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Ορισμός του τρεχούμενου λογαριασμού 

Ο τρεχούμενος λογαριασμός δεν είναι τραπεζικός λογαριασμός, αλλά ένας απλός 
λογαριασμός του συστήματος λογιστικής του Γραφείου, ο οποίος περιλαμβάνεται στο 
καθολικό εισπρακτέων λογαριασμών. 

 

Όλα τα κεφάλαια που λαμβάνονται από έναν συγκεκριμένο πελάτη (μέσω μεταφορών) 
πιστώνονται στον τρεχούμενο λογαριασμό, εκτός από συγκεκριμένες, μεμονωμένες 
πληρωμές. 

 

 
Σύστημα χρέωσης τρεχούμενων λογαριασμών 

Το σύστημα τρεχούμενων λογαριασμών είναι ένα αυτόματο σύστημα χρέωσης. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, τα τέλη και οι επιβαρύνσεις χρεώνονται αυτόματα στον 
τρεχούμενο λογαριασμό του διαδίκου στις διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις χρεώνονται απευθείας από τους εξεταστές. 

 

Όταν ένας εγκεκριμένος πληρεξούσιος, κατά την έννοια του άρθρου 120 του κανονισμού (ΕΚ) 
για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣΕΕ), ενεργεί για λογαριασμό του διαδίκου, τα τέλη 
και οι επιβαρύνσεις χρεώνονται στον τρεχούμενο λογαριασμό του πληρεξούσιου, εφόσον ο 
πληρεξούσιος έχει δημιουργήσει τέτοιο λογαριασμό. 

 

Το σύστημα χρέωσης διασφαλίζει πάντοτε την έγκαιρη πληρωμή, υπό την προϋπόθεση ότι 
ο τρεχούμενος λογαριασμός διαθέτει επαρκή κάλυψη σε κεφάλαια. 

 

Όταν χρεώνεται ο τρεχούμενος λογαριασμός, η καταβολή των τελών ή των επιβαρύνσεων 
θεωρείται συντελεσθείσα. 

 

 
Άνοιγμα τρεχούμενου λογαριασμού 

 
Τρεχούμενο λογαριασμό μπορούν να ανοίξουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδέχεται να 
είναι δικαιούχοι κοινοτικών σημάτων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, ή άλλων δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Γραφείου, καθώς και 
πρόσωπα που ενδέχεται να εκπροσωπούν τρίτα μέρη ενώπιον του Γραφείου ή 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις. 

 

Για να ανοίξει ο χρήστης έναν τρεχούμενο λογαριασμό, θα πρέπει να συμπληρώσει το 
έντυπο αίτησης για το άνοιγμα τρεχούμενου λογαριασμού, το οποίο διατίθεται στην περιοχή 
χρήστη (User Area) του δικτυακού τόπου του EUIPO και να το αποστείλει στο 
Οικονομικό τμήμα, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
ΙΣΠΑΝΊΑ 
E-mail: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης που απαιτείται για το άνοιγμα τρεχούμενου λογαριασμού είναι 
1 000 EUR, προκειμένου αυτός να ενεργοποιηθεί. 

 

Δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησης του ποσού των 1 000 EUR ως ελάχιστο υπόλοιπο 
στον λογαριασμό. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Τροφοδότηση του τρεχούμενου λογαριασμού 
 

Τρόποι πληρωμής 
 

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί μπορούν να τροφοδοτούνται με τραπεζικό έμβασμα. 
 

Το ποσό της τροφοδότησης πιστώνεται στον λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 179 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το οποίο 
σημαίνει ότι: 

 

• το Γραφείο συνιστά να ξεκινά εκ των προτέρων η διαδικασία πληρωμής, ώστε να 
συντελείται εμπρόθεσμα. 

 

• τα τραπεζικά εμβάσματα πιστώνονται στον τρεχούμενο λογαριασμό την ίδια ημέρα 
κατά την οποία το Γραφείο λαμβάνει την πληρωμή. 

 
 

Απόδοση πληρωμής στον τρεχούμενο λογαριασμό 

 
Προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή πίστωση των πληρωμών, είναι σημαντικό να 
τηρούνται οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 179 του προαναφερθέντος κανονισμού: 

 

«Κάθε πληρωμή πρέπει να φέρει το όνομα του προσώπου που την πραγματοποιεί, καθώς 
και τις απαραίτητες πληροφορίες που θα επιτρέψουν στο Γραφείο να διαπιστώσει το σκοπό 
της πληρωμής». 

 
Ως εκ τούτου, στις πληρωμές από τους κατόχους τρεχούμενου λογαριασμού θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία για τον κάτοχο του τρεχούμενου λογαριασμού και ο 
αριθμός του τρεχούμενου λογαριασμού. 

 

Δεν απαιτούνται ειδικές ενδείξεις σχετικά με συγκεκριμένα σήματα και/ή τέλη και, ως εκ 
τούτου, δεν πρέπει να γνωστοποιούνται. 

 

Οι μεμονωμένες πληρωμές ή αλλιώς οι πληρωμές που σχετίζονται με συγκεκριμένα σήματα 
και/ή τέλη δεν θα πιστώνονται στον τρεχούμενο λογαριασμό και, ως εκ τούτου, δεν θα 
εμφανίζονται στην κατάσταση κίνησης του λογαριασμού ως οφειλόμενες και θα θεωρούνται 
τραπεζικό έμβασμα. 

 
Το Γραφείο θα εποπτεύει τις πρακτικές των κατόχων τρεχούμενου λογαριασμού, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι επαναλαμβανόμενες μεμονωμένες πληρωμές από τους 
πελάτες αντί για την τροφοδότηση του λογαριασμού τους. Οι μεμονωμένες πληρωμές 
θ α πρέπει να αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα··το αντίθετο θα σήμαινε 
κακή χρήση του τρεχούμενου λογαριασμού (ανατρέξτε στο σημείο σχετικά με την κακή 
χρήση των τρεχούμενων λογαριασμών). 
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Αίτημα παροχής πρόσθετων πληροφοριών για τις κινήσεις τρεχούμενων 
λογαριασμών 

 
Οι κάτοχοι τρεχούμενων λογαριασμών μπορούν, εάν θέλουν, να παρακολουθούν 
ηλεκτρονικά τις κινήσεις και τις εκκρεμείς οφειλές, στην περιοχή χρήστη (User Area) του 
δικτυακού τόπου του Γραφείου. 

 
Τα αιτήματα παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τις πληρωμές των τελών που 
έχουν χρεωθεί στο λογαριασμό, τις τροφοδοτήσεις ή οποιαδήποτε άλλη κίνηση, μπορούν να 
υποβάλλονται, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οικονομικό τμήμα 
του Γραφείου στη διεύθυνση: fee.information@euipo.europa.eu. Ή εναλλακτικά, μπορεί να 
αποστέλλεται επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
ΙΣΠΑΝΊΑ 
E-mail: fee.information@euipo.europa.eu 

 
 

Διαδικασία για ανεπαρκή κεφάλαια σε τρεχούμενο λογαριασμό 
 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η χρέωση ενός τέλους σ ε μια συγκεκριμένη 
ημερομηνία, το Γραφείο προβαίνει σε γνωστοποίηση της ανεπάρκειας κεφαλαίων προς τον 
πελάτη. 

 

1. Εφόσον διαπιστωθεί ανεπάρκεια κεφαλαίων, διακόπτονται όλες οι χρεώσεις στον 
λογαριασμό και τίθενται σε κατάσταση αναμονής μέχρι νεότερης γνωστοποίησης. 

 
2. Όσο η ανεπάρκεια κεφαλαίων παρατείνεται, η διαδικασία συνεχίζεται. Ο τρεχούμενος 

λογαριασμός παραμένει δεσμευμένος και τυχόν νέες χρεώσεις τίθενται σε κατάσταση 
αναμονής. Συντάσσεται επιστολή γνωστοποίησης, συνοδευόμενη από την κατάσταση 
κίνησης του τρεχούμενου λογαριασμού με ημερομηνία κλεισίματος την ημέρα που 
διαπιστώθηκε η ανεπάρκεια συν τα διοικητικά έξοδα. 

 

3. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επαληθεύεται εσωτερικά προτού αποσταλεί 
γνωστοποίηση στον πελάτη. 

 

Επιπτώσεις της γνωστοποίησης για ανεπαρκή κεφάλαια 
 

Ο πελάτης έχει περιθώριο ενός μηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης για να 
τροφοδοτήσει τον λογαριασμό του με επαρκή κεφάλαια, προκειμένου να καλυφθούν τα τέλη 
και τα διοικητικά έξοδα: 

 
• Εφόσον εξασφαλιστούν επαρκή κεφάλαια εντός της προθεσμίας του ενός μηνός, η 

πληρωμή θεωρείται ότι συντελέστηκε την ημέρα κατά την οποία ήταν αρχικώς 
καταβλητέα. 

 

• Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστούν επαρκή κεφάλαια εντός της προθεσμίας, το 
Γραφείο θα θεωρήσει τα τέλη που αναγράφονται στην γνωστοποίηση ως μη 
καταβληθέντα και θα προβεί στις ανάλογες ενέργειες. 

mailto:fee.information@euipo.europa.eu
mailto:on@euipo.europa.eu
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Προσφυγή 

 
Εάν ο πελάτης κρίνει ότι η κοινοποίηση δεν είναι βάσιμη, το Γραφείο τον καλεί να υποβάλει 
προσφυγή. Σε αυτή την περίπτωση, αρκεί η γραπτή υποβολή της προσφυγής στο 
Οικονομικό τμήμα του EUIPO. 

 
 

Επιπτώσεις από τη μη τροφοδότηση μετά την εκπνοή της προθεσμίας 
 

Μετά τη λήψη της γνωστοποίησης από το Οικονομικό τμήμα για ανάγκη τροφοδότησης του 
λογαριασμού με κεφάλαια, ο κάτοχος του λογαριασμού πρέπει να συμμορφωθεί εντός ενός 
μηνός και να καταβάλει το ποσό, το οποίο θα ισούται τουλάχιστον με το ύψος των τελών συν 
το σύνολο των διοικητικών εξόδων. 

 

Εάν ο κάτοχος του λογαριασμού δεν τροφοδοτήσει τον τρεχούμενο λογαριασμό του, τα τέλη 
δεν θα πληρωθούν. Περαιτέρω νομικές συνέπειες που προκύπτουν εξ αυτού εξαρτώνται 
από το είδος του τέλους: 

 

• η ένσταση, η ανακοπή ή αίτηση καταχώρισης μέσω εμβάσματος θα θεωρούνται ως μη 
υποβληθείσες, 

 

• εάν πρόκειται για βασικό τέλος αίτησης, βάσει του άρθρου 180,.παράγραφος 2 του 
ΚΣΕΕ και/ή του άρθρου 9, παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. EX-21-5 του 
εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου της 21ης Ιουλίου 2021, θα εκδίδεται ανακοίνωση. 

 

Κατόπιν αυτού, θεωρείται ότι διακόπτεται το αυτόματο σύστημα χρέωσης, που είναι και ο 
σκοπός λειτουργίας του συστήματος τρεχούμενων λογαριασμών. 

 
Εάν ο κάτοχος του τρεχούμενου λογαριασμού θελήσει να πληρώσει το τέλος, μπορεί να το 
κάνει ως εξής: 

 

• με τρ οφοδότηση του τρεχούμενου λογαριασμού με το ποσό των οφειλόμενων τελών 
συν τα διοικητικά έξοδα. 

 
Εάν εκπνεύσει η προθ εσμία ει δοποί ησης, τα οφ ειλό μενα τ έλη θα θεωρούντα ι ορισ τικά 
ως μη καταβληθέντα. 

 
Κλείσιμο τρεχούμενου λογαριασμού 

 
Προκειμένου να κλείσει έναν τρεχούμενο λογαριασμό, ο κάτοχος πρέπει να συμπληρώσει 
το έντυπο αίτησης κλεισίματος, το οποίο διατίθεται στον δικτυακό τόπο του EUIPO και να το 
επιστρέψει στο Οικονομικό τμήμα του EUIPO, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 
 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
ΙΣΠΑΝΊΑ 
E-mail: fee.information@euipo.europa.eu 

 

 
Συνιστάται να παρέχεται ο πλήρης αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού και να 
συμπληρώνονται όλα τα πεδία (κωδικοί IBAN και SWIFT, όπου απαιτείται), προκειμένου να 
γίνεται σωστά η μεταφορά των υπολειπόμενων κεφαλαίων. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Μόλις το Γραφείο λάβει την εντολή για κλείσιμο του λογαριασμού, προβαίνει στην ακόλουθη 
διαδικασία: 

 
• ο τρεχούμενος λογαριασμός δεσμεύεται έως ότου ληφθούν περαιτέρω εντολές 

χρέωσης τελών από τις επιχειρησιακές μονάδες, 
 

• κλείνουν όλες οι πράξεις χρέωσης τελών, 
 

• αποστέλλεται στον πελάτη για έγκριση η κατάσταση του οριστικού λογαριασμού, 
 

• το Γραφείο μεταφέρει τα κεφάλαια στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη, αφού δοθεί 
η έγκριση. 

 

Πριν κλείσει τον λογαριασμό, ο κάτοχος του τρεχούμενου λογαριασμού πρέπει να φροντίσει 
για την εξόφληση όλων των οφειλόμενων τελών. 
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Κακή χρήση των τρεχούμενων λογαριασμών 
 

Σύμφωνα με τ η ν απόφαση αριθ. EX-21-5 του εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου 
σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής τελών και επιβαρύνσεων και τον καθορισμό των 
αμελητέων ποσών τελών και επιβαρύνσεων, το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει 
τον τρεχούμενο λογαριασμό με γραπτή γνωστοποίηση στον κάτοχο. 

 
Δεδομένου ότι το σύστημα τρεχούμενων λογαριασμών είναι ένα σύστημα αυτόματης 
χρέωσης, κακή χρήση του τρεχούμενου λογαριασμού θεωρείται ότι γίνεται όταν ο πελάτης 
δεν λαμβάνει υπόψη του τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και εμποδίζει με αυτόν τον 
τρόπο την ομαλή και σωστή διαχείριση του λογαριασμού. 

 

Με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα, το Οικονομικό τμήμα έχει 
προσδιορίσει ορισμένα παραδείγματα κακής χρήσης των τρεχούμενων λογαριασμών: 

 

• Μεμονωμένες πληρωμές τελών, αντί για τροφοδότηση των τρεχούμενων 
λογαριασμών: ορισμένες φορές, οι κάτοχοι τρεχούμενων λογαριασμών, αντί να 
τροφοδοτούν τον τρεχούμενο λογαριασμό τους, στέλνουν εμβάσματα για την πληρωμή 
ενός συγκεκριμένου τέλους. Αυτό μπορεί να αφορά ειδικά περιπτώσεις όπου δεν έχει 
επιτραπεί σε πελάτη η χρήση του τρεχούμενου λογαριασμού του για την πληρωμή 
ενός συγκεκριμένου τέλους. Το Οικονομικό τμήμα θεωρεί, ωστόσο, ως κακή χρήση 
τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές μεμονωμένων τελών αντί της κανονικής 
τροφοδότησης, καθώς καθιστούν αδύνατη την αυτόματη χρέωση. 

 

• Επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις έλλειψης κεφαλαίων: ορισμένες φορές, οι κάτοχοι 
τρεχούμενων λογαριασμών αδυνατούν να τροφοδοτήσουν τον λογαριασμό τους με 
επαρκή κεφάλαια, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση γνωστοποιήσεων για 
ανεπαρκή κεφάλαια και τη χρέωση των αντίστοιχων διοικητικών εξόδων. Δεδομένου 
ότι το σύστημα τρεχούμενων λογαριασμών έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την επίλυση 
ανάλογων περιπτώσεων, το Οικονομικό τμήμα θεωρεί ως κακή χρήση τις 
μακροχρόνιες και επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις έλλειψης κεφαλαίων, καθώς 
καθιστούν αδύνατη την αυτόματη χρέωση. 

 
Το Οικονομικό τμήμα (οι ομάδες Τελών, Λογιστικής και Ταμείου) παρακολουθεί τη σωστή 
χρήση του συστήματος τρεχούμενων λογαριασμών. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται 
κακή χρήση του τρεχούμενου λογαριασμού, το Γραφείο επικοινωνεί με τον πελάτη για να 
συζητήσει μαζί του πιθανές λύσεις που θα αποτρέψουν το κλείσιμο του λογαριασμού του. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf

