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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ 

1.1. Ο παρών κανονισμός περιγράφει τις προϋποθέσεις για την απονομή και τη 

χρήση του συλλογικού σήματος του «Συνδέσμου Ελλήνων Παραγώγων 

Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)» και σε πιστή μετάφραση στην αγγλική 

γλώσσα «Association of Greek Producers of Electrical Material (SEPHY 

GREECΕ)», ο οποίος ιδρύθηκε την 19 Μαρτίου 2003 με έδρα την Αθήνα, 

σύμφωνα με το καταστατικό αυτού, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.2. Σκοπός του «Συνδέσμου Ελλήνων Παραγώγων Ηλεκτρολογικού Υλικού 

(Σ.Ε.Π.Η.Υ.)» είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών 

οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα 

πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, η καλλιέργεια ανάπτυξη και 

διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού και της συλλογικής οργάνωσης και 

δράσης του κλάδου, η συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου ,για 

την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών, η ανάπτυξη 

πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και η εξασφάλιση 

συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του 

πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών και η ανάδειξη και η επιβράβευση 

της ποιότητος, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας που παρέχουν τα ηλεκτρονικά 

και ηλεκτρολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται στην ελληνική επικράτεια.  

1.3. Η θεσμοθέτηση του περιγραφόμενου στο παρόν συστήματος ελέγχου και 

απονομής του συλλογικού σήματος του Συνδέσμου αποσκοπεί, αφενός, στην 

κατοχύρωση των παραγωγών – μελών που έχουν δικαίωμα χρήσης του 

συλλογικού σήματος και, αφετέρου, στην παροχή προς τον καταναλωτή μιας 

σαφούς και ασφαλούς πιστοποίησης ως προς την ελληνική προέλευση και 

ποιότητα του φέροντος το συλλογικό σήμα προϊόντος. 

 



ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

2.1. Το συλλογικό σήμα του «Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού 

Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)» είναι έγχρωμο (αποχρώσεις του μπλε) και συντίθεται εκ 

(λευκού) πλαισίου εντός του οποίου αποτυπώνεται το σχήμα ενός καλωδίου με 

ρευματολήπτη σε κυκλική διάταξη περιμετρικά της οποίας αναγράφεται η φράση 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ», φέροντα  στο κέντρο αυτού το σύμβολο 

επαλήθευσης τικ.  

 

2.2. Ο «Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)» 

παραχωρεί στα μέλη του το δικαίωμα χρήσης του ως άνω περιγραφόμενου 

συλλογικού σήματος, ήτοι την επισήμανση και διαφήμιση των προϊόντων των 

μελών του, από την καταχώριση του δικαιούχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και 

υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. 

2.3. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του συλλογικού σήματος του 

«Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)» το 

οποίο αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του Συνδέσμου, αφορά τα εγκεκριμένα 

προς τούτο μέλη του και μόνο για την επισήμανση, προβολή και προώθηση των 

προϊόντων που ανήκουν στις αναφερόμενες στο άρθρο 4 του παρόντος κλάσεις. 



2.4. Το συλλογικό σήμα του Συνδέσμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαστάσεις 

οι οποίες να τηρούν την αναλογία του δείγματος. 

2.5. Η χρήση μονόχρωμου σήματος (ασπρόμαυρο) συνιστάται μόνο σε 

περιπτώσεις που η χρήση χρώματος αποδεικνύεται δυσχερής για πρακτικούς 

λόγους. Η χρήση του έγχρωμου σήματος γίνεται σύμφωνα με την 

προκαθορισμένη χρωματική παλέτα.  

2.6. Σε ειδικές περιπτώσεις η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει το σήμα της 

Ένωσης με άλλη μορφή ή διαστάσεις μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης του 

Φορέα Απονομής και Ελέγχου του συλλογικού σήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

3.1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ως συλλογικό σήμα νοείται το 

σήμα που εγκρίνεται ως τέτοιο από την Υπηρεσία Σημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, σύμφωνα με τους τύπους και τους όρους που προβλέπονται 

στο άρθρο 163 Ν. 4072/2012. 

3.2. Δικαιούχος χρήσης του συλλογικού σήματος ορίζεται σε κάθε περίπτωση ο 

παραγωγός – μέλος του Συνδέσμου, ο οποίος υποχρεούται/δύναται να επιθέτει 

το συλλογικό σήμα επί των προϊόντων του με την ένδειξη «συλλογικό σήμα» και 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Η απονομή και επίθεση του συλλογικού σήματος του «Συνδέσμου Ελλήνων 

Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)»  αφορά τις ακόλουθες κλάσεις 

προϊόντων:  

i) κλάση 9: «Συσκευές και όργανα επιστημονικά, ναυτικά, τοπογραφικά, 

φωτογραφικά, κινηματογραφικά, οπτικά, ζύγισης, µέτρησης, σηµατοδότησης, 

ελέγχου (επίβλεψης), διάσωσης και εκπαίδευσης. Συσκευές και όργανα για την 

µεταφορά, διανοµή, µετατροπή, συσσώρευση, ρύθµιση ή έλεγχο του ηλεκτρικού 

ρεύµατος. Συσκευές για την εγγραφή, τη µετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και 

εικόνας. Μέσα αποθήκευσης μαγνητικών δεδοµένων, δίσκοι εγγραφών. 



Σύµπυκνοι δίσκοι ήχου, ψηφιακοί βιντεοδίσκοι και άλλα ψηφιακά µέσα εγγραφής. 

Μηχανισµοί µε κερµατοδέκτη. Ταµειακές µηχανές, αριθµοµηχανές, εξοπλισµός 

για την επεξεργασία δεδοµένων και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Λογισµικό για 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Συσκευές πυρόσβεσης. 

ii) κλάση 11: Συσκευές και συστήµατα φωτισµού, θέρµανσης, παραγωγής ατµού, 

µαγειρέµατος, ψύξης, αποξήρανσης, αερισµού, υδροδότησης και εγκαταστάσεις 

υγιεινής. 

iii) κλάση 17: Ακατέργαστα και ημικατεργασμένα καουτσούκ, γουταπέρκα, 

ελαστικό κόμμι, αμίαντος, μαρμαρυγίας (μίκα) και υποκατάστατα των παραπάνω 

υλικών. Πλαστικά και ρητίνες σε εξωθημένη μορφή για χρήση στη βιομηχανία. 

Υλικά έμφραξης, στεγανοποίησης και μόνωσης. Εύκαμπτοι σωλήνες, αγωγοί και 

μάνικες, όχι από μέταλλο. 

iv) κλάση 19: Υλικά κατασκευών, µη µεταλλικά. Μη µεταλλικοί άκαµπτοι σωλήνες 

οικοδοµών. Άσφαλτος, πισσάσφαλτος και ορυκτή άσφαλτος. Λυόµενες µη 

µεταλλικές κατασκευές. Μνηµεία µη µεταλλικά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Η χρήση του συλλογικού σήματος του «Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών 

Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)» είναι έγκυρη, εφόσον πληρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

5.1 NOMIMOTHTA 

i) Oι ενδιαφερόμενοι να είναι ενεργά μέλη και έχουν τακτοποιήσει όλες τις 

οικονομικές τους εκκρεμότητες προς τον Σύνδεσμο και η επιχείρηση να διαθέτει 

τις προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας που απαιτούνται για την άσκηση της 

εκάστοτε επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως ορίζεται από την Ελληνική και 

την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

ii) Το προϊόν να συγκαταλέγεται στα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος 

Κανονισμού. 

 

 



5.2 ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Το προϊόν επί του οποίου επιτίθεται το συλλογικό σήμα να κατασκευάζεται ή/και 

να μεταποιείται εντός της Ελληνικής Επικράτειας από κατασκευαστές-μέλη του 

Συνδέσμου.  

 

5.3  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

i) Οι μέθοδοι παραγωγής και μεταποίησης του προϊόντος είναι σύμφωνοι με τις 

διατάξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 

ii) Το μέλος να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για κάθε προϊόν, με 

βάση την νομοθεσία. Εάν τα πιστοποιητικά αυτά λήγουν, η επιχείρηση /μέλος 

είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει τα ανανεωμένα πιστοποιητικά. Θα πρέπει να 

τηρείται αρχείο από τον Σύνδεσμο με τις ημερομηνίες λήξης αυτών. 

 

5.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Για την απονομή και χρήση του Σήματος το μέλος καταβάλλει ένα εφάπαξ ποσό 

εγγραφής-απόκτησης σήματος ποσού τριακοσίων ευρώ (300 €) και μία ετήσια 

αμοιβή χρήσης ανά ομάδα-κατηγορία προϊόντων ποσού είκοσι ευρώ (20 €), 

όπως ορίζεται από τον Φορέα απονομής και Ελέγχου. Για κάθε επιπλέον έτος 

χρήσης του σήματος η ετήσια αμοιβή χρήσης καταβάλλεται εντός του πρώτου 

τριμήνου του οικονομικού έτους. Η μη έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών 

υποχρεώσεων του μέλους επιφέρει την ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του 

Σήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

6.1. Τα μέλη του Συνδέσμου στα οποία έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης 

του συλλογικού σήματος, δικαιούνται να επιθέτουν αυτό επί των προϊόντων τους 

και επί διαφημιστικού υλικού για την προβολή και προώθηση αυτών. 

6.2. Το εγκεκριμένο προς τούτο μέλος δύναται να κάνει χρήση του συλλογικού 

σήματος με τους όρους που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, και 

τηρώντας, ειδικότερα, τις παρακάτω δεσμεύσεις: 



α) Να μην χρησιμοποιεί το συλλογικό σήμα με τρόπο που να προκαλεί σύγχυση 

στους καταναλωτές ως προς τον τρόπο παραγωγής ή παρασκευής του 

προϊόντος. 

β) Να μην χρησιμοποιεί το συλλογικό σήμα με τρόπο που να υπονομεύει την 

αξιοπιστία και το κύρος του Συνδέσμου, όσον αφορά την πιστοποίηση. Στο ίδιο 

πνεύμα οφείλουν να κινούνται άπασες οι ενέργειες του μέλους, είτε αφορούν σε 

εμπορικές είτε σε διαφημιστικές πράξεις. 

γ) Να μην χρησιμοποιεί το συλλογικό σήμα στην επισήμανση ή την διαφήμιση 

προϊόντων, τα οποία δεν πληρούν τις τασσόμενες στο παρόν προϋποθέσεις. 

δ) Να διατηρεί και να θέτει στη διάθεση του Συνδέσμου οποιοδήποτε 

διαφημιστικό υλικό παράγει ο ίδιος, με αναφορά στο συλλογικό σήμα του 

Συνδέσμου. Στην περίπτωση ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης οφείλει να 

διακόπτει πάραυτα τη χρήση του διαφημιστικού υλικού, το οποίο περιέχει 

οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό. 

ε) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Φορέας αιτιολογημένα απαιτήσει την διακοπή 

χρήσης του συλλογικού σήματος, να το πράξει άμεσα. 

6.3 Απαγορεύεται η χρήση του συλλογικού σήματος, ή οποιωνδήποτε στοιχείων 

του Συνδέσμου στην επισήμανση ή διαφήμιση προϊόντων τα οποία δεν έχουν 

λάβει τη σχετική έγκριση από το Φορέα απονομής και ελέγχου του σήματος. 

6.4. Στην επισήμανση προϊόντων που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή καθώς 

και στο διαφημιστικό υλικό, τα στοιχεία του Συνδέσμου θα πρέπει να 

διατηρούνται στη μορφή που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 

ΣΗΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 

7.1. Φορέας Απονομής και Ελέγχου του συλλογικού σήματος του Συνδέσμου 

ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του. 

7.2.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών 

Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)» δύναται, κατ’ επιλογήν, να ορίζει τριμελή 

(3μελή) Επιτροπή Διαχείρισης Σήματος, στην οποία θα αναθέτει, τον έλεγχο της 

συνδρομής και τήρησης των προϋποθέσεων χρήσης συλλογικού σήματος. Τη 



σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της ως άνω επιτροπής αποφασίζει το 

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό του 

«Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)». 

7.2.3. Η αρμοδιότητα απονομής και στέρησης του δικαιώματος χρήσης του 

συλλογικού σήματος ασκείται, σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά από το 

Διοικητικό Συμβούλιο - Φορέα Απονομής και Ελέγχου του συλλογικού σήματος 

του Συνδέσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

8.1. Το ενδιαφερόμενο μέλος – παραγωγός που επιθυμεί τη χορήγηση του 

συλλογικού σήματος για συγκεκριμένο/-α προϊόν/-τα του, υποβάλλει σχετική 

αίτηση προς Φορέα Απονομής και Ελέγχου του συλλογικού σήματος του 

Συνδέσμου ή την Επιτροπή Διαχείρισης Σήματος του «Συνδέσμου Ελλήνων 

Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)», έντυπα ή ηλεκτρονικά, και 

καταβάλλει τα οριζόμενα κατά περίπτωση τέλη. 

8.2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει: 

α) Επί φυσικών προσώπων, τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, τον αριθμό 

φορολογικού μητρώου, το ασκούμενο επάγγελμα, τη διεύθυνση της επιχείρησης 

των αιτούντων. Επί νομικών προσώπων, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και 

το ΓΕΜΗ της επιχείρησης, τη μορφή, την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο αυτών, 

την έδρα και το νόμιμο εκπρόσωπό, το είδος των δραστηριοτήτων, και τη 

διεύθυνση τους  

β) Τα προϊόντα, τα οποία πρόκειται να διακρίνει το συλλογικό σήμα. 

8.3. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται: 

α) Δήλωση ότι τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται με τον 

παρόντα Κανονισμό. 

β) Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης  του παραγωγού ή η αντίστοιχη απαλλαγή 

του από το αρμόδιο Επιμελητήριο. 

8.4. i) Κατά τον επιτόπου έλεγχο για τη χορήγηση του συλλογικού σήματος θα 

προσκομίζεται έκθεση παραγωγής προϊόντος η οποία θα συνοδεύεται από τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, σε ότι αφορά προμηθευτές και πρώτες ύλες. Η 



έκθεση θα γίνεται γνωστή μόνο στον Φορέα Απονομής και Ελέγχου και θα 

συνοδεύεται από συνθήκη εμπιστευτικότητας. Επιπλέον θα γίνεται έλεγχος του 

προγράμματος εργασίας με τις ειδικότητες των εργαζομένων και εκτύπωση των 

κωδικών αριθμού δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης- εταιρίας από την Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 

ii) Το κόστος ελέγχου και επανελέγχου ανά τριετία, θα καλύπτεται από τον 

ελεγχόμενο, κατά περίπτωση. Ο έλεγχος θα γίνεται ανά κατηγορία προϊόντων και 

όχι ανά κωδικό (ενδεικτικά, βάση των CE των προϊόντων, το πεδίο χρήσης του 

προϊόντος, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τον τρόπο κατασκευής. Επίσης μπορεί 

να γίνει χρήση του καταλόγου προϊόντων για να γίνει ο διαχωρισμός). Ο 

Σύνδεσμος υποχρεούται να τηρεί αρχείο με τις ομάδες προϊόντων κάθε εταιρίας 

οι οποίες έχουν σημανθεί. 

8.5. Ο Φορέας απονομής και ελέγχου του συλλογικού σήματος του Συνδέσμου 

οφείλει να απαντήσει επί της αποδοχής ή απόρριψης της αιτήσεως εντός εξήντα 

(60) ημερών από την υποβολή της, ενώ ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής κατά 

της απορριπτικής αποφάσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΈΛΕΓΧΟΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

9.1. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του συλλογικού σήματος ασκείται 

από τον Φορέα Απονομής και Ελέγχου του συλλογικού σήματος του Συνδέσμου 

ή την Επιτροπή Διαχείρισης Σήματος του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι, σε κάθε περίπτωση, αρμόδιο για την επιβολή των 

κάτωθι προβλεπόμενων κυρώσεων, σε περίπτωση παραβίασης των 

προβλεπόμενων στο παρόν όρων. 

9.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο- Φορέας Απονομής και Ελέγχου ή και η Επιτροπή 

Διαχείρισης Σήματος μπορεί να επιβάλει προς τους δικαιούχους χρήσης του 

Σήματος, σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος Κανονισμού και ανάλογα με 

τη βαρύτητα και τη διάρκειά της, τις ακόλουθες κυρώσεις: 

α) έγγραφη σύσταση με τον ορισμό προθεσμίας συμμόρφωσης. 

β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Σήματος. 

γ) αποκλεισμός από τις εκθέσεις που διοργανώνει ο Σύνδεσμος. 



δ) διαγραφή μέλους, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις περί αποβολής – 

αποχώρησης μέλους του ισχύοντος Καταστατικού. 

9.3. Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται όταν από τον 

έλεγχο προκύψει ότι: 

α) το προϊόν για το οποίο απονεμήθηκε το συλλογικό σήμα δεν τηρεί τις 

προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που τάσσει ο Κανονισμός ή 

β) γίνεται αντικανονική ή παραπλανητική χρήση σε έντυπα - διαφημιστικό υλικό ή 

γ) παρέχονται προς τον φορέα απονομής σκοπίμως παραπλανητικές ή ψευδείς 

πληροφορίες. 

9.4.1. Σε περίπτωση προσωρινής ανάκλησης, ο φορέας μπορεί να επιβάλει στον 

δικαιούχο τη συμμόρφωση σε συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αρθεί η 

ανάκληση. 

9.4.2. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης ο φορέας αποφασίζει για τις ενέργειες 

που πρέπει να γίνουν σχετικά με τα προϊόντα, που ήδη φέρουν το συλλογικό 

σήμα και οφείλει να καταστήσει γνωστή, στο ευρύ κοινό με κάθε πρόσφορο 

μέσο, την ανάκληση και τη διαγραφή από το Ηλεκτρονικό Μητρώο. Ιδίως, ο 

φορέας μπορεί να διατάξει την αφαίρεση και την καταστροφή του συλλογικού 

σήματος από προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται από 

τον παρόντα Κανονισμό. 

9.4.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο, γίνει άρση του σήματος, το μέλος είναι 

υποχρεωμένο να επαναλάβει την διαδικασία απόκτησης σήματος εκ νέου, με όλα 

τα κόστη που αφορούν αυτή (όχι αναδρομικά). 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 

ΣΗΜΑΤΟΣ 

Τα μέλη που ήδη πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντα Κανονισμού και 

δικαιούνται τη χρήση του συλλογικού σήματος είναι τα ακόλουθα:  

ALIBERTI Α.Β.Ε.Ε. 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ν. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. - ΚΥΒΑ  

BIOKAL Α.Ε. 

ΓΚΥΡΤΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΗΛΕΜ 



EMMIS Α.Β.Ε.Ε 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΑΡ.ΑΒΕΕ – VIOKAR 

ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – FOTKA 

ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Π.Ε. Α.Ε. 

MABIKAL A.E. 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.  – MATEL 

ΝΙΣΣΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε 

OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε. 

POWER ELECTRONICS CONTROL Ε.Π.Ε. 

ΣΙΜΑΚΟΜ Ε.Π.Ε 

ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΑΡ. & ΣΙΑ 0.Ε.-  MASTER 

ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ – HALPLAST 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Α.Ε - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

11.1. Ο Φορέας απονομής και ελέγχου του συλλογικού σήματος του «Συνδέσμου 

Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)» είναι υπεύθυνος για 

την τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου και την καταχώρηση σε αυτό των στοιχείων 

των μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα χρήσης του συλλογικού σήματος 

11.2. Στο Μητρώο, ήτοι στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία θα είναι 

αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, καταχωρούνται: 

α) τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού (ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή 

επωνυμία νομικού προσώπου, διακριτικός τίτλος, εάν υφίσταται, πλήρης 

διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας), 

β) η εμπορική ονομασία και η επωνυμία πώλησης, εφόσον προβλέπεται, 

γ) άλλες διακριτικές ενδείξεις σημαντικές για την ταυτότητα του προϊόντος 

δ) η/οι κατηγορία/-ες των προϊόντων, στα οποία έχει απονεμηθεί το συλλογικό 

σήμα. 



11.3. Ο «Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού 

(Σ.Ε.Π.Η.Υ.)» χορηγεί στον δικαιούχο του συλλογικού σήματος βεβαίωση 

καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό του Μητρώο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

12.1. Η νόμιμη εκπροσώπευση του «Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών 

Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)» ασκείται από τα πρόσωπα που ορίζονται 

στο Καταστατικό του, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. 

12.2. Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό και σε συνδυασμό με τις τελευταίες 

διενεργηθείσες αρχαιρεσίες, νόμιμος εκπρόσωπος του Συνδέσμου είναι ο 

Πρόεδρος αυτού Αντώνης Αλιμπέρτης, ο οποίος συνεπικουρείται στο έργο του 

από το Γενικό Γραμματέα, Βασίλη Βασιλειάδη. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΞΙΩΣΕΙΣ 

13.1. Η άσκηση των αξιώσεων που απορρέουν από την καταχώρηση του 

συλλογικού σήματος ανήκει, κατ’ αποκλειστικότητα, στον «Συνδέσμου Ελλήνων 

Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)»  

13.2. Τα μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τον Σύνδεσμο, σε 

περίπτωση που αντιληφθούν χρήση του συλλογικού σήματος από έτερο μέλος ή 

τρίτο κατά τρόπο που παραβιάζει τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό. 

 


