν αβεβαιότητα στους χρήστες που 
επιθυμούσαν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους σε διάφορες δικαιοδοσίες, και είχαν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους, καθώς προσπάθησαν να προσαρμόσουν τις 
στρατηγικές τους σε διαφορετικές, και συχνά αντικρουόμενες, πρακτικές εξέτασης. Επιπλέον, 
η έλλειψη ενοποιημένης πρακτικής έθετε το σύστημα ΔΙ της ΕΕ εκτός της πραγματικότητας 
των σύγχρονων αγορών, στις οποίες οι κάτοχοι σημάτων προσαρμόζουν συνεχώς τα 
εμπορικά τους σήματα προκειμένου να ανταπεξέλθουνε στις εξελισσόμενες εμπορικές τάσεις. 
 
H έκδοση της νέας Οδηγίας για τα Εμπορικά Σήματα είχε σημαντικό αντίκτυπο στις πρακτικές 
στον εν λόγω τομέα. Το άρθρο 43 της Οδηγίας για τα Εμπορικά Σήματα εισήγαγε την 
υποχρέωση όλων των κρατών μελών να θεσπίσουν διοικητικές διαδικασίες ανακοπής ενώπιον 
των υπηρεσιών τους έως και τις 14 Ιανουαρίου 2019, ενώ το άρθρο 44 της Οδηγίας για τα 
Εμπορικά Σήματα κατέστησε υποχρεωτική τη μη χρήση ως μέσο άμυνας σε διαδικασία 
ανακοπής. Το άρθρο  45 της Οδηγίας για τα εμπορικά σήματα εισήγαγε την υποχρέωση όλων 
των Κρατών Μελών να θεσπίσουν διοικητικές διαδικασίες ενώπιον των υπηρεσιών τους για 
την κήρυξη έκπτωσης από τα δικαιώματα επί σήματος, με βάση την έλλειψη ουσιαστικής 
χρήσεως, καθώς και για την ακυρότητα σήματος έως και τις 14 Ιανουαρίου 2023, ενώ το άρθρο  
46 της Οδηγίας κατέστησε υποχρεωτική τη μη χρήση ως μέσο άμυνας σε διαδικασία κήρυξης 
ακυρότητας. Ενώ αυτές οι νέες διατάξεις συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας 
δικαίου μέσω της επιβολής πιο ομοιόμορφων διαδικασιών, η επικείμενη έναρξη ισχύος τους 
σήμαινε ότι, κατά τον χρόνο ανάλυσης της σύγκλισης, σχεδόν το ήμισυ των εθνικών γραφείων 
ΔΙ υπόκειτο στην υποχρέωση ενσωμάτωσης νέων διαδικασιών και/ή αξιολογήσεων στις 
πρακτικές τους για την εξέταση. 
 
Επιπλέον, είναι πιθανό να εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές στην πρακτική, οι οποίες 
είχαν ήδη εντοπιστεί μεταξύ των εθνικών γραφείων ΔΙ που εξετάζουν την ουσιαστική χρήση. 
Τόσο το άρθρο 16 παράγραφος 5 στοιχείο α) της νέας Οδηγίας για τα Εμπορικά Σήματα, όσο 
και το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΣΕΕ ορίζουν ότι: «Η χρήση του σήματος υπό 
μορφή η οποία διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν το διακριτικό 
χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή θεωρείται επίσης χρήση.» Η 
διατύπωση των εν λόγω άρθρων, η οποία είναι η ίδια με εκείνη της προηγούμενης Οδηγίας, 
αφήνει ευρύ περιθώριο ερμηνείας της έννοιας της «μορφής η οποία διαφέρει ως προς στοιχεία 
τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα». Καθώς η έννοια αυτή θα 
μπορούσε να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους — όπως πράγματι έχει συμβεί — ανάλογα με 
το είδος του σήματος (λεκτικό, απεικονιστικό, σύνθετο) και/ή τη φύση των αλλαγών (προσθήκη, 
παράλειψη, παραλλαγή στο χρώμα, θέση, κ.λπ.), η αξιολόγηση ήταν σε μεγάλο βαθμό 
αποτέλεσμα λήψης υποκειμενικών αποφάσεων. 
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Με βάση τα ανωτέρω, η ανάλυση της σύγκλισης έδειξε ότι η μεταφορά των προαναφερόμενων 
διατάξεων στην εθνική νομοθεσία και η επακόλουθη αύξηση της εφαρμογής των διατάξεων 
που αφορούν την ουσιαστική χρήση ανέδειξαν το θέμα αυτό σε προτεραιότητα για τη σύγκλιση. 
Διαπιστώθηκε η ανάγκη εναρμόνισης της πρακτικής των εθνικών γραφείων ΔΙ τα οποία ήδη 
εξέταζαν την απόδειξη της χρήσης, και της δημιουργίας μιας εναρμονισμένης πρακτικής για τα 
Εθνικά Γραφεία ΔΙ που θα αρχίσουν να εξετάζουν την ουσιαστική χρήση. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το έργο CP8 δρομολογήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 με στόχο τη θέσπιση 
ενός συνόλου κοινών κριτηρίων και αρχών με τις οποίες θα αξιολογούνται οι περιπτώσεις στις 
οποίες οι αλλαγές στο σημείο υπό τη μορφή που χρησιμοποιείται οδηγούν ή όχι σε μεταβολή 
του διακριτικού χαρακτήρα στην καταχωρισμένη μορφή του. 
 
 
1.3 Πεδίο εφαρμογής της πρακτικής 
 
Η παρούσα Κοινή Πρακτική περιλαμβάνει ένα σύνολο αρχών και παραδειγμάτων σχετικά με 
τη χρήση ενός σήματος σε μορφή που διαφέρει από την καταχωρισμένη μορφή του, 
λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο που έχουν οι προσθήκες, οι παραλείψεις και οι 
τροποποιήσεις των χαρακτηριστικών επί του διακριτικού χαρακτήρα των καταχωρισμένων 
λεκτικών, αμιγώς εικονιστικών και σύνθετων σημάτων (συνδυασμός λεκτικών και εικονιστικών 
στοιχείων). 
 
Στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Πρακτικής δεν εμπίπτουν τα ακόλουθα ζητήματα: 
 

• Σήματα εκτός από λεκτικά σήματα, αμιγώς απεικονιστικά σήματα και σύνθετα σήματα, 
ιδίως, σήματα τρισδιάστατου σχήματος, σήματα θέσεως, σήματα μοτίβου, σήματα 
συνιστάμενα σε χρώμα και άλλα μη παραδοσιακά σήματα. 

• Περιγραφές, διεκδικήσεις χρωμάτων και ρήτρες παραιτήσεως από ευθύνη. Καίτοι μπορεί 
να έχουν αντίκτυπο στην αξιολόγηση, τα παραπάνω δεν λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς της Κοινής Πρακτικής, καθώς τα σημεία εξετάζονται με βάση τις 
αναπαραστάσεις που περιέχονται στα παρατιθέμενα παραδείγματα. 

• Ο ενισχυμένος διακριτικός χαρακτήρας μέσω χρήσης (φήμη, παγκοίνως γνωστός 
χαρακτήρας) και ο αντίκτυπός του στην εξέταση. 

• Ο ορισμός της ουσιαστικής χρήσης και η μεθοδολογία των εθνικών γραφείων ΔΙ των 
Κρατών Μελών στην εξέτασή της. 

• Ο ορισμός των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση της 
ουσιαστικής χρήσης (π.χ. τόπος, χρόνος και έκταση της χρήσης). 

• Τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν με σκοπό την απόδειξη της 
ουσιαστικής χρήσης ενός σημείου (π.χ. κατάλογοι, τιμολόγια, τιμοκατάλογοι ή έρευνες). 
Το σκεπτικό, το οποίο παρέχεται με όλα τα παραδείγματα, βασίζεται στην υπόθεση ότι 
η αναπαράσταση του σημείου, όπως χρησιμοποιείται στα εν λόγω παραδείγματα, είναι 
το μόνο μέσο/τρόπος χρήσης που παρουσιάζεται στα αποδεικτικά στοιχεία (1). 

• Διαδικαστικές πτυχές που αφορούν την ανακοπή, την κήρυξη έκπτωσης και/ή την κήρυξη 
ακυρότητας. 

• Περιγραφή των νομικών περιορισμών που εμποδίζουν εφαρμογές, ιδίως, εθνικών 
γραφείων ΔΙ. 

 
(1) Η αξιολόγηση του κατά πόσον το χρησιμοποιούμενο σημείο συνιστά αποδεκτή διαφοροποίηση της 
καταχωρισμένης του μορφής πρέπει να βασίζεται στα στοιχεία που παρέχουν οι διάδικοι σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση. 
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• Γλωσσικά ζητήματα (όλα τα παραδείγματα είναι στην αγγλική γλώσσα και θεωρείται ότι 
θα γίνουν κατανοητά από το ενδιαφερόμενο κοινό). 

 
 

2 Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Σύμφωνα με το άρθρο  16 παράγραφος 5 στοιχείο α) της Oδηγίας για τα Εμπορικά Σήματα, η 
χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον 
διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή, θεωρείται επίσης ως 
χρήση, ανεξαρτήτως αν το σήμα στη μορφή που χρησιμοποιείται είναι επίσης καταχωρισμένο 
επ' ονόματι του δικαιούχου ή όχι. 
 
Όπως επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής Δικαστήριο), το 
αντικείμενο της εν λόγω διατάξεως, με την οποία αποφεύγεται η επιβολή αυστηρής 
συμβατότητας μεταξύ της χρησιμοποιούμενης μορφής του σήματος και της μορφής υπό την 
οποία το σήμα καταχωρίστηκε, είναι η παροχή της δυνατότητας στον δικαιούχο του σήματος 
αυτού, με την ευκαιρία της εμπορικής του εκμεταλλεύσεως, να επιφέρει στο σήμα 
διαφοροποιήσεις οι οποίες, χωρίς να μεταβάλλουν τον διακριτικό του χαρακτήρα, επιτρέπουν 
την καλύτερη προσαρμογή του στις απαιτήσεις εμπορίας και διαφημίσεως των εν λόγω 
προϊόντων ή υπηρεσιών (απόφαση της 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65,§ 50, 
απόφαση της 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 29). Επομένως, δεν 
απαιτείται η πλήρης συμβατότητα μεταξύ της μορφής με την οποία χρησιμοποιείται το σημείο 
και εκείνης με την οποία καταχωρίσθηκε ενώ επιτρέπεται κάποιος βαθμός ευελιξίας εφόσον οι 
διαφοροποιήσεις που εισάγονται δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του. Αυτό θα 
πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση. 
 
Το Δικαστήριο έχει επίσης κρίνει ότι η υποχρέωση χρήσεως του καταχωρισμένου σήματος 
μπορεί να εκπληρούται εφόσον προσκομίζονται αποδείξεις για τη χρήση του σημείου που 
αποτελεί τη χρησιμοποιούμενη στο εμπόριο μορφή, όταν το χρησιμοποιούμενο στο εμπόριο 
σημείο διαφέρει από τη μορφή υπό την οποία καταχωρίστηκε μόνον ως προς τα αμελητέα 
στοιχεία  με αποτέλεσμα τα δύο σημεία να μπορούν να θεωρηθούν συνολικώς ισοδύναμα 
(απόφαση της 10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 31, απόφαση της 12/03/2014, 
T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26, απόφαση της 10/06/2010, T-482/08, Atlas 
Transport, EU:T:2010:229, § 30). 
 
Το Δικαστήριο επισήμανε περαιτέρω ότι, για να διαπιστωθεί μεταβολή του διακριτικού 
χαρακτήρα ενός σήματος όπως αυτό έχει καταχωρισθεί, απαιτείται να εκτιμηθεί ο διακριτικός 
και κυρίαρχος χαρακτήρας των στοιχείων που έχουν προστεθεί, με βάση τα εγγενή 
χαρακτηριστικά καθενός από τα στοιχεία αυτά, καθώς και τη σχετική θέση των διαφόρων 
στοιχείων στη σύνθεση του σήματος (πρβλ. απόφαση της 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), 
EU:T:2015:518, § 28, απόφαση της 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36, 
40, απόφαση της 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31). 
 
Το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι εγγενείς ιδιότητες και, 
ειδικότερα, ο σχετικά έντονος διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου (καταχωρισμένου) 
σήματος που χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος σύνθετου σήματος ή σε συνδυασμό με άλλο 
σήμα. Όσο ασθενέστερος είναι ο διακριτικός χαρακτήρας του σήματος αυτού, τόσο πιο εύκολα 
θα μπορεί να αλλοιωθεί με την προσάρτηση στοιχείου που έχει και αυτό διακριτικό χαρακτήρα 
και τόσο πιο εύκολα θα μειώνεται η ικανότητα του επίμαχου σήματος να εκλαμβάνεται ως 
ένδειξη της προελεύσεως των προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο των οποίων 
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χρησιμοποιείται το σημείο. Η διαπίστωση αυτή ισχύει και αντιστρόφως (13/09/2016, T-146/15, 
DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29). 
 
Επιπλέον, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι η προϋπόθεση της ουσιαστικής χρήσεως ενός 
καταχωρισμένου σήματος ενδέχεται να πληρούται στην περίπτωση που καταχωρισμένο σήμα 
χρησιμοποιείται μόνο από κοινού ή ως τμήμα άλλου σήματος, εφόσον οι διαφορές που 
προκύπτουν από τη μορφή με την οποία χρησιμοποιείται το σήμα δεν μεταβάλλουν τον 
διακριτικό χαρακτήρα του όπως αυτό έχει καταχωριστεί (πρβλ. απόφαση της 18/07/2013, 
C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31; 18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, 
EU:C:2013:253, § 36). 
 
Τέλος, το Δικαστήριο αναφέρθηκε σε περιπτώσεις στις οποίες διάφορα σημεία 
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα αλλά διατηρούν την αυτονομία τους, και επομένως, το σημείο 
όπως έχει καταχωριστεί γίνεται αντιληπτό ως αυτοτελές με τον εν λόγω συνδυασμό. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν πληρούται η υπόθεση ότι το σημείο όπως αυτό έχει καταχωριστεί 
χρησιμοποιείται σε μορφή διαφορετική από εκείνη που είχε καταχωριστεί, αλλά ότι τα διάφορα 
σημεία χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα (πρβλ. απόφαση της 08/12/2005, T-29/04, Cristal 
Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34, και απόφαση της 06/11/2014, T-463/12, MB, 
EU:T:2014:935, § 43).  
 
 

3 Ταυτόχρονη χρήση διαφόρων σημείων 
 
Δυνάμει της ανωτέρω νομολογίας επί των σημείων που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και πριν 
από την εξέταση των αρχών της κοινής πρακτικής, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω.  
 
Τα σημεία συχνά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα σημεία στο εμπόριο (π.χ. για τον 
καθορισμό παράγωγου σήματος και/ή γενικού σήματος ή σε συνδυασμό με επωνυμία 
επιχείρησης). Η χρήση αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο της «μεταβολής του διακριτικού χαρακτήρα 
του σημείου όπως αυτό έχει καταχωριστεί». Όταν χρησιμοποιούνται διάφορα σημεία από 
κοινού αλλά διατηρούν την αυτονομία τους και επιτελούν την διακριτική τους λειτουργία ως 
αυτοτελή σημεία, δεν τίθεται καθόλου το ζήτημα κατά πόσον ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή έχει μεταβληθεί. 
 
Το ζήτημα κατά πόσον τα σημεία θα γίνουν αντιληπτά αυτοτελώς ή ως αποτελούντα τμήμα 
ενός και του αυτού σημείου πρέπει να καθοριστεί με βάση μια συνολική εκτίμηση, λαμβάνοντας 
υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως: 
 

• τα χαρακτηριστικά των ίδιων των σημείων (κυρίαρχα και διακριτικά στοιχεία την 
αντίστοιχη θέση τους· χρήση με διαφορετικό μέγεθος, τύπο χαρακτήρων ή χρώμα· 
παρουσία ή απουσία συντακτικού ή γραμματικού συνδέσμου κ.λπ.)· 

 

• Τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα σημεία στα αποδεικτικά στοιχεία της χρήσης 
και στο πλαίσιο της χρήσης (σχετικός τομέας του εμπορίου, φύση των σημείων, δηλαδή 
εταιρικές επωνυμίες, γενικά σήματα, αναγνωριστικά γραμμής προϊόντων, παράγωγα 
σήματα κ.λπ.) 

 

• συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι τα σημεία 
γίνονται αντιληπτά αυτοτελώς από τους καταναλωτές. 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&jur=C,T,F&num=T-146/15&td=ALL


 

7 
 

Παραδείγματα: 
 

 
 

4 Αρχές της Κοινής Πρακτικής 
 
Το κεφάλαιο αυτό ορίζει τους τύπους των αλλαγών που μπορούν να επέλθουν στο σημείο 
όταν χρησιμοποιείται με μορφή διαφορετική από την καταχωρισμένη μορφή του, ήτοι στην 
περίπτωση προσθήκης, παράλειψης και τροποποίησης στοιχείων ή όταν οι εν λόγω αλλαγές 
εμφανίζονται συνδυαστικά. 
 

Ταυτόχρονη χρήση διάφορων σημείων 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

  

Κλάση 33: 
Κρασί 

Η καταχωρισμένη μορφή του 
σημείου χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με άλλο 

διακριτικό σημείο το οποίο 
υποδεικνύει το όνομα της 
αμπελοοινικής επιχειρήσεως 

— Bubblekat Winery. Στον 
αμπελοοινικό τομέα, είναι 
συνήθης η χρήση της 

ονομασίας του προϊόντος και 
της αμπελοοινικής 
επιχειρήσεως ταυτόχρονα 

στην ετικέτα. Το σημείο όπως 
αυτό έχει καταχωριστεί θα 
γίνει αντιληπτό αυτοτελώς 

στη μορφή του σημείου με την 
οποία χρησιμοποιείται. 

GERIVAN 
GERIVAN by 

BUBBLEKAT Ltd. 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 
και είδη 

πιλοποιίας 

Η καταχωρισμένη μορφή του 
σημείου, GERIVAN, 

χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με την εταιρική 
επωνυμία, BUBBLEKAT Ltd. 

Το σημείο όπως αυτό έχει 
καταχωριστεί θα γίνει 
αντιληπτό αυτοτελώς στη 

μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται. 

 

 

Κλάση 5: 

Φαρμακευτικά 
προϊόντα 

Η καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου, MAPALVAM, 
χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με άλλο 

διακριτικό σημείο, ήτοι το 
γενικό σήμα. Στον 
φαρμακευτικό τομέα είναι 

σύνηθες να εμφανίζεται το 
όνομα του προϊόντος σε 
συνδυασμό με το γενικό 

σήμα. Το σημείο όπως αυτό 
έχει καταχωριστεί θα γίνει 
αντιληπτό αυτοτελώς στη 

μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται. 
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Για την αξιολόγηση των εν λόγω αλλαγών, και για το εάν συνιστούν αλλοίωση του διακριτικού 
χαρακτήρα του σημείου όπως αυτό έχει καταχωριστεί, πρέπει να εφαρμοστούν ορισμένες 
αρχές. Οι εν λόγω αρχές ορίζονται κατωτέρω σε συνδυασμό με βασικές έννοιες και στάδια 
εξέτασης. 
 
4.1 Βασικές έννοιες 
 
Για να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη και συνεπής εφαρμογή των αρχών της Κοινής 
Πρακτικής, είναι αναγκαία η κοινή κατανόηση ορισμένων βασικών εννοιών, οι οποίες είναι 
σημαντικές για την αξιολόγηση του κατά πόσον οι διαφοροποιήσεις της καταχωρισμένης 
μορφής του σημείου μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του. 
 
4.1.1 Διακριτικός χαρακτήρας 
 
Κατά πάγια νομολογία, ο διακριτικός χαρακτήρας ενός εμπορικού σήματος συνεπάγεται ότι το 
σημείο καθιστά δυνατή την αναγνώριση των προϊόντων και/ή υπηρεσιών για τα οποία το σήμα 
έχει καταχωριστεί, ως προερχόμενου από μία συγκεκριμένη επιχείρηση και, ως εκ τούτου, 
καθιστά δυνατή τη διάκριση του προϊόντος και/ή των υπηρεσιών αυτών από τα αντίστοιχα 
άλλων επιχειρήσεων (2). 
 
Ο διακριτικός χαρακτήρας πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες 
και με τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται το σημείο. 
 
Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ, αφενός, (i) της αναλύσεως του διακριτικού χαρακτήρα της 
καταχωρισμένης μορφής του σημείου ως συνόλου και, αφετέρου, (ii) της αναλύσεως του 
διακριτικού χαρακτήρα των διαφόρων στοιχείων του σημείου. 
 
4.1.2 Οπτική κυριαρχία 
 
Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, η οπτική κυριαρχία αναφέρεται στον οπτικό 
αντίκτυπο των στοιχείων ενός σημείου, δηλαδή εάν ένα στοιχείο ξεχωρίζει οπτικά σε σύγκριση 
με τα άλλα στοιχεία του σημείου. Αυτό καθορίζεται κυρίως από τη θέση του, το μέγεθος και/ή 
τη χρήση των χρωμάτων (στον βαθμό στον οποίο επηρεάζουν τον οπτικό του αντίκτυπο). Στο 
πλαίσιο αυτό, η εκτίμηση της οπτικής κυριαρχίας δεν εφαρμόζεται στα λεκτικά σήματα. 
 
Σε περίπτωση που τα στοιχεία λόγω του μεγέθους και/ή της θέσης τους δεν λαμβάνονται 
υπόψη από τον καταναλωτή, τότε δεν υπολογίζονται στην αξιολόγηση. 
 
4.1.3 Αλληλεπιδράσεις 
 
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων του σημείου μπορεί να είναι σημαντικές κατά την 
αξιολόγηση εφόσον το σημείο όπως έχει καταχωριστεί διατηρεί τον διακριτικό χαρακτήρα του 
στη χρησιμοποιούμενη μορφή του (3). 
 
Τα στοιχεία εντός του σημείου αλληλεπιδρούν όταν τοποθετούνται, συνδυάζονται ή συνδέονται 
μεταξύ τους κατά τρόπον ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ενιαίας μονάδας. Μια τέτοια 

 
(2) Βλ. συναφώς, απόφαση της 29/04/2004, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-468/01 P έως C-472/01 P, Tabs (3D), 
EU:C:2004:259, § 32. 
(3) Πρβλ. απόφαση της 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 29. 
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εντύπωση μπορεί επίσης να προκύψει στο πλαίσιο εννοιολογικής αλληλεπίδρασης όταν 
δημιουργείται μια εννοιολογική μονάδα (μια νέα έννοια). 
 
4.2 Στάδια εξέτασης 
 
Όταν εξετάζεται εάν το χρησιμοποιούμενο σημείο συνιστά αποδεκτή διαφοροποίηση της 
καταχωρισμένης μορφής του, πρέπει να ακολουθούνται τα εξής στάδια: 
 
Στάδιο 1: Εξέταση της καταχωρισμένης μορφής του σημείου λαμβανομένων υπόψη των 
διακριτικών και οπτικά κυρίαρχων στοιχείων του. 
 
Στάδιο 2: Εξέταση των διαφορών του χρησιμοποιούμενου σημείου και οι επιπτώσεις των 
αλλαγών. 
 
4.2.1 Στάδιο 1: Εξέταση της καταχωρισμένης μορφής του σημείου 
 
Το πρώτο βήμα είναι να διευκρινιστεί ποια στοιχεία συμβάλλουν στον διακριτικό χαρακτήρα 
του σημείου όπως αυτό έχει καταχωριστεί. 
 
Στην περίπτωση σημείου που αποτελείται από ένα και μόνο στοιχείο, το σημείο αυτό φέρει τον 
διακριτικό του χαρακτήρα. Στην περίπτωση που το σημείο αποτελείται από διάφορα στοιχεία, 
η εν λόγω εξέταση απαιτεί την ανάλυση του διακριτικού και οπτικά κυρίαρχου χαρακτήρα των 
στοιχείων του, με βάση τις εγγενείς ιδιότητες εκάστου, καθώς και τη σχετική θέση τους στη 
σύνθεση του σημείου, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους (4). 
 
 
4.2.2 Στάδιο 2: Εξέταση των διαφορών του χρησιμοποιούμενου σημείου και οι επιπτώσεις 

των αλλαγών 
 
Μόλις εντοπιστούν τα στοιχεία που συμβάλλουν στον διακριτικό χαρακτήρα του σημείου όπως 
αυτό έχει καταχωριστεί και καθοριστεί ο βαθμός του διακριτικού χαρακτήρα τους, πρέπει να 
διαπιστώνεται εάν τα στοιχεία αυτά είναι παρόντα ή/και έχουν τροποποιηθεί στο σημείο με τη 
μορφή που χρησιμοποιείται, συγκρίνοντας απευθείας τα δύο σημεία (το ένα δίπλα στο άλλο). 
 
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να εξετάζεται η προσθήκη, η παράλειψη ή η τροποποίηση 
στοιχείων, με βάση τις εγγενείς ιδιότητες και τη σχετική θέση των διαφόρων στοιχείων στη 
σύνθεση του σημείου (5), καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται 
υπόψη η συνολική εντύπωση που δημιουργούν τα σημεία. 
 
Όσον αφορά τις επιπτώσεις των αλλαγών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο σχετικά έντονος 
διακριτικός χαρακτήρας του σημείου όπως αυτό έχει καταχωριστεί. Σε γενικές γραμμές, τα 
σημεία που παρουσιάζουν μέτριο διακριτικό χαρακτήρα επηρεάζονται λιγότερο από τις 
αλλαγές. Αντιστρόφως, τα σημεία που παρουσιάζουν ασθενή διακριτικό χαρακτήρα (συνήθως 
σημεία που αποτελούνται κυρίως ή αποκλειστικά από στοιχεία ασθενούς διακριτικού 
χαρακτήρα) παρουσιάζουν, σε γενικές γραμμές, περισσότερες πιθανότητες μεταβολής του 
διακριτικού τους χαρακτήρα (6). 

 
(4) Πρβλ. απόφαση της 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36. 
(5) Πρβλ. απόφαση της 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28 και απόφαση της 21/11/2005, 
T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419 § 36. 
(6) Πρβλ. απόφαση της 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29. 
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4.3 Προσθήκες 
 
Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, όταν ένα στοιχείο προστίθεται στο 
χρησιμοποιούμενο σημείο, και δεν θεωρείται ταυτόχρονη χρήση πολλών σημείων, συνιστά 
προσθήκη. Η επίπτωση της προσθήκης πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου όπως αυτό έχει καταχωριστεί. 
 
4.3.1 Προσθήκη διακριτικών στοιχείων 
 
Καταρχήν, η προσθήκη ενός διακριτικού στοιχείου το οποίο αλληλεπιδρά με την 
καταχωρισμένη μορφή του σημείου κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί πλέον να γίνει αντιληπτό 
ως αυτοτελές μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του. Τούτο συμβαίνει όταν η 
καταχωρισμένη μορφή του σημείου διαθέτει μέτριο ή ασθενή διακριτικό χαρακτήρα. 
 
Παραδείγματα: 
 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη μορφή του 
 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

 

 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Η καταχωρισμένη μορφή του 

σημείου χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με διακριτικό 
εικονιστικό στοιχείο (μπλε 

ψάρι) κατά τρόπον ώστε να 
δημιουργείται μια ενιαία 
μονάδα και μια νέα έννοια σε 

σχέση με το 
χρησιμοποιούμενο σημείο (το 
μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό). 

Μια τέτοια αλλαγή μεταβάλλει 
τον διακριτικό χαρακτήρα του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

μορφή του. 

ICE BREAKING THE ICE 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Η καταχωρισμένη μορφή του 
σημείου χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με άλλα 

διακριτικά λεκτικά στοιχεία. 
Τα εν λόγω στοιχεία 
αλληλεπιδρούν κατά τρόπον 

ώστε να δημιουργείται μια νέα 
έννοια. Ως εκ τούτου, ο 
διακριτικός χαρακτήρας του 

σημείου στην καταχωρισμένη 
μορφή του μεταβάλλεται. 
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Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη μορφή του 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

GERIVAN 
 

GERIVAN 

Κλάση 25: 

Είδη 
ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Εάν γίνει δεκτό ότι δεν 
πρόκειται για ταυτόχρονη 

χρήση πολλών σημείων (βλ. 
κεφάλαιο 3), το πρόσθετο 
εικονιστικό στοιχείο δεν 

αλληλεπιδρά με το σημείο 
στην καταχωρισμένη μορφή 
του και γίνεται αντιληπτό 

αυτοτελώς εντός του 
σημείου στη μορφή με την 
οποία χρησιμοποιείται. Ως 

εκ τούτου, ο διακριτικός 
χαρακτήρας του σημείου 
στην καταχωρισμένη μορφή 

του δεν μεταβάλλεται. 

 
 
4.3.2 Προσθήκη μη διακριτικών στοιχείων και/ή στοιχείων ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα 
 
Σε γενικές γραμμές, εάν το σημείο στην καταχωρισμένη μορφή του παρουσιάζει μέτριο 

διακριτικό χαρακτήρα, η προσθήκη μη διακριτικών στοιχείων ή στοιχείων ασθενούς 

διακριτικού χαρακτήρα δεν μεταβάλλει τον διακριτικό του χαρακτήρα (7), ανεξαρτήτως εάν τα 

εν λόγω στοιχεία είναι οπτικά κυρίαρχα ή όχι. 

 
Παραδείγματα: 
 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη μορφή του 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία χρησιμοποιείται 
το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

GERIVAN 

SUPER GERIVAN Κλάση 25: 
Είδη 

ένδυσης, 
υποδήματα 

και είδη 

πιλοποιίας 

Το GERIVAN χρησιμοποιείται 

σε συνδυασμό με μη 
διακριτικό λεκτικό στοιχείο, το 
SUPER, το οποίο απλώς 

χαρακτηρίζει το GERIVAN. 
Το προστιθέμενο μη 
διακριτικό στοιχείο δεν 

μεταβάλλει τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του. 

SUPERGERIVAN 

GERIVAN GERIVAN VISION 
Κλάση 5: 

Ιατρικές 
οφθαλμικές 
σταγόνες 

Το GERIVAΝ χρησιμοποιείται 
από κοινού με περιγραφική 
λέξη, τη VISION. 

Το προστιθέμενο μη 
διακριτικό στοιχείο δεν 
μεταβάλλει τον διακριτικό 

χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του. 

 
(7) Πρβλ. απόφαση της 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 31. 
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GERIVAN 
 

 

Κλάση 25: 
Είδη 

ένδυσης, 
υποδήματα 

και είδη 

πιλοποιίας 

Το GERIVAN χρησιμοποιείται 
με μη διακριτικό φόντο 
γεωμετρικού σχήματος. Το 

προστιθέμενο μη διακριτικό 
στοιχείο δεν μεταβάλλει τον 
διακριτικό χαρακτήρα του 

σημείου στην καταχωρισμένη 
μορφή του. 

GERIVAN WWW.GERIVAN.COM 

Κλάση 25: 

Είδη 
ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Το GERIVAN χρησιμοποιείται 
με ένδειξη τομέα μη 

διακριτικού χαρακτήρα. Τα 
προστιθέμενα μη διακριτικά 
στοιχεία δεν μεταβάλλουν τον 

διακριτικό χαρακτήρα του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

μορφή του (8). 

BUBBLEKAT BUBBLEKAT 
PARIS 

Κλάση 25: 
Είδη 

ένδυσης, 

υποδήματα 
και είδη 

πιλοποιίας 

Το BUBBLEKAT 
χρησιμοποιείται με τη 

γεωγραφική ένδειξη χωρίς 
διακριτικό χαρακτήρα PARIS. 
Το προστιθέμενο μη 

διακριτικό στοιχείο δεν 
μεταβάλλει τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου στην 

καταχωρισμένη μορφή του. 

GERIVAN 

 

Κλάση 25: 
Υποδήματα 

Το GERIVAN χρησιμοποιείται 
σε συνδυασμό με μη 

διακριτικό εικονιστικό στοιχείο 
που αναπαριστά παπούτσια 
τα οποία, παρότι οπτικώς 

κυρίαρχα, δεν μεταβάλλουν 
τον διακριτικό χαρακτήρα του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

μορφή του. 

GERIVAN 

 

Κλάση 33: 
Κρασί 

Το GERIVAN χρησιμοποιείται 

σε ετικέτα οίνου ασθενούς 
διακριτικού χαρακτήρα, το 
οποίο είναι μάλλον σύνηθες. 

Η προσθήκη αυτή δεν 
μεταβάλλει τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σήματος στην 

καταχωρισμένη μορφή του. 

GERIVAN 

 

Κλάση 3: 
Παρασκευάσμ

ατα για 

πλυντήρια 
ρούχων 

Το GERIVAN χρησιμοποιείται 

σε συνδυασμό με το μη 
διακριτικό λεκτικό στοιχείο 
BIO το οποίο, παρότι οπτικώς 

κυρίαρχο, δεν μεταβάλλει τον 
διακριτικό χαρακτήρα του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

μορφή του. 

 
(8) Εφόσον από τα στοιχεία χρήσης προκύπτει χρήση του ονόματος τομέα ως ένδειξης της εμπορικής προέλευσης 
των προϊόντων και υπηρεσιών. 
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Κλάση 25: 
Είδη 

ένδυσης, 
υποδήματα 

και είδη 

πιλοποιίας 

Η προσθήκη των στοιχείων 
ασθενούς διακριτικού 
χαρακτήρα, EVERYDAY 

CLOTHING CONCEPT,  
παρότι οπτικώς κυρίαρχα, 
δεν μεταβάλλουν τον 

διακριτικό χαρακτήρα του 
σημείου στην καταχωρισμένη 
μορφή του. 

 
Όταν η καταχωρισμένη μορφή του σημείου διαθέτει ασθενή διακριτικό χαρακτήρα, η μεταβολή 
του διακριτικού του χαρακτήρα είναι πιο πιθανή, ακόμα και εάν η προσθήκη αφορά στοιχείο 
ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα. 
 
Παράδειγμα: 
 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη μορφή του 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

 

 

Κλάση 31: 
Φρούτα 

Το σημείο στην 
καταχωρισμένη του μορφή 

διαθέτει ασθενή διακριτικό 
χαρακτήρα. Η προσθήκη του 
στοιχείου BAA-naa-NAA, το 

οποίο διαθέτει επίσης ασθενή 
διακριτικό χαρακτήρα, τίθεται 
στην αρχή και αλληλεπιδρά 

με το σημείο στην 
καταχωρισμένη μορφή του, 
δημιουργώντας μια νέα 

έννοια.  Οι αλλαγές αυτές 
μεταβάλλουν τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου στην 

καταχωρισμένη μορφή του. 

 
 
4.4 Παραλείψεις 
 
Καταρχήν, η καταχωρισμένη μορφή του σημείου λογίζεται ως μια ενιαία οντότητα. Όταν ένα 
στοιχείο είναι παρόν στην καταχωρισμένη μορφή του σημείου αλλά απουσιάζει από το σημείο 
στη χρησιμοποιούμενη μορφή του, αυτό συνιστά παράλειψη. Η επίπτωση της παράλειψης 
στον διακριτικό χαρακτήρα της καταχωρισμένης μορφής του σημείου πρέπει να εξετάζεται. 
 
 
4.4.1 Παράλειψη διακριτικών στοιχείων 
 
Όλα τα διακριτικά στοιχεία της καταχωρισμένης μορφής του σημείου συμβάλλουν στον 
διακριτικό του χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, η παράλειψη ενός εξ αυτών των στοιχείων στο 
χρησιμοποιούμενο σημείο μπορεί να μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του. 
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Παραδείγματα: 
 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη μορφή του 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 

Κλάση 25: 

Είδη 
ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Η καταχωρισμένη μορφή 
του σημείου αποτελείται 

από δύο διακριτικά λεκτικά 
στοιχεία, το GERIVAN και το 
BUBBLEKAT. Και τα δύο εξ 

αυτών συμβάλλουν στον 
ίδιο βαθμό στον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου 

στην καταχωρισμένη μορφή 
του. Ως εκ τούτου, η 
παράλειψη ενός εκ των 

στοιχείων αυτών 
συνεπάγεται μεταβολή του 
διακριτικού του χαρακτήρα. 

 
Bubblekat 

Bubblekat 

Κλάση 25: 
Είδη 

ένδυσης, 
υποδήματα 

και είδη 

πιλοποιίας 

Η καταχωρισμένη μορφή 
του σημείου αποτελείται 
από δύο διακριτικά στοιχεία, 

το Bubblekat και τη 
στιλιστική απεικόνιση ενός 
ψαριού. Και τα δύο εξ αυτών 

συμβάλλουν στον ίδιο 
βαθμό στον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου 

στην καταχωρισμένη μορφή 
του. Η παράλειψη ενός εκ 
των στοιχείων αυτών 

συνεπάγεται μεταβολή του 
διακριτικού του χαρακτήρα. 

 
Bubblekat  

Κλάση 25: 
Είδη 

ένδυσης, 
υποδήματα 

και είδη 

πιλοποιίας 

Η καταχωρισμένη μορφή 
του σημείου αποτελείται 
από δύο διακριτικά στοιχεία, 
τη στιλιστική απεικόνιση 

ενός ψαριού και ένα λεκτικό 
στοιχείο, το Bubblekat. Και 
τα δύο εξ αυτών 

συμβάλλουν στον ίδιο 
βαθμό στον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου 

στην καταχωρισμένη μορφή 
του. Η παράλειψη ενός εκ 
των στοιχείων αυτών 

συνεπάγεται μεταβολή του 
διακριτικού του χαρακτήρα. 

 
  

Κλάση 25: 
Είδη 

ένδυσης, 
υποδήματα 

και είδη 

πιλοποιίας 

Η καταχωρισμένη μορφή 
του σημείου αποτελείται 
από δύο διακριτικά στοιχεία, 

την απεικόνιση ενός 
δέντρου με στιλιστικά 
χαρακτηριστικά και ενός 

ψαριού. Και τα δύο εξ αυτών 
συμβάλλουν στον ίδιο 
βαθμό στον διακριτικό 

χαρακτήρα του σημείου 
στην καταχωρισμένη μορφή 
του. Η παράλειψη ενός εκ 

των στοιχείων αυτών 
συνεπάγεται μεταβολή του 
διακριτικού του χαρακτήρα. 
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Στην περίπτωση που ο καταναλωτής δεν λαμβάνει υπόψη του τα στοιχεία της καταχωρισμένης 
μορφής του σημείου λόγω του μικρού τους μεγέθους και/ή της θέσης τους, η παράλειψή τους 
στο χρησιμοποιούμενο σημείο δεν μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του. 
 
Παραδείγματα: 
 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα της καταχωρισμένης μορφής του σημείου 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

GERIVAN 
              Bubblekat 

 

GERIVAN 

Κλάση 25: 

Είδη ένδυσης, 
υποδήματα 

και είδη 

πιλοποιίας 

Ο διακριτικός χαρακτήρας της 

καταχωρισμένης μορφής του 
σημείου δεν μεταβάλλεται 
στην περίπτωση που το 

παραλειφθέν στοιχείο δεν 
λαμβάνεται υπόψη από τον 
καταναλωτή λόγω του μικρού 

μεγέθους και της θέσης του. 

  

Κλάση 33: 
Κρασί 

Ο διακριτικός χαρακτήρας της 
καταχωρισμένης μορφής του 
σημείου δεν μεταβάλλεται 

στην περίπτωση που το 
παραλειφθέν στοιχείο δεν 
λαμβάνεται υπόψη από τον 

καταναλωτή λόγω του μικρού 
μεγέθους και της θέσης του.  

 
 
4.4.2 Παράλειψη στοιχείων στερούμενων διακριτικού χαρακτήρα και/ή στοιχείων ασθενούς 

διακριτικού χαρακτήρα 
 
Αν η καταχωρισμένη μορφή του σημείου έχει μέτριο διακριτικό χαρακτήρα, η παράλειψη ενός 
στοιχείου μη διακριτικού χαρακτήρα στο χρησιμοποιούμενο σημείο δεν θεωρείται πιθανό ότι 
θα μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη μορφή του. Αυτό 
επίσης μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που το παραλειφθέν στοιχείο διαθέτει ασθενή 
διακριτικό χαρακτήρα. 
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Παραδείγματα: 
 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα της καταχωρισμένης μορφής του σημείου 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

BIO 
 

GERIVAN 

GERIVAN 

Κλάση 3: 
Παρασκευάσμ

ατα για 
πλυντήρια 
ρούχων 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 
του μορφή απορρέει από το 

διακριτικό λεκτικό στοιχείο 
GERIVAN. 
Η παράλειψη του μη 

διακριτικού χαρακτήρα 
λεκτικού στοιχείου BIO το 
οποίο, παρότι οπτικώς 

κυρίαρχο, δεν μεταβάλλει τον 
διακριτικό χαρακτήρα του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

μορφή του. 

SUPER GERIVAN GERIVAN 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

του μορφή απορρέει από το 
διακριτικό λεκτικό στοιχείο 
GERIVAN. Καθώς το SUPER 

στερείται διακριτικού 
χαρακτήρα, η παράλειψή του 
δεν μεταβάλλει τον διακριτικό 

χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του. 

 
GERIVAN 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 
και είδη 

πιλοποιίας 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

μορφή του απορρέει από το 
διακριτικό λεκτικό στοιχείο 
GERIVAN. Η παράλειψη του 

μη διακριτικού φόντου 
γεωμετρικού σχήματος δεν 
μεταβάλλει τον διακριτικό 

χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του. 

The Fence Fence 
Κλάση 9: 

Κινητά 

τηλέφωνα 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

μορφή του απορρέει από το 
διακριτικό λεκτικό στοιχείο 
«Fence». Η παράλειψη του 

άρθρου (the) δεν μεταβάλλει 
τον διακριτικό χαρακτήρα του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

μορφή του. 

 
GERIVAN 

GERIVAN 
Κλάση: 30 

Καφές 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

μορφή του απορρέει από το 
διακριτικό λεκτικό στοιχείο 
GERIVAN. Η παράλειψη του 

μη διακριτικού χαρακτήρα 
εικονιστικού στοιχείου που 
απεικονίζει έναν κόκκο καφέ, 

παρότι οπτικά κυρίαρχου, δεν 
μεταβάλλει τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου στην 

καταχωρισμένη μορφή του. 
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Εντούτοις, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι η παράλειψη ενός στοιχείου ασθενούς 
διακριτικού χαρακτήρα μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα, ιδίως εάν το 
παραλειφθέν στοιχείο είναι οπτικώς κυρίαρχο ή αλληλεπιδρά με άλλα στοιχεία. 
 
Παραδείγματα: 
 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη μορφή του 
 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

 

 

Κλάση 9: 
Πιστωτική 

κάρτα 

Ο διακριτικός χαρακτήρας 
του σημείου στην 

καταχωρισμένη μορφή του 
απορρέει από το διακριτικό 
λεκτικό στοιχείο 

BUBBLEKAT, καθώς και από 
άλλα στοιχεία του σημείου. 
Τα εν λόγω άλλα στοιχεία, 

παρότι διαθέτουν ασθενή 
διακριτικό χαρακτήρα, 
αλληλεπιδρούν και είναι 

οπτικώς κυρίαρχα λόγω του 
μεγέθους τους και της 
δεσπόζουσας θέσης τους. Η 

παράλειψη των εν λόγω 
κυρίαρχων στοιχείων 
μεταβάλλει τον διακριτικό 

χαρακτήρα του σήματος στην 
καταχωρισμένη μορφή του. 

GERIVAN 

 
GERIVAN 

Κλάση 30: 
Καφές 

O διακριτικός χαρακτήρας 
της καταχωρισμένης μορφής 

του σημείου προκύπτει από 
τον συνδυασμό της 
διακριτικής λέξης, GERIVAN, 

και του στοιχείου AROMA, 
παρουσιαζόμενου σε 
γραμματοσειρά με στιλιστικά 

χαρακτηριστικά, η οποία 
προσθέτει κάποιον διακριτικό 
χαρακτήρα στο λεκτικό 

στοιχείο. Επιπλέον, το 
τελευταίο αυτό στοιχείο, 
παρότι διαθέτει ασθενή 

διακριτικό χαρακτήρα, 
εμφανίζεται σε μέγεθος που 
είναι οπτικώς κυρίαρχο στη 

μορφή που έχει καταχωριστεί 
το σημείο. Η παράλειψη του 
εν λόγω κυρίαρχου στοιχείου 

μεταβάλλει τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σήματος στη 
μορφή που έχει 

καταχωριστεί. 

 
Εάν η καταχωρισμένη μορφή του σημείου αποτελείται αποκλειστικά από στοιχεία ασθενούς 
διακριτικού χαρακτήρα και/ή μη διακριτικά στοιχεία, ο συνδυασμός των οποίων επιτρέπει την 
καταχώριση του σημείου ως συνόλου, η παράλειψη ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών των 
στοιχείων θα μεταβάλλει γενικώς τον διακριτικό χαρακτήρα της καταχωρισμένης μορφής του 
σημείου. 
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Παραδείγματα: 
 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή 
 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

 
 

 

Κλάση 31: 
Τροφές για 

γάτες 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 

σημείου στην καταχωρισμένη 
του μορφή προκύπτει από 
τον συνδυασμό στοιχείων μη 

διακριτικού χαρακτήρα και 
στοιχείων με ασθενή 
διακριτικό χαρακτήρα, ήτοι τη 

λέξη Bio και την στιλιστική 
απεικόνιση του γράμματος Ο 
που μοιάζει με γάτα. Ο 

συνδυασμός αμφότερων των 
στοιχείων επιτρέπει την 
καταχώριση του σημείου ως 

συνόλου. Ως εκ τούτου, η 
παράλειψη ενός εκ των 
στοιχείων μεταβάλλει τον 

διακριτικό χαρακτήρα του 
σήματος στην καταχωρισμένη 
του μορφή. 

 

 

Κλάση 30: 
Καφές 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 
μορφή του προκύπτει από 

τον συνδυασμό απλών 
γεωμετρικών σχημάτων και 
περιγραφικών λέξεων. Ο 

συνδυασμός αυτών των 
στοιχείων επιτρέπει την 
καταχώριση του σημείου ως 

συνόλου. Συνεπώς, η 
παράλειψη ορισμένων εξ 
αυτών των στοιχείων 

μεταβάλλει τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του. 

 
 
4.5 Τροποποίηση των χαρακτηριστικών (π.χ. γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώματα, 

θέση) 
 
4.5.1 Λεκτικά σήματα 
 
Καταρχήν, η συγκεκριμένη αναπαράσταση του λεκτικού σήματος, όπως η αναπαράστασή του 
με συγκεκριμένη γραμματοσειρά, στιλιστική απεικόνιση, μέγεθος, χρώματα ή θέση, δεν 
μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του λεκτικού σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή 
κατά το μέτρο που η λέξη παραμένει αναγνωρίσιμη ως έχει στη μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται. 
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Παραδείγματα: 
 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα της καταχωρισμένης μορφής του σημείου 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

GERIVAN GERIVAN 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Το σημείο στην 
καταχωρισμένη μορφή του 
χρησιμοποιείται σε έγχρωμη 

μορφή και παραμένει 
αναγνωρίσιμο στη μορφή με 
την οποία χρησιμοποιείται. 

Ως εκ τούτου, μια τέτοια 
χρήση δεν μεταβάλλει τον 
διακριτικό χαρακτήρα του 

σημείου στη μορφή που έχει 
καταχωριστεί. 

GERIVAN 
 

GERIVAN 

 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Το σημείο στην 

καταχωρισμένη μορφή του 
χρησιμοποιείται με 
συγκεκριμένη 

γραμματοσειρά, η οποία δεν 
ξεχωρίζει, και επομένως το 
σημείο παραμένει 

αναγνωρίσιμο στη μορφή με 
την οποία χρησιμοποιείται. 
Ως εκ τούτου, η χρήση μιας 

τέτοιας γραμματοσειράς δεν 
μεταβάλλει τον διακριτικό του 
χαρακτήρα. 

GERIVAN BUBBLEKAT 
GERIVAN 

BUBBLEKAT 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 
και είδη 

πιλοποιίας 

Τα διακριτικά λεκτικά στοιχεία 

είναι αναγνωρίσιμα ως έχουν 
στην χρησιμοποιούμενη 
μορφή παρά την αλλαγή στη 

θέση τους. Μια τέτοια αλλαγή 
δεν μεταβάλλει τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου στη 

μορφή που έχει καταχωριστεί. 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT GERIVAN 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 
και είδη 

πιλοποιίας 

Τα διακριτικά λεκτικά 
στοιχεία, παρότι 
χρησιμοποιούνται σε 

αντίστροφη διάταξη, δεν 
δημιουργούν νέα έννοια και 
παραμένουν αναγνωρίσιμα 

στη μορφή με την οποία 
χρησιμοποιούνται. Μια τέτοια 
αλλαγή δεν μεταβάλλει τον 

διακριτικό χαρακτήρα του 
σημείου στη μορφή που έχει 
καταχωριστεί. 

GERIVAN GERIVAN 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Η αλλαγή στο μέγεθος των 
γραμμάτων G και Ν δεν 
δημιουργεί νέα έννοια και το 

σημείο στην καταχωρισμένη 
του μορφή παραμένει 
αναγνωρίσιμο ως έχει στη 

χρησιμοποιούμενη μορφή 
του. Ως εκ τούτου, μια τέτοια 
χρήση δεν μεταβάλλει τον 

διακριτικό χαρακτήρα του 
σήματος στη μορφή που έχει 
καταχωριστεί. 
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BIO GERIVAN 
 

GERIVAN 

Κλάση 3: 

Παρασκευάσμ
ατα για 

πλυντήρια 

ρούχων 

Η καταχωρισμένη μορφή του 
σημείου, BIO GERIVAN, 
αποτελείται από δύο 

διακριτικά λεκτικά στοιχεία, το 
Bio και το Gerivan. Παρά τις 
αλλαγές στη θέση, στο 

μέγεθος και στο χρώμα του 
στοιχείου BIO, το σημείο στην 
καταχωρισμένη του μορφή 

παραμένει αναγνωρίσιμο στη 
μορφή με τη οποία 
χρησιμοποιείται. Ως εκ 

τούτου, μια τέτοια χρήση δεν 
μεταβάλλει τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σήματος στη 

μορφή που έχει καταχωριστεί. 

GERIVAN GERIVAN 
Κλάση 25: 

Είδη ένδυσης, 
υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Το σημείο στην 
καταχωρισμένη του μορφή 
είναι αναγνωρίσιμο στη 

μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται. Η αλλαγή 
της γραμματοσειράς (χρήση 

σε μορφή με ελαφρώς 
στιλιστικά χαρακτηριστικά) 
και του χρώματος δεν 

μεταβάλλει τον διακριτικό του 
χαρακτήρα. 

GERIVAN BUBBLEKAT GERIVAN 
BUBBLEKAT 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Τα διακριτικά λεκτικά στοιχεία 

είναι αναγνωρίσιμα στη 
μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο. Η 

αλλαγή στο χρώμα, στο 
μέγεθος και στη θέση δεν 
μεταβάλλει τον διακριτικό του 

χαρακτήρα. 

GERI 
 

Κλάση 25: 

Είδη ένδυσης, 
υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Το σημείο στην 
καταχωρισμένη του μορφή 
είναι αναγνωρίσιμο στη 

μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται. Η στιλιστική 
απεικόνιση δεν είναι 

εξέχουσα και δεν μεταβάλλει 
τον διακριτικό του χαρακτήρα. 

 
 
Όταν το λεκτικό σήμα δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμο ως έχει, για παράδειγμα, λόγω της χρήσης 
της λέξης σε εξέχουσα στιλιστική απεικόνιση ή λόγω τροποποιήσεων των χαρακτηριστικών 
που μεταβάλλουν το νόημα του λεκτικού στοιχείου (π.χ. σε περίπτωση που η αντίστροφη 
διάταξη των λεκτικών στοιχείων οδηγεί σε διαφορετικό μήνυμα ή στην περίπτωση που ένα 
γραφικά τονισμένο τμήμα του λεκτικού στοιχείου έχει αυτοτελή σημασία), ο διακριτικός 
χαρακτήρας του σημείου στην καταχωρισμένη μορφή του θα μεταβληθεί. 
 
Τούτο συμβαίνει επίσης και στην περίπτωση που η καταχωρισμένη μορφή του σημείου 
διαθέτει ασθενή διακριτικό χαρακτήρα. 
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Παραδείγματα: 
 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

GERIVAN 
 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Το σημείο με την 
καταχωρισμένη του μορφή 
δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμο 

ως έχει στη μορφή με την 
οποία χρησιμοποιείται, 
καθώς είναι δυσανάγνωστο. 

Ως εκ τούτου, ο διακριτικός 
χαρακτήρας του σημείου 
όπως αυτό έχει καταχωριστεί 

μεταβάλλεται. 

LOVE YOUNG YOUNG LOVE 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 
και είδη 

πιλοποιίας 

Παρότι αμφότερα τα λεκτικά 
στοιχεία του σημείου στην 

καταχωρισμένη μορφή του 
είναι παρόντα στο σημείο στη 
χρησιμοποιούμενη μορφή 

του, η χρήση τους σε 
αντίστροφη διάταξη 
μεταβάλλει το νόημα του 

σημείου στην καταχωρισμένη 
μορφή του. Ως εκ τούτου, 
μεταβάλλεται ο διακριτικός 

χαρακτήρας του. 

BUBBLEKAS BUBBLEMAS 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Η αλλαγή του γράμματος «K» 
σε «Μ» δεν επιτρέπει την 
αναγνώριση της 

καταχωρισμένης μορφής του 
σημείου στη μορφή με την 
οποία χρησιμοποιείται. Ως εκ 

τούτου, ο διακριτικός 
χαρακτήρας του σημείου στη 
καταχωρισμένη μορφή του 

μεταβάλλεται. 

 
4.5.2 Αμιγώς εικονιστικά σήματα 
 
Στην περίπτωση των αμιγώς εικονιστικών σημάτων, ο διακριτικός χαρακτήρας προκύπτει από 
τα εικονιστικά στοιχεία συγκεκριμένης αναπαράστασης. Ως εκ τούτου, η μεταβολή της 
αναπαράστασης ενδεχομένως να μεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του, εκτός εάν αφορά χαρακτηριστικά (π.χ. χρώμα, σχήμα) που δεν 
συμβάλλουν ουσιωδώς στον διακριτικό χαρακτήρα του σημείου. 
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Παραδείγματα: 
 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα της καταχωρισμένης μορφής του σημείου 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

  

Κλάση 9: 
Λογισμικό 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 
του μορφή απορρέει από την 

συγκεκριμένη αναπαράσταση 
του βουνού σε καφέ χρώμα. 
Καθώς το καφέ χρώμα δεν 

συμβάλλει ουσιωδώς στον 
διακριτικό χαρακτήρα του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

του μορφή, η αλλαγή του σε 
γκρι χρώμα δεν μεταβάλλει 
τον διακριτικό χαρακτήρα του 

σημείου στην καταχωρισμένη 
μορφή του. 

 

 

 

 

 
 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 

σημείου στην καταχωρισμένη 
του μορφή προκύπτει τόσον 
από την αναπαράσταση του 

δελφινιού όσο και από τον 
συνδυασμό των χρωμάτων 
ματζέντα και λευκού. Η 

αντιστροφή των χρωμάτων 
στο παράδειγμα, τα οποία 
διατηρούν την ίδια αντίθεση, 

δεν μεταβάλλει τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του. 

  

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 
και είδη 

πιλοποιίας 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 

σημείου στη μορφή που έχει 
καταχωριστεί προκύπτει από 
την ιδιαίτερη αναπαράσταση 

του ελέφαντα σε ανοιχτό καφέ 
χρώμα. Η χρήση του 
ελέφαντα σε διαφορετική 

θέση δεν συνιστά σημαντική 
αλλαγή, και, ως εκ τούτου, μια 
τέτοια αλλαγή δεν μεταβάλλει 

τον διακριτικό χαρακτήρα του 
σημείου στην καταχωρισμένη 
μορφή του. 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα και 
υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

 
  

Κλάση 31: 

Μπανάνες 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 
μορφή του προκύπτει μόνον 

από την ιδιαίτερη 
αναπαράσταση της 
μπανάνας σε ροζ χρώμα (μη 

ρεαλιστικό χρώμα). Η χρήση 
της μπανάνας στο φυσικό της 
χρώμα (κίτρινο) μεταβάλλει 

τον διακριτικό χαρακτήρα του 
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σήματος στην καταχωρισμένη 
μορφή του. 

 

 

 

 
 

Κλάση 9: 

Λογισμικό 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

μορφή του προκύπτει μόνον 
από την ιδιαίτερη 
αναπαράσταση του δελφινιού 

σε ρεαλιστικά χρώματα. Η 
μεταβολή των εν λόγω 
χρωμάτων σε χρώματα που 

θυμίζουν ασπρόμαυρες 
λωρίδες ζέβρας δεν είναι η 
αναμενόμενη για δελφίνια και 

συνιστά σημαντική αλλαγή. 
Μια τέτοια αλλαγή μεταβάλλει 
τον διακριτικό χαρακτήρα του 
σήματος στην καταχωρισμένη 

μορφή του. 

 
 

Κλάση 25: 

Είδη ένδυσης, 
υποδήματα 

και είδη 

πιλοποιίας 

Παρότι η έννοια του ελέφαντα 
στη μορφή με την οποία έχει 

καταχωριστεί το σημείο 
διατηρείται στη μορφή με την 
οποία χρησιμοποιείται, οι 

τροποποιήσεις της 
αναπαράστασης, ήτοι το 
σχήμα, η θέση και η στιλιστική 

απεικόνιση του ελέφαντα είναι 
αρκούντως σημαντικές για να 
μεταβάλλουν τον διακριτικό 

χαρακτήρα του σημείου στη 
μορφή με την οποία έχει 
καταχωριστεί. 

 
Σε περίπτωση αμιγώς εικονιστικών σημάτων ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα, ακόμα και 
ελάχιστες τροποποιήσεις στο σήμα μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολή του διακριτικού του 
χαρακτήρα. 
 
4.5.3 Σύνθετα σήματα 
 
Στα σύνθετα σήματα, καταρχήν, τόσο τα λεκτικά όσο και τα εικονιστικά στοιχεία συμβάλλουν 
στον διακριτικό χαρακτήρα του σημείου, τουλάχιστον σε ορισμένο βαθμό. Σε γενικές γραμμές, 
όσο περισσότερο ένα στοιχείο συμβάλλει στον διακριτικό χαρακτήρα, τόσο πιο πολύ η 
τροποποίηση του εν λόγω στοιχείου δύναται να μεταβάλει τον διακριτικό χαρακτήρα του 
σημείου. 
 
Στις περιπτώσεις στις οποίες ο διακριτικός χαρακτήρας του σημείου στην καταχωρισμένη του 
μορφή ουσιαστικά προκύπτει από τα λεκτικά του στοιχεία, η χρήση των εν λόγω στοιχείων σε 
διαφορετική γραμματοσειρά, χρώμα ή μέγεθος δεν μεταβάλλει συνήθως τον διακριτικό 
χαρακτήρα (βλ. τμήμα 4.5.1 ανωτέρω), εκτός εάν οι διαφορές είναι τόσο σημαντικές που έχουν 
αντίκτυπο στην συνολική εντύπωση του σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή. 
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Παραδείγματα στα οποία ο διακριτικός χαρακτήρας του σημείου στη μορφή με την οποία έχει 
καταχωριστεί απορρέει από τα λεκτικά στοιχεία του: 
 
 
 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα της καταχωρισμένης μορφής του σημείου 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

  

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

του μορφή προκύπτει 
ουσιαστικά από τα διακριτικά 
λεκτικά στοιχεία του, το 

GERIVAN και το 
BUBBLEKAT. Η αλλαγή του 
χρώματος από ελαφρύ 

πράσινο σε μπλε και κόκκινο 
δεν είναι τόσο σημαντική 
ώστε να έχει αντίκτυπο στη 

συνολική εντύπωση του 
σημείου στη μορφή με την 
οποία έχει καταχωριστεί.  

 
 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 
και είδη 

πιλοποιίας 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 
του μορφή προκύπτει 
ουσιαστικά από το διακριτικό 

λεκτικό στοιχείο του, το 
GERIVAN. Η αλλαγή του 
χρώματος του φόντου και του 

λεκτικού στοιχείου από μαύρο 
σε άσπρο και αντιθέτως, 
διατηρώντας την ίδια 

αντίθεση, δεν είναι τόσο 
σημαντική ώστε να έχει 
αντίκτυπο στη συνολική 

εντύπωση του σημείου στη 
μορφή με την οποία έχει 
καταχωριστεί. Ως εκ τούτου, 

μια τέτοια αλλαγή δεν 
μεταβάλλει τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου όπως 

αυτό έχει καταχωριστεί. 

  

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 
και είδη 

πιλοποιίας 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου, όπως αυτό έχει 

καταχωριστεί, προκύπτει 
ουσιαστικά από το λεκτικό του 
στοιχείο, το GERIVAN. Το 

λεκτικό στοιχείο 
χρησιμοποιείται με 
διαφορετική γραμματοσειρά, 

η οποία δεν διαφέρει 
σημαντικά ώστε να έχει 
αντίκτυπο στη συνολική 

εντύπωση του σημείου όπως 
αυτό έχει καταχωριστεί. Ως εκ 
τούτου, μια τέτοια αλλαγή δεν 

μεταβάλλει τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου όπως 
αυτό έχει καταχωριστεί. 
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Κλάση 32: 
Μεταλλικό 

νερό 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 
μορφή του απορρέει 

ουσιαστικά από το λεκτικό του 
στοιχείο GERIVAN, καθώς η 
αναπαράσταση του βουνού 

μπορεί να αναφέρεται στα 
χαρακτηριστικά των 
προϊόντων. Οι αλλαγές στη 

γραμματοσειρά, στη θέση και 
στο μέγεθος του διακριτικού 
λεκτικού στοιχείου δεν είναι 

τόσο σημαντικές ώστε να 
μεταβάλλεται ο διακριτικός 
χαρακτήρας του σημείου στη 

μορφή με την οποία έχει 
καταχωριστεί.  

GERIVAN GERIVAN 
Κλάση 25: 

Είδη ένδυσης, 
υποδήματα 

και είδη 

πιλοποιίας 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

του μορφή προκύπτει 
ουσιαστικά από το λεκτικό του 
στοιχείο GERIVAN. Οι 

αλλαγές στο μέγεθος και η 
σκιά σε πράσινο χρώμα στο 
πρώτο και στο τελευταίο 

γράμμα δεν είναι τόσο 
σημαντικές ώστε να έχουν 
αντίκτυπο στη συνολική 

εντύπωση του σημείου στη 
μορφή με την οποία έχει 
καταχωριστεί. Ως εκ τούτου, 

μια τέτοια αλλαγή δεν 
μεταβάλλει τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου όπως 

αυτό έχει καταχωριστεί. 

 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

  

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 

σημείου στην καταχωρισμένη 
του μορφή προκύπτει 
ουσιαστικά από το λεκτικό του 

στοιχείο GERIVAN. Η αλλαγή 
της γραμματοσειράς σε 
γραμματοσειρά που καθιστά 

το λεκτικό στοιχείο 
δυσανάγνωστο συνιστά 
σημαντική διαφορά μεταξύ 

του σημείου στη μορφή με την 
οποία χρησιμοποιείται και της 
καταχωρισμένης μορφής του. 
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Κλάση 32: 
Μεταλλικό 

νερό 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 
μορφή του απορρέει από το 

λεκτικό του στοιχείο, 
GERIVAN, καθώς η 
αναπαράσταση του βουνού 

μπορεί να αναφέρεται στα 
χαρακτηριστικά των 
προϊόντων. Η χρήση του 

λεκτικού στοιχείου, που 
χωρίζεται στα τμήματα GERI 
και VAN, οδηγεί σε 

σημαντικές διαφορές που 
έχουν αντίκτυπο στη 
συνολική εντύπωση του 

σημείου στη μορφή με την 
οποία έχει καταχωριστεί. Η 
αλλαγή του χρώματος τόσο 

των εικονιστικών όσο και των 
λεκτικών στοιχείων ενισχύει 
το συμπέρασμα αυτό. 

 
Για τα σύνθετα σήματα στα οποία ο διακριτικός χαρακτήρας προκύπτει ουσιωδώς από τα 
εικονιστικά στοιχεία, οι τροποποιήσεις της αναπαράστασης των εν λόγω στοιχείων 
ενδεχομένως να μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σημείου στη μορφή με την οποία 
έχει καταχωριστεί, εκτός εάν αφορούν χαρακτηριστικά (στιλιστική απεικόνιση, διάταξη ή 
χρώμα) που δεν συμβάλλουν ουσιωδώς στον διακριτικό χαρακτήρα του σημείου (βλ. σημείο 
4.5.2 ανωτέρω). 
 
Παραδείγματα στα οποία ο διακριτικός χαρακτήρας του σημείου στη μορφή με την οποία έχει 
καταχωριστεί απορρέει από τα εικονιστικά στοιχεία του: 
 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα της καταχωρισμένης μορφής του σημείου 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

Best quality! Best quality!  

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 

σημείου στην καταχωρισμένη 
του μορφή απορρέει 
ουσιαστικά από το εικονιστικό 

του στοιχείο που απεικονίζει 
ένα καφέ βουνό, καθώς το 
λεκτικό στοιχείο «Best 

quality!» θα γίνει αντιληπτό ως 
περιγραφικό. Δεδομένου ότι το 
καφέ χρώμα δεν συμβάλλει 

ουσιωδώς στον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του, η 

αλλαγή του χρώματος σε 
ανοιχτό καφέ καθώς και η 
αλλαγή της θέσης του δεν 

μεταβάλλουν τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου στην 
καταχωρισμένη μορφή του. 
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Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη μορφή του 
 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

  
Κλάση 30: 

Καφές 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στη μορφή με την 

οποία έχει καταχωριστεί 
απορρέει από τη 
συγκεκριμένη 

γραμματοσειρά/γραφική 
στιλιστική απεικόνιση των 
λεκτικών στοιχείων, καθώς τα 

λεκτικά στοιχεία αφ’ εαυτών 
δεν είναι διακριτικά. Η μόνη 
διακριτική πτυχή που έχει το 

σημείο στην καταχωρισμένη 
μορφή του δεν εμφανίζεται 
στη μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται. Ως εκ 
τούτου, η χρήση των εν λόγω 
λεκτικών στοιχείων με 

τυποποιημένη 
γραμματοσειρά μεταβάλλει 
τον διακριτικό χαρακτήρα του 

σήματος στην καταχωρισμένη 
μορφή του. 

Best quality! 
 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 

και είδη 
πιλοποιίας 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

του μορφή απορρέει 
ουσιαστικά από την 
αναπαράσταση ενός καφέ 

βουνού, καθώς το λεκτικό 
στοιχείο «Best quality!» θα 
γίνει αντιληπτό ως 

περιγραφικό. Η τροποποίηση 
της απεικόνισης του βουνού 
είναι τόσο σημαντική ώστε 

αλλοιώνει τον διακριτικό 
χαρακτήρα του σημείου στη 
μορφή με την οποία έχει 

καταχωριστεί. 

 
 
Στην περίπτωση που ο διακριτικός χαρακτήρας του σημείου απορρέει τόσο από τα λεκτικά 
όσο και τα εικονιστικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών τους, όπως 
στιλιστική απεικόνιση, διάταξη ή χρώμα), τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να διατηρηθούν. Στην 
περίπτωση που η σύνθεση των εν λόγω στοιχείων συμβάλλει στον διακριτικό του χαρακτήρα, 
η αλλαγή της εν λόγω σύνθεσης μπορεί να μεταβάλει τον διακριτικό χαρακτήρα του σημείου 
στη μορφή με την οποία έχει καταχωριστεί. 
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Παραδείγματα στα οποία ο διακριτικός χαρακτήρας του σημείου απορρέει από τα λεκτικά και 
εικονιστικά στοιχεία: 
 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή 
 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο 

Προϊόντα 
και 

υπηρεσίες 

Σκεπτικό 

 

GERI 

Κλάση 30: 

Καφές 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 

σημείου στην καταχωρισμένη 
του μορφή απορρέει τόσο 
από το λεκτικό στοιχείο, το 
οποίο θα γίνει αντιληπτό ως 

GER, όσο και από το 
εικονιστικό στοιχείο που 
απεικονίζει γεωμετρικά 

σχήματα. Στη 
χρησιμοποιούμενη μορφή του 
σημείου, το λεκτικό στοιχείο 

GER αντικαθίσταται από το 
GERI, το οποίο εμφανίζεται 
με τυποποιημένη 

γραμματοσειρά, ενώ το 
εικονιστικό στοιχείο 
εξαφανίζεται εντελώς. Μια 

τέτοια αλλαγή μεταβάλλει τον 
διακριτικό χαρακτήρα του 
σήματος όπως αυτό έχει 

καταχωριστεί. 

 

BUBBLEKAT 

Κλάση 25: 
Είδη ένδυσης, 

υποδήματα 
και είδη 

πιλοποιίας 

Ο διακριτικός χαρακτήρας του 
σημείου στην καταχωρισμένη 

του μορφή απορρέει τόσο 
από τα λεκτικά στοιχεία, 
BUBB και LEKAT, όσο και 

από τη συγκεκριμένη 
στιλιστική τους απεικόνιση. 
Στη μορφή με την οποία 

χρησιμοποιείται, τα λεκτικά 
στοιχεία BUBB και LEKAΤ 
εμφανίζονται ως μια ενιαία 

λέξη με τυποποιημένη 
γραμματοσειρά. Οι εν λόγω 
αλλαγές μεταβάλλουν τον 

διακριτικό χαρακτήρα του 
σήματος όπως αυτό έχει 
καταχωριστεί. 

 
 
4.6 Συνδυασμός αλλαγών 
 
Στην πράξη, διαφορετικά είδη αλλαγών μπορούν να συνδυάζονται στη μορφή με την οποία 
χρησιμοποιείται το σημείο. 

 
Γίνεται διάκριση μεταξύ τεσσάρων ειδών συνδυασμών: 
 

• Ο συνδυασμός αλλαγών που περιλαμβάνει την παράλειψη ορισμένων στοιχείων του 
σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή και την προσθήκη άλλων στοιχείων. 
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• Ο συνδυασμός των αλλαγών που περιλαμβάνει την τροποποίηση ορισμένων 
χαρακτηριστικών του σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή και την προσθήκη άλλων 
στοιχείων. 

 

• Ο συνδυασμός αλλαγών που περιλαμβάνει την παράλειψη ορισμένων στοιχείων του 
σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή και την τροποποίηση ορισμένων 
χαρακτηριστικών των στοιχείων που παραμένουν. 

 

• Ο συνδυασμός αλλαγών που συμπεριλαμβάνει την παράλειψη ορισμένων στοιχείων του 
σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή, την τροποποίηση ορισμένων χαρακτηριστικών 
των στοιχείων που παραμένουν και την προσθήκη άλλων στοιχείων. 

 
Σε γενικές γραμμές, σε περίπτωση που οι αλλαγές αφορούν έναν συνδυασμό προσθήκης, 
παράλειψης ή τροποποιήσεων των χαρακτηριστικών, εφαρμόζονται οι σχετικές αρχές της 
Κοινής Πρακτικής. Ως εκ τούτου, οι αλλαγές που θίγουν τα διακριτικά στοιχεία οδηγούν σε 
γενικές γραμμές στη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στη μορφή με την οποία 
έχει καταχωριστεί, ενώ εκείνες που θίγουν μη διακριτικά στοιχεία ή στοιχεία ασθενούς 
διακριτικού χαρακτήρα δεν είναι πιθανό ότι θα μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του 
σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή. 
 
Στην περίπτωση συνδυασμού αλλαγών πρέπει να εξετάζεται εάν κάποια από τις αλλαγές 
αυτοτελώς (π.χ. η παράλειψη ενός στοιχείου) μπορεί να οδηγήσει στη μεταβολή του 
διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή ενώ οι υπόλοιπες αλλαγές 
δεν έχουν καθοριστικό αντίκτυπο. 
 
Εάν καμία από τις αλλαγές αυτές δεν οδηγεί στη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του 
σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή, πρέπει να εξετάζεται ο συνδυασμός του συνόλου 
των αλλαγών. Τούτο μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση που μόνο το σύνολο των αλλαγών 
μπορεί να οδηγεί στη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα. 
 
Τα παραδείγματα κατωτέρω αναφέρονται σε περιπτώσεις στις οποίες οι αλλαγές σε μη 
διακριτικά στοιχεία ή στοιχεία ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό 
χαρακτήρα: 
 

Μη μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα της καταχωρισμένης μορφής του σημείου 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία χρησιμοποιείται το 
σημείο 

Προϊόντα και 
υπηρεσίες 

  

Κλάση 25: Είδη 
ένδυσης, 

υποδήματα και 
είδη πιλοποιίας 
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GERIVAN 

 

Κλάση 25: Είδη 
ένδυσης, 

υποδήματα και 
είδη πιλοποιίας 

  

Κλάση 33: 

Κρασί 

  

Κλάση 25: Είδη 

ένδυσης, 
υποδήματα και 
είδη πιλοποιίας 

  

Κλάση 9: 
Λογισμικό 
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Τα παραδείγματα κατωτέρω αναφέρονται σε περιπτώσεις στις οποίες οι αλλαγές σε διακριτικά 
στοιχεία ή στοιχεία ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα: 
 

Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου στην καταχωρισμένη του μορφή 

Καταχωρισμένη μορφή του σημείου Μορφή με την οποία χρησιμοποιείται το 
σημείο 

Προϊόντα και 
υπηρεσίες 

Το σημείο στην καταχωρισμένη μορφή του είναι μέτριου διακριτικού χαρακτήρα: 

Κύρια αλλαγή: Προσθήκη διακριτικού στοιχείου 

 
 

Κλάση 25: Είδη 

ένδυσης, 
υποδήματα και 
είδη πιλοποιίας 

  

Κλάση 25: Είδη 
ένδυσης, 

υποδήματα και 
είδη πιλοποιίας 

Κύρια αλλαγή: Τροποποίηση διακριτικού στοιχείου 

 

 

Κλάση 25: Είδη 
ένδυσης, 

υποδήματα και 
είδη πιλοποιίας 



 

32 
 

  

Κλάση 25: Είδη 
ένδυσης, 

υποδήματα και 

είδη πιλοποιίας 

Κύρια αλλαγή: Παράλειψη διακριτικού στοιχείου 

GVL 
GERI VAN LYR GVL 

Κλάση 25: Είδη 
ένδυσης, 

υποδήματα και 

είδη πιλοποιίας 

Το σημείο στην καταχωρισμένη μορφή του είναι ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα: 

Κύρια αλλαγή: Τροποποίηση του κύριου παράγοντα του διακριτικού χαρακτήρα (γραμματοσειρά/στιλιστική 
απεικόνιση) 

 

 

Κλάση 30: 
Καφές 

 
 

Κλάση 31: 
Μπανάνες 

 

FRESH SARDINE 
Κλάση 29: 
Σαρδέλες 
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Κύρια αλλαγή: Παράλειψη των στοιχείων ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα και/ή μη διακριτικών στοιχείων 
(συνδυασμός που επιτρέπει την καταχώριση του σημείου ως συνόλου).  

 

 

Κλάση 30: 

Προϊόντα 
αρτοποιίας 
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