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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

 

 

Παραίτηση από ευθύνη 

 

  Η παρούσα έκδοση του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας συνιστά μετάφραση στην 

Ελληνική των περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμών του 1951 (που δημοσιεύτηκαν στην 

Εφημερίδα Κυβερνήσεως, Παράρτημα Τρίτον, ημερ. 30.10.1951) και ενοποίηση τους με τις 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών (που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα, 

Παράρτημα Τρίτο, ημερ.10.12.1971 και Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο, Μέρος Ι, 

ημερ. 21.12.1984, 9.11.1990, 8.5.1992, 14.12.2001, 11.7.2003, 1.2.2013, 9.4.2015.) 

 

 Εν τούτοις, η παρούσα έκδοση δεν συνιστά ενοποίηση με την πραγματική έννοια του 

όρου, λόγω του ότι δεν έγινε αναρίθμηση άρθρων και δεν έτυχε έγκρισης από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. 

 

 Εκδίδεται για λόγους πρακτικής διευκόλυνσης χωρίς να αντικαθιστά το αρχικό 

κείμενο των ενοποιημένων Κανονισμών. Αυθεντικά είναι μόνο τα κείμενα των Κανονισμών 

που έχουν δημοσιευτεί στις επίσημες εκδόσεις που αναφέρονται ανωτέρω. 

 

Ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία 

 

©Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, 2015 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η 

πηγή. 
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Κεφ. 268. 
63 του 1962 
69 του 1971 

206 του 1990 
176(Ι)/2000 

121(Ι)/2006. 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΚΕΦ. 268 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 

 

 
 
 
 
Συνοπτικός τίτλος. 
Εφημερίδα  
Κυβερνήσεως 
Παράρτημα Τρίτο: 
30.10.1951. 
σελ.647 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο: 
10.12.1971  
Ε.Ε.Παρ ΙΙΙ(Ι): 

21.12.1984   
9.11.1990  
8.5.1992  

14.12.2001  
11.7.2003  
1.2.2013  

  9.4.2015.  

 

Συνοπτικός τίτλος. 

1.     Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί των 

Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 1951 μέχρι 2015. 

 

 

 
 
 
Ερμηνεία. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο: 

9.11.1990. 
 
 
 

Ερμηνεία. 

 2.-(1) Στους κανονισμούς αυτούς, εκτός κι αν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια, οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν 

τις έννοιες που αποδίδονται σε αυτές αντίστοιχα, δηλαδή:- 

«ο Νόμος» σημαίνει τον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο κεφ. 

268, 

 
«αντιπρόσωπος» σημαίνει αντιπρόσωπο δεόντως 

εξουσιοδοτημένο κατά τρόπο που ικανοποιεί τον Έφορο, 

 
«το Γραφείο» σημαίνει στο Γραφείο του Εφόρου   Εταιρειών  

και Επίσημου Παραλήπτη, Λευκωσία, Κύπρος, 

 

«Πίνακας» σημαίνει ένα από τους Πίνακες που 

επισυνάπτονται στους κανονισμούς αυτούς και αριθμούνται Ι,  

ΙΙ, ΙΙΙ και IV, 

 
«Άρθρο» σημαίνει άρθρο του Νόμου, ενώ εδάφιο 

υποδεικνύεται με αριθμό που περικλείεται σε παρένθεση που 

ακολουθεί αμέσως μετά τον αριθμό του άρθρου,                      

 
«προσδιορισμός» σημαίνει την περιγραφή των εμπορευμάτων 
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ή υπηρεσιών  σχετικά με τα οποία εγγράφεται ή προτείνεται 

να εγγραφεί εμπορικό σήμα ή εγγεγραμμένος δικαιούχος 

χρήσης εμπορικού σήματος  

 
 

Κεφ. 1 
11(Ι) του 1989. 

 
 
 
 

  

(2)   Ο περί Ερμηνείας Νόμος θα εφαρμόζεται κατά την 

ερμηνεία των κανονισμών  αυτών όπως εφαρμόζεται για την 

ερμηνεία ενός Νόμου ⃰. 

 

 

Τέλη. 

 

Τέλη. 

3.     Τα τέλη που πρέπει να πληρωθούν σε σχέση με τα 

εμπορικά σήματα είναι εκείνα που προβλέπεται στον Πίνακα Ι 

και καταβάλλονται με τον τρόπο που μπορεί ο Έφορος κατά 

καιρούς να δίδει οδηγίες με ειδοποίηση στην Επίσημη 

Εφημερίδα. 

 
 
 
Τύποι. 
    

Τύποι. 

4.     Οι τύποι που αναφέρονται εδώ είναι εκείνοι που 

περιέχονται στον Πίνακα ΙΙ και οι τύποι αυτοί 

χρησιμοποιούνται  σε όλες τις  περιπτώσεις  στις οποίες είναι 

εφαρμοστέοι και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν οδηγιών 

του Εφόρου ούτως ώστε να προσαρμοστούν σε άλλες 

περιπτώσεις. 

 
 
 
 
 
Ταξινόμηση 
εμπορευμάτων ή 
υπηρεσιών. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο: 

9.11.1990. 
 

Ταξινόμηση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών 

 
5.     Για σκοπούς εγγραφής εμπορικών σημάτων 

χρονολογημένων πριν την ορισθείσα ημέρα, και εγγραφών 

εγγεγραμμένων δικαιούχων χρήσης σε αυτά,  τα εμπορεύματα 

ή υπηρεσίες ταξινομούνται με τον τρόπο που εμφανίζονται 

στον Πίνακα ΙΙΙ, εκτός εάν οποιοσδήποτε προσδιορισμός έχει 

μετατραπεί για τον Πίνακα IV, σύμφωνα με τον κανονισμό 6. 

   Για σκοπούς εγγραφής εμπορικών σημάτων 

χρονολογημένων κατά ή μετά την ορισθείσα ημέρα και 

εγγραφών εγγεγραμμένων δικαιούχων χρήσης σε αυτά και για 

                                                 
⃰ Σημείωση. - Ο περί Ερμηνείας Νόμος περιλαμβάνει τους ακόλουθους ορισμούς:- 
  «Μήνας» σημαίνει ημερολογιακό μήνα. 
  «Πρόσωπο», εκτός κι αν εκδηλωθεί διαφορετική πρόθεση, περιλαμβάνει κάθε 

επιχείρηση, συνεταιρισμό, ένωση, εταιρεία, ίδρυμα ή οργανισμό προσώπων με ή χωρίς 
νομική προσωπικότητα. 

  «Λέξεις» στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και «λέξεις» στον 
πληθυντικό περιλαμβάνουν και τον ενικό. 
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σκοπούς οποιονδήποτε εγγραφών χρονολογημένων πριν 

εκείνη την ημέρα, όπου οι προσδιορισμοί έχουν μετατραπεί 

σύμφωνα με τον κανονισμό 6, τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες 

ταξινομούνται με τον τρόπο που φαίνεται στον Πίνακα IV. 

 
 
 
 
 
 
 
Αίτηση από 
εγγεγραμμένους 
ιδιοκτήτες για την 
μετατροπή 
προδιαγραφής.   
Πρόταση Εφόρου. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο: 

9.11.1990. 
 

 

Επαναταξινόμηση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών παλαιότερων 

Εγγραφών. 

 
6.     Όταν ο προσδιορισμός εγγεγραμμένου εμπορικού 

σήματος συναντάται στον Πίνακα ΙΙΙ, ο εγγεγραμμένος 

ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση στον Έφορο στον Τύπο 

ΕΣ-Αρ.38 για  μετατροπή του προσδιορισμού εκείνου, ούτως 

ώστε να συναντάται στον Πίνακα IV, είτε με ή χωρίς τη 

διαγραφή των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών του 

εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, αλλά ούτως ώστε η 

εγγραφή να διατηρεί την αρχική της ημερομηνία, και στην 

αίτηση θα περιλαμβάνεται αίτημα για παρόμοια μετατροπή  

προσδιορισμού  εμπορευμάτων ή υπηρεσιών οποιωνδήποτε 

εγγεγραμμένων δικαιούχων χρήσης βάση της εγγραφής 

εκείνης. Ακολούθως ο Έφορος, σύμφωνα με το άρθρο 37 (3), 

κοινοποιεί γραπτώς στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη πρόταση, 

σχετικά με τη μορφή που κατά την άποψή του Εφόρου θα 

πρέπει να πάρει η τροποποίηση του μητρώου. ∆ύο ή 

περισσότερες εγγραφές εμπορικού σήματος αναφορικά με 

εμπορεύματα ή υπηρεσίες που εμπίπτουν στην ίδια κλάση του 

Πίνακα IV και έχουν την ίδια ημερομηνία εγγραφής μπορούν 

να συνενωθούν με μετατροπή, σύμφωνα με το κανονισμό 

αυτό. 

 

∆ημοσίευση 
πρότασης. 
Ένσταση. 

 

 
7.     Η πρόταση για τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 37 

(3) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και ειδοποίηση 

οποιασδήποτε ένστασης καταχωρείται στο Τύπο ΕΣ-Αρ.39 

εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης και 

πρέπει να συνοδεύεται από αντίτυπο της ειδοποίησης και από 

μια δήλωση εις διπλούν που να δείχνει πως η προτεινόμενη 

μετατροπή αντίκειται στο άρθρο 37 (2). Ο Έφορος στέλνει 

αμέσως τα αντίτυπα αντίγραφα στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη, 

ο οποίος μπορεί εντός δύο μηνών από την παραλαβή τους να 

στείλει στον Έφορο αντέκθεση εκθέτοντας πλήρως τους 

λόγους  που αμφισβητούν την ένσταση και σε αυτή την 

περίπτωση πρέπει να παραδώσει αντίγραφο αυτής στον 

αντίδικο. Ακολούθως, ο Έφορος μπορεί να ζητήσει ή να 

αποδεχθεί στοιχεία σχετικά με τα επίδικα ζητήματα και εάν το 
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επιθυμεί ένα από τα δύο μέρη, πρέπει να του δώσει τη 

δυνατότητα ακρόασης σχετικά με το ζήτημα αυτό. 

 
 
Μετατροπή 
προσδιορισμών: 
προκύπτουσες 
εγγραφές. 
 

 

 

8.     Όταν πρόταση για μετατροπή προσδιορισμού σύμφωνα 

με τον κανονισμό 6 δημοσιευθεί και δεν εγερθεί ένσταση και 

έχει παρέλθει η προθεσμία για ειδοποίηση ένστασης ή όταν 

εγέρθηκε ένσταση και η ένσταση αποφασίστηκε και 

επιτράπηκε μετατροπή, ο Έφορος προβαίνει σε όλες τις 

καταχωρήσεις στο μητρώο που είναι απαραίτητες για να θέσει 

σε ισχύ την μετατροπή σύμφωνα με την πρόταση όπως 

δημοσιεύθηκε, ή την πρόταση όπως τροποποιήθηκε μετά την 

ένσταση ή έφεση επ’ αυτής και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα και καταχωρεί στο μητρώο την 

ημερομηνία που έγιναν τέτοιες καταχωρήσεις. Η έκφραση «η 

λήξη της τελευταίας εγγραφής» αναφέρεται στην ίδια 

ημερομηνία στη περίπτωση όλων των προκυπτόντων 

καταχωρήσεων με σκοπό καθορισμού της επόμενης ανανέωσή 

τους σύμφωνα με το άρθρο 22, όπως αυτή είχε σε σχέση με 

εγγραφή πριν την μετατροπή. 

 

 

 

Μέγεθος κτλ. των 
εγγράφων. 

 

 

 

Έγγραφα. 

9.     Τηρουμένων οποιονδήποτε άλλων οδηγιών που μπορεί 

να δωθούν από τον Έφορο, όλες οι αιτήσεις, ειδοποιήσεις, 

δηλώσεις, όλα τα έγγραφα με συνημμένες απεικονίσεις ή άλλα 

έγγραφα που βάσει του Νόμου ή των κανονισμών αυτών 

εγκρίθηκαν ή απαιτούνται να συμπληρωθούν, να κατατεθούν 

ή να αποσταλούν στο Γραφείο του Εφόρου ή στον Έφορο, 

πρέπει να είναι σε σκληρό χαρτί και με εξαίρεση των ενόρκων 

δηλώσεων, σε μια πλευρά μόνο, με διαστάσεις περίπου 13 με 

8 ίντσες και στο αριστερό μέρος πρέπει να έχει  περιθώριο όχι 

λιγότερο από ενάμιση ίντσα. 

 

Υπογραφή 
εγγράφων  από 
συνεταιρισμούς, 
εταιρείες  και 
συνδέσμους. 

 

 

 

 

10.    Έγγραφο που θεωρείται ότι υπογράφηκε από ή εκ 

μέρους ενός συνεταιρισμού θα περιέχει πλήρη ονόματα όλων 

των συνεταίρων και θα υπογράφεται από όλους τους 

συνεταίρους ή από κάποιον αρμόδιο συνέταιρο, ο οποίος 

δηλώνει ότι υπογράφει εκ μέρους του συνεταιρισμού ή από 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο ο Έφορος θεωρεί 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένο για να υπογράψει το έγγραφο. 

Έγγραφο που θεωρείτε ότι υπογράφηκε από ή εκ μέρους 
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νομικού προσώπου υπογράφεται από διευθυντή ή από 

γραμματέα ή κάποιον άλλον προϊστάμενο του νομικού 

προσώπου ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο ο 

Έφορος θεωρεί κατάλληλα εξουσιοδοτημένο για να υπογράψει 

το έγγραφο. Έγγραφο που θεωρείτε ότι  υπογράφηκε από ή 

εκ μέρους ενός συνδέσμου προσώπων υπογράφεται από 

οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο φαίνεται στον Έφορο ότι είναι 

δεόντως εξουσιοδοτημένο.  

 

Επίδοση εγγράφων. 

 

 

11.     Όλες οι αιτήσεις, ειδοποιήσεις, δηλώσεις, όλα τα 

έγγραφα με συνημμένη απεικόνιση ή άλλα έγγραφα που βάσει 

του Νόμου ή αυτών των κανονισμών εγκρίθηκαν ή 

απαιτούνται να συνταχθούν, να κατατεθούν ή να αποσταλούν 

στο Γραφείο ή στον Έφορο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,  

μπορεί να αποσταλούν ταχυδρομικώς με προπληρωμένη 

επιστολή. Οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο που αποστέλλεται 

έτσι θεωρείται ότι συντάχθηκε, κατατέθηκε ή αποστάλθηκε 

κατά το χρόνο που η επιστολή με το ίδιο περιεχόμενο θα 

παραδινόταν στην συνήθη ταχυδρομική πορεία. Για να 

αποδειχτεί μια τέτοια αποστολή, επαρκεί να αποδειχτεί ότι η 

επιστολή απευθύνθηκε στη σωστή διεύθυνση και 

τοποθετήθηκε στο ταχυδρομείο 

 

 

 

∆ιεύθυνση. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο (Ι): 

11.7.2003. 

 

 

 

 

 

∆ιεύθυνση. 

12.  Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο είναι από το Νόμο ή τους 

Κανονισμούς αυτούς, δεσμευμένο να προσκομίσει στον Έφορο 

διεύθυνση, η δοθείσα διεύθυνση θα πρέπει να είναι σε όλες τις 

περιπτώσεις όσο το δυνατόν πιο πλήρης,  ούτως ώστε να 

επιτρέπει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να εντοπίζει τον τόπο 

εμπορίου ή εργασίας του προσώπου του οποίου δίδεται η 

διεύθυνσης:    

       Ο Έφορος μπορεί να ζητήσει όπως η διεύθυνση 

περιλαμβάνει τον αριθμό της οδού και την ονομασία της οδού 

ή την ονομασία του υποστατικού, εάν υπάρχει.  

 

 

∆ιεύθυνση 
Επιδόσεως. 

 

 

13.     Ο Έφορος μπορεί να ζητήσει από αιτητή, ενιστάμενο ή 

αντιπρόσωπο ή εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ή εγγεγραμμένο 

δικαιούχο χρήσης  εμπορικού σήματος που δεν διαμένει ή 

διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κύπρο, να 
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δώσει μια διεύθυνση επιδόσεως εντός της Κύπρου, η οποία 

διεύθυνση μπορεί να θεωρείται  ως η πραγματική διεύθυνση 

του προσώπου αυτού για όλους τους σκοπούς που σχετίζονται 

με το εν λόγω ζήτημα. 

         Οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ή 

εγγεγραμμένος δικαιούχος χρήσης ενός εμπορικού σήματος ή 

οποιοδήποτε πρόσωπο που πρόκειται να εγγραφεί με αυτήν 

την ιδιότητα μπορεί, εάν το επιθυμεί, να δώσει στον Τύπο ΕΣ-

Αρ. 32 μια διεύθυνση επιδόσεως για να καταχωρηθεί στο 

μητρώο και τέτοια διεύθυνση μπορεί να καταχωρείται από τον 

Έφορο. 

        Όλες οι αιτήσεις στον Τύπο ΕΣ-Αρ. 32 σύμφωνα με τον 

κανονισμό αυτό πρέπει να υπογράφονται από τον αιτητή της 

εγγραφής ή τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ή τον εγγεγραμμένο 

δικαιούχο χρήσης, ανάλογα με την περίπτωση ή από 

αντιπρόσωπο ρητά εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό 

τέτοιας αίτησης, εκτός εάν σε εξαιρετικές περιστάσεις 

επιτρέψει διαφορετικά ο Έφορος. 

        Σε περίπτωση που δεν καταχωρείται διεύθυνση 

επιδόσεως στο μητρώο, ο Έφορος μπορεί να θεωρήσει την 

εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του εγγεγραμμένου 

ιδιοκτήτη ή του εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης που έχει 

καταχωρηθεί ως τη διεύθυνση επιδόσεως για όλους τους 

σκοπούς που συνδέονται με την εγγραφή. 

        Οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία που απευθύνεται σε 

μέρος ή πρόσωπο όπως έχει προαναφερθεί σε διεύθυνση που 

δόθηκε από τον ίδιο ή που θεωρείται από τον Έφορο ως η 

διεύθυνση επιδόσεως του προσώπου αυτού θεωρείται ότι 

απευθύνθηκε στη σωστή διεύθυνση.    

        Ο Έφορος, οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει αμφιβολία 

σχετικά με τη συνέχιση της διάθεσης της διεύθυνσης 

επιδόσεως που καταχωρήθηκε στο μητρώο, μπορεί να ζητήσει 

από το πρόσωπο για το οποίο έχει γίνει η καταχώρηση, με 

επιστολή που απευθύνεται στην εμπορική ή επιχειρηματική 

διεύθυνση που δηλώθηκε στο μητρώο, να επιβεβαιώσει τη 

διεύθυνση επιδόσεως και αν ο Έφορος δε λάβει επιβεβαίωση 

της διεύθυνσης εκείνης εντός  τριών μηνών από την ημέρα 

που θα τη ζητήσει, μπορεί να την διαγράψει από το μητρώο. 
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Αντιπροσώπευση. 

 

Αντιπρόσωποι. 

14.     Εκτός  εάν απαιτείται διαφορετικά από τους 

κανονισμούς αυτούς, οποιαδήποτε αίτηση, αίτημα ή  

ειδοποίηση η οποία απαιτείται ή επιτρέπεται από το Νόμο ή 

τους κανονισμούς αυτούς να υποβληθεί ή δοθεί στον Έφορο 

και οποιεσδήποτε άλλες επικοινωνίες μεταξύ αιτητή ή 

προσώπου που υποβάλει τέτοιο αίτημα ή δίδει τέτοια 

ειδοποίηση και του Εφόρου και μεταξύ του εγγεγραμμένου 

ιδιοκτήτη ή εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης εμπορικού 

σήματος και του Εφόρου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, 

μπορεί να υπογραφεί, υποβληθεί ή κατατεθεί από ή μέσω 

αντιπροσώπου. 

           Οποιοσδήποτε τέτοιος αιτητής, πρόσωπο που υποβάλει 

αίτημα ή δίδει ειδοποίηση, ιδιοκτήτης ή εγγεγραμμένος 

δικαιούχος χρήσης μπορεί να ορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος θα 

ενεργεί εκ μέρους του σε οποιαδήποτε διαδικασία ή ζήτημα 

που γίνονται ενώπιον του Εφόρου ή που επηρεάζει τον Έφορο 

σύμφωνα με το Νόμο ή τους κανονισμούς αυτούς, 

υπογράφοντας και στέλνοντας στον Έφορο εξουσιοδότηση 

προς το σκοπό αυτό στο Τύπο ΕΣ-Αρ.1, ή σε οποιαδήποτε 

άλλη γραπτή μορφή που ο Έφορος θεωρεί κατάλληλη. Σε 

περίπτωση τέτοιου διορισμού, η επίδοση στον αντιπρόσωπο 

εγγράφου που σχετίζεται με τη διαδικασία ή το ζήτημα θα 

θεωρείται επίδοση στο πρόσωπο που τον όρισε, όλες οι 

επικοινωνίες που πρέπει να γίνουν σε τέτοιο πρόσωπο 

αναφορικά με τη διαδικασία ή το ζήτημα μπορούν να 

απευθύνονται στον αντιπρόσωπο αυτό και όλες οι εμφανίσεις 

ενώπιον του Εφόρου μπορούν να πραγματοποιούνται από ή 

μέσω τέτοιου αντιπροσώπου. Σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη 

περίπτωση ο Έφορος μπορεί να ζητήσει την προσωπική 

υπογραφή ή την παρουσία αιτητή, ενιστάμενου, ιδιοκτήτη, 

εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης ή άλλου προσώπου. 

        Ο Έφορος δεν δεσμεύεται να αναγνωρίσει ως τέτοιο 

αντιπρόσωπο οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο αποδείχτηκε σε 

αυτόν ή, κατόπιν έφεσης, στο ∆ικαστήριο ότι είναι ένοχος 

αναξιοπρεπής συμπεριφοράς ως αντιπρόσωπος εμπορικών 

σημάτων, ή το οποίο καταδικάστηκε ποινικά ή του οποίου το 

όνομα έχει διαγραφεί από το μητρώο δικηγόρων και δεν 

αποκαταστάθηκε έκτοτε ή (κατά τη διάρκεια της αναστολής 

του) πρόσωπο του οποίου αναστάλθηκε η δικηγορική του 
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ιδιότητα. 

 

 

 

 

 

Εμπορικά σήματα 
που δύνανται να 
εγγραφούν. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 

10.12.1971. 

 

 

 

 

Εμπορικά σήματα που μπορούν να εγγραφούν και 

προκαταρκτική συμβουλή 

 

15.     Ο Έφορος μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για 

εγγραφή σήματος στο οποίο εμφανίζεται οτιδήποτε από τα 

ακόλουθα: 

 

(α) οι λέξεις «Προνόμιο Ευρεσιτεχνίας», «Προστατευόμενο με 

Προνόμιο Ευρεσιτεχνίας», «Εγγεγραμμένο», 

«Εγγεγραμμένο Σχέδιο», «Πνευματική Ιδιοκτησία» (copy 

right) , «Η απομίμηση του παρόντος αποτελεί 

πλαστογραφία» ή λέξεις του ιδίου νοήματος.  

(β) Οι λέξεις «Ερυθρός Σταυρός» ή «Σταυρός της Γενεύης», 

και παραστάσεις του Σταυρού της Γενεύης και άλλων 

σταυρών ερυθρού χρώματος, ή του λευκού Ελβετικού 

Ομοσπονδιακού Σταυρού σε ερυθράν επιφάνεια ή 

αργυρού σε ερυθρά επιφάνεια ή τέτοιες παραστάσεις 

παρόμοιου χρώματος ή χρωμάτων.  

       Όταν σε εμπορικό σήμα, για την εγγραφή του οποίου 

υποβάλλεται αίτηση, εμφανίζεται παράσταση σταυρού σε 

οποιοδήποτε χρώμα εκτός των μνημονευθέντων στην 

τελευταία υποπαράγραφο, ο Έφορος μπορεί να απαιτήσει από 

τον αιτητή ως όρο αποδοχής  να αναλάβει όπως μη 

χρησιμοποιήσει το έμβλημα του σταυρού σε ερυθρό χρώμα ή 

σε λευκό επί ερυθράς επιφάνειας ή σε αργυρό επί ερυθράς 

επιφάνειας ή σε οποιοδήποτε παρόμοιο χρώμα.  

 
 
 
Η λέξη ‘Αnzanc‘ δε 
μπορεί να 
εμφανισθεί σε 
εμπορικό σήμα. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 

10.12.1971. 

 

16.     Η λέξη ¨Αnzanc¨ δε θα εμφανίζεται σε εμπορικά 

σήματα για την εγγραφή των οποίων υποβάλλεται  αίτηση.  

 

 

Εμβλήματα πόλεων 

 

17.     Όταν απεικονίζονται πάνω στο σήμα θυρεοί, διακριτικά, 
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κτλ. 

 

 

 

ιπποτικά τάγματα, διακοσμητικά στοιχεία ή σημαίες 

οποιουδήποτε κράτους, πόλης, δήμου, χωριού, τοποθεσίας, 

κοινωνίας, εταιρικού σώματος, ιδρύματος ή προσώπου, ο 

Έφορος, προτού προχωρήσει στην εγγραφή του σήματος, 

πρέπει, αν το απαιτήσει,  να εφοδιαστεί με συγκατάθεση για 

την εγγραφή και χρήση των εμβλημάτων αυτών από 

αξιωματούχο ή άλλο πρόσωπο, το οποίο ο Έφορος θεωρεί 

αρμόδιο για την παροχή συγκατάθεσης και, σε περίπτωση 

έλλειψης τέτοιας συγκατάθεσης των αρμοδίων, μπορεί να 

αρνηθεί να εγγράψει το σήμα. 

 

Άτομα εν ζωή ή 
πρόσφατα 
αποβιώσαντες. 

 

 

 

18.   Όταν το όνομα ή η απεικόνιση οποιουδήποτε προσώπου 

εμφανίζεται σε εμπορικό σήμα, ο Έφορος, προτού προχωρήσει 

να εγγράψει το σήμα, μπορεί, αν έτσι απαιτήσει, να ζητήσει 

συγκατάθεση από το πρόσωπο αυτό ή στην περίπτωση 

προσώπου που απεβίωσε πρόσφατα, από τους νόμιμους 

αντιπροσώπους του και, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιας 

συγκατάθεσης των αρμοδίων, μπορεί να αρνηθεί να εγγράψει 

το σήμα. 

 
 
 
Ονομασία και 
περιγραφή των 
εμπορευμάτων ή 
υπηρεσιών στο 
εμπορικό σήμα. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο: 

9.11.1990. 
 

 

 

 

 

 

19.     Όταν το όνομα ή η περιγραφή οποιονδήποτε 

εμπορευμάτων ή υπηρεσιών φαίνεται σε εμπορικό σήμα, ο 

Έφορος μπορεί να αρνηθεί να εγγράψει τέτοιο σήμα αυτό 

αναφορικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή υπηρεσίες εκτός 

από αυτά που κατονομάστηκαν ή περιγράφηκαν έτσι.  

         Όταν το όνομα ή η περιγραφή οποιονδήποτε 

εμπορευμάτων ή υπηρεσιών φαίνονται στο εμπορικό σήμα, και 

η χρήση του ονόματος αυτού ή της περιγραφής αυτής 

ποικίλει, ο Έφορος μπορεί να επιτρέψει την εγγραφή του 

σήματος αυτού και άλλων  εμπορευμάτων ή υπηρεσιών και σε 

τέτοια περίπτωση ο αιτητής θα πρέπει να δηλώσει στην αίτησή 

του ότι το όνομα ή η περιγραφή θα διαφοροποιείται όταν το 

σήμα θα χρησιμοποιείται για εμπορεύματα ή υπηρεσίες που 

καλύπτονται από προσδιορισμό άλλον από τα εμπορεύματα ή 

τις υπηρεσίες που κατονομάζονται ή περιγράφονται. 

 
 
Προκαταρκτική 
συμβουλή του 
Εφόρου περί του 
διακριτικού 
χαρακτήρα. Επίσημη 
Εφημερίδα 

 

20.     Οποιοδήποτε πρόσωπο σκοπεύει να κάνει αίτηση για 

την εγγραφή εμπορικού σήματος στο Μέρος Α ή Β του 

μητρώου σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή υπηρεσίες, 

μπορεί να κάνει αίτηση στον Έφορο στον Τύπο ΕΣ-Αρ.29 ή 
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Παράρτημα Τρίτο: 
9.11.1990. 

 

 

στον Τύπο ΕΣ-Αρ.28 σε περίπτωση που υποβάλει επίσης 

αίτηση βάσει του κανονισμού 10, για συμβουλή σχετικά με το 

αν το εμπορικό σήμα, του οποίου διπλό αντίτυπο απεικονίσεων 

πρέπει να συνοδεύει το Τύπο, φαίνεται στον Έφορο εκ πρώτης 

όψεως ότι μπορεί εκ φύσεως να είναι προσαρμοσμένο για να 

διακρίνει με την έννοια του άρθρου 11, ή αν είναι εκ φύσεως 

ικανό για να διακρίνει με την έννοια του άρθρου 12, ανάλογα 

με την περίπτωση σε σχέση με τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες 

αυτές και πρέπει να αιτηθεί ξεχωριστά σε σχέση με 

εμπορεύματα ή υπηρεσίες που εμπίπτουν σε διαφορετικές 

κλάσεις εμπορευμάτων ή υπηρεσιών στον Πίνακα  IV. 

        Ειδοποίηση για απόσυρση αίτησης για εγγραφή 

εμπορικού σήματος που δίνεται με βάση το άρθρο 40 (3) με 

σκοπό την εξασφάλιση αποπληρωμής οποιωνδήποτε τελών 

που καταβλήθηκαν κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πρέπει 

να δίδεται γραπτώς εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της 

δημοσίευσης της ένστασης του Εφόρου. 

 

 

 

 

Τύπος αίτησης. 
Προσδιορισμός.  
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο 
(Ι): 

10.12.1971 
9.11.1990 
9.4.2015. 

 

 

 

 

 

63 του 1965. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αίτηση για εγγραφή εμπορικού σήματος. Προσδιορισμός. 

21.(1) Η αίτηση προς τον Έφορο για την εγγραφή εμπορικού 

σήματος υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στον Τύπο ΕΣ- Αρ. 2Ε, 

είτε στον Τύπο ΕΣ- Αρ. 2 σε έντυπη μορφή ο οποίος 

υπογράφεται από τον αιτητή ή τον αντιπρόσωπο αυτού. Κάθε 

μια αίτηση θα αφορά σε εγγραφή σχετικά με εμπορεύματα 

μιας μόνο τάξης του Πίνακα IV. 

(2)   Κάθε αίτηση που αξιώνει προτεραιότητα δυνάμει της 

παραγράφου  ∆- 1 του άρθρου 4 της ∆ιεθνούς Συμβάσεως για 

την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας η οποία εκτίθεται 

στο Παράρτημα του περί της Συμβάσεως για την Προστασία 

της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Κυρωτικού) Νόμου του 1965, 

λόγω της υποβολής αιτήσεως για εγγραφή εμπορικού σήματος 

που έγινε ή θεωρείται ότι έγινε σε κράτος στο οποίο η 

αναφερθείσα Σύμβαση εφαρμόζεται (το οποίο κράτος πρέπει 

να κατονομάζεται), θα αναφέρει την ημερομηνία της αίτησης 

στο εν λόγω κράτος και ο αιτητής θα προσκομίσει 

πιστοποιητικό του Εφόρου των Εμπορικών Σημάτων ή άλλης 

αρμόδιας για την εγγραφή αρχής του κράτους αυτού ή θα 

αποδείξει με άλλο τρόπο την αίτηση που έγινε ή θεωρείται ότι 

έγινε στο εν λόγω κράτος προς ικανοποίηση του Εφόρου.     
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Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο: 

9.11.1990. 
 

 

(3)    Στην περίπτωση αίτησης για εγγραφή σε σχέση με όλα 

τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε μια 

τάξη, ή σε σχέση με μεγάλη ποικιλία εμπορευμάτων ή 

υπηρεσιών, ο Έφορος μπορεί να απορρίψει την αίτηση εκτός 

αν μείνει ικανοποιημένος ότι ο προσδιορισμός των 

εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών δικαιολογείται από την χρήση 

του σήματος την οποία ο αιτητής έχει κάνει, ή προτίθεται να 

κάνει αν και όταν το σήμα εγγραφεί. 

 
 
Επιπρόσθετα έντυπα 
και απεικονίσεις. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο (Ι): 

10.12.1971. 

 

 

 

21 Α.(1)  Η αίτηση για την εγγραφή πιστοποιούντος 

εμπορικού σήματος δυνάμει του άρθρου 37Α  υποβάλλεται 

στον Τύπο ΕΣ–Αρ.47Α και συνοδεύεται από τέσσερις 

πρόσθετες απεικονίσεις του εμπορικού σήματος στον Τύπο ΕΣ- 

Αρ.3. 

(2)   Ο αιτητής αποστέλλει προς τον Έφορο με την αίτηση του 

έκθεση που αναφέρει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η 

αίτηση, μαζί με τους κανονισμούς που θα διέπουν τη χρήση 

του σήματος. Ο Έφορος μπορεί να κοινοποιήσει στον αιτητή 

οποιαδήποτε παρατήρηση που δυνατόν να έχει για την 

επάρκεια της υπόθεσης ή την καταλληλότητα των κανονισμών 

και ο αιτητής μπορεί να τροποποιήσει κάθε ένα από τα 

έγγραφα αυτά. Ο Έφορος μπορεί επίσης να ζητήσει τέτοια 

απόδειξη την οποία ήθελε κρίνει πρέπουσα.  

(3)    Με την αποδοχή της αίτησης, οι εγκριθέντες από τον 

Έφορο κανονισμοί που διέπουν τη χρήση του σήματος, μαζί με 

τον τύπο της αίτησης υπόκεινται σε επιθεώρηση από το κοινό.  

 

Απεικόνιση του 
σήματος. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο 
(Ι): 

9.4.2015. 

 

 

 22.-(1) Κάθε αίτηση για την εγγραφή εμπορικού σήματος 

πρέπει να περιέχει μια απεικόνιση του σήματος στο χώρο που 

ενδείκνυται στην αίτηση για το σκοπό αυτό. 

(2)    Σε περίπτωση ηλεκτρονικής καταχώρησης, η απεικόνιση 
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αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, όπως καθορίζεται από 

τον Έφορο.    

 
 
Επιπρόσθετα έντυπα 
και απεικονίσεις. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο 
(Ι): 

9.4.2015. 

 

 

23.-(1) Με κάθε έντυπη αίτηση εγγραφής εμπορικού σήματος 

στέλλονται και τέσσερις επιπρόσθετες απεικονίσεις του 

σήματος στον Τύπο ΕΣ-Αρ.3.  

(2)    Η απεικόνιση του σήματος στο Τύπο πρέπει να 

αντιστοιχεί πλήρως με τις επιπρόσθετες απεικονίσεις.  

(3)     Οι επιπρόσθετες απεικονίσεις επισημαίνονται σε όλες τις 

περιπτώσεις με όλα τα στοιχεία που ενδέχεται να ζητήσει κατά 

καιρούς ο Έφορος.  

(4)    Τα πιο πάνω στοιχεία υπογράφονται, αν ζητηθεί, από 

τον αιτητή ή τον αντιπρόσωπο του.   

(5)  Σε περίπτωση ηλεκτρονικής καταχώρισης, η απεικόνιση 

αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, όπως καθορίζεται από 

τον Έφορο. 

 

Οι απεικονίσεις 
πρέπει να είναι 
ανθεκτικές. 

 

 

 

24.     Όλες οι απεικονίσεις σημάτων πρέπει να είναι 

ανθεκτικής φύσης, αλλά ο αιτητής μπορεί σε περίπτωση 

ανάγκης να υποβάλει αντί των απεικονίσεων  στον Τύπο ΕΣ-

Αρ. 3, απεικονίσεις σε σκληρό χαρτί με τις διαστάσεις που 

περιγράφονται στον κανονισμό 9 και με τις προαναφερθείσες 

επισημάνσεις. 

 
 
Ξεχωριστές αιτήσεις. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο: 

9.11.1990. 
 

 

 

25.   Αιτήσεις για εγγραφή του ίδιου σήματος σε διαφορετικές 

κλάσεις θεωρούνται ξεχωριστές και διαφορετικές αιτήσεις και 

σε όλες τις περιπτώσεις που εμπορικό σήμα είναι 

εγγεγραμμένο υπό τον ίδιο επίσημο αριθμό για εμπορεύματα 

και υπηρεσίες που εμπίπτουν σε περισσότερες από μια 

κλάσεις, είτε λόγω τροποποίησης του προσδιορισμού σύμφωνα 

με τον κανονισμό 6 ή άλλως πως, η εγγραφή εμπορευμάτων 

και υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε ξεχωριστή 

κλάση πρέπει να θεωρείται ως ξεχωριστή εγγραφή για όλους 

τους σκοπούς του Νόμου. 

 
 
Οι απεικονίσεις πρέπει 
να είναι 
ικανοποιητικές. 

 

26.   Εάν ο Έφορος δεν ικανοποιηθεί με την  απεικόνιση 

σήματος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να  απαιτήσει την 

αντικατάσταση της με μια άλλη απεικόνιση, την οποία θεωρεί 
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ικανοποιητική, προτού προχωρήσει με την αίτηση. 

 
 
∆είγματα εμπορικών 
σημάτων σε 
εξαιρετικές 
περιπτώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σειρά εμπορικών σημάτων. 

 

 

27.     Όταν σχέδιο ή άλλη απεικόνιση ή δείγμα δεν μπορεί να 

δοθεί με τον προαναφερθέντα τρόπο, μπορεί να σταλεί δείγμα 

ή αντίγραφο του εμπορικού σήματος είτε σε κανονικό μέγεθος 

είτε σε μειωμένη κλίμακα και σε τέτοιο τύπο όπως δυνατόν να 

θεωρεί ο Έφορος πιο βολικό. 

             Ο Έφορος μπορεί επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

να καταθέσει στο Γραφείο δείγμα ή αντίγραφο εμπορικού 

σήματος, το οποίο δεν μπορεί να αποδοθεί εύκολα με 

απεικόνιση και να το αναφέρει στο μητρώο κατά τέτοιο τρόπο 

που αυτός θεωρεί κατάλληλο.   

 

28.     Όταν υποβάλλεται αίτηση για εγγραφή μιας σειράς 

εμπορικών σημάτων σύμφωνα με το άρθρο 23 (2), πρέπει να 

περιληφθεί απεικόνιση κάθε εμπορικού σήματος της σειράς, 

όπως προαναφέρθηκε, στον τύπο της αίτησης και σε κάθε ένα 

από τους συνοδευτικούς Τύπους ΕΣ-Αρ. 3. 

 

Μεταγλώττιση και 
μετάφραση. 

 

 

  

29.     Όταν εμπορικό σήμα περιέχει μια λέξη ή λέξεις σε 

χαρακτήρες άλλους από Λατινικούς, πρέπει, εκτός και αν ο 

Έφορος δώσει διαφορετικές οδηγίες, θα πρέπει να 

οπισθογραφείται στο Τύπο αίτησης και σε κάθε συνοδευτικό 

Τύπο ΕΣ-Αρ.3, επαρκής μεταγλώττιση  και μετάφραση της 

κάθε σχετικής λέξης, κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον 

Έφορο, και η κάθε οπισθογράφηση πρέπει να δηλώνει τη 

γλώσσα από την οποία προέρχεται η λέξη και να υπογράφεται 

από τον αιτητή ή τον αντιπρόσωπό του. 

         Όταν εμπορικό σήμα περιέχει μια λέξη ή λέξεις σε άλλη 

γλώσσα πέρα της Αγγλικής, ο Έφορος μπορεί να ζητήσει 

ακριβή μετάφρασή τους μαζί με την ονομασία της γλώσσας και 

τέτοια μετάφραση και ονομασία, αν το ζητήσει ο Έφορος, 

πρέπει να οπισθογραφούνται και να υπογράφονται όπως 

προαναφέρθηκε. 

 
 
 
 
 
 

 

∆ιαδικασία μετά την Παραλαβή της Αίτησης Εγγραφής 

Εμπορικού Σήματος. 
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Έρευνα. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο: 

9.11.1990. 
 

 

 

 

 

30.     Με τη λήψη αίτησης για εγγραφή εμπορικού σήματος 

αναφορικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα  ή υπηρεσίες, ο 

Έφορος προβαίνει στη διενέργεια έρευνας στα εγγεγραμμένα 

σήματα και στις εκκρεμούσες αιτήσεις με σκοπό να 

διαπιστώσει αν σε σχέση με τα ίδια εμπορεύματα  ή υπηρεσίες 

ή στην περιγραφή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών υπάρχουν στο 

μητρώο σήματα πανομοιότυπα με το σήμα για το οποίο γίνεται 

η αίτηση ή παρεμφερή μ’ αυτό ώστε το σήμα να είναι 

ενδεχόμενο να εξαπατήσει ή να προκαλέσει σύγχυση, και ο 

Έφορος μπορεί να προβεί στην ανανέωση της έρευνας 

οποιαδήποτε στιγμή πριν την αποδοχή της αίτησης, αλλά δεν 

είναι υπόχρεος να το κάνει. 

 

Αποδοχή, απόλυτη 
ή υπό  όρους, 
Ένσταση. 

 

 

 

31.     Έπειτα από μια τέτοια έρευνα και εξέταση της αίτησης 

και οποιασδήποτε απόδειξης χρήσης ή διακριτικής δύναμης ή 

οποιουδήποτε άλλου ζητήματος, το οποίο ο αιτητής μπορεί να 

παρέχει ή μπορεί να του ζητηθεί να παρέχει, ο Έφορος μπορεί 

να αποδεχτεί την αίτηση απόλυτα ή μπορεί να φέρει ένσταση 

σε αυτήν ή μπορεί να εκφράσει την πρόθεση του να τη δεχτεί 

υπό τέτοιους όρους, τροποποιήσεις, παραίτηση δικαιώματος 

αποκλειστικής χρήσης, διαφοροποιήσεις ή περιορισμούς όπως 

ήθελε θεωρήσει ορθό να επιβάλει. 

 
Ενστάσεις Εφόρου. 
Ακρόαση. 

 

32.   Εάν ο Έφορος ενίσταται στην αίτηση, ενημερώνει 

γραπτώς τον αιτητή για τις ενστάσεις του και εκτός εάν ο 

αιτητής ζητήσει ακρόαση ή προβεί σε γραπτή απάντηση σε 

αυτές τις ενστάσεις εντός δύο μηνών, ο Έφορος μπορεί να 

θεωρήσει ότι απόσυρε την αίτηση του. 

 
 
Όροι του  
Εφόρου, κτλ. 
Ακρόαση. 
 
 

 

33.     Εάν ο Έφορος επιθυμεί να αποδεχθεί την αίτηση υπό 

οποιουσδήποτε όρους, τροποποιήσεις, παραίτηση δικαιώματος 

αποκλειστικής χρήσης, διαφοροποιήσεις ή περιορισμούς πρέπει 

να ενημερώσει γραπτώς τον αιτητή σχετικά με την πρόθεση 

του αυτή και εάν ο αιτητής διαφωνεί με αυτούς τους όρους, 

τις τροποποιήσεις, την παραίτηση δικαιώματος αποκλειστικής 

χρήσης, τις  διαφοροποιήσεις ή τους περιορισμούς, πρέπει 

εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της ενημέρωσης να 

ζητήσει ακρόαση ή να κοινοποιήσει γραπτώς τις ενστάσεις του 

και αν δεν το πράξει αυτό θα θεωρηθεί ότι απέσυρε την αίτησή 

του. Αν ο αιτητής  δε φέρει ένσταση στους όρους, τις 
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τροποποιήσεις την παραίτηση δικαιώματος αποκλειστικής 

χρήσης, τις  διαφοροποιήσεις, ή τους περιορισμούς αυτούς θα 

πρέπει αμέσως να ενημερώσει γραπτώς τον Έφορο και να 

μετατρέψει την αίτησή του ανάλογα. 

 

Απόφαση του 
Εφόρου. 

 

 

34.    Η απόφαση του Εφόρου στην ακρόαση σύμφωνα με τον 

κανονισμό 32 ή τον κανονισμό 33, ή χωρίς ακρόαση αν ο 

αιτητής κοινοποίησε γραπτώς τις ενστάσεις του ή τη γραπτή 

του απάντηση και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να ακουστεί, 

κοινοποιείται  στον αιτητή γραπτώς και αν ο αιτητής ενίσταται 

με την απόφαση αυτή μπορεί, εντός δύο μηνών, να ζητήσει 

από τον Έφορο στον Τύπο ΕΣ-Αρ. 4 να δηλώσει γραπτώς τους 

λόγους και τα στοιχεία που χρησιμοποίησε για να καταλήξει σε 

αυτήν την απόφαση. 

         Σε περίπτωση που ο Έφορος θέσει κάποιους όρους 

στους οποίους ο αιτητής δε φέρει ένσταση, ο αιτητής πρέπει 

να συμμορφωθεί με αυτούς πριν ο Έφορος εκδώσει τη 

δήλωση αυτή γραπτώς. Η ημερομηνία αποστολής της δήλωσης 

αυτής στον αιτητή θεωρείται η ημερομηνία της απόφασης του  

Εφόρου για σκοπούς έφεσης.  

 

Παραίτηση 
∆ικαιώματος 
αποκλειστικής 
χρήσης. 

 

 

 

35.     Ο Έφορος μπορεί να καλέσει αιτητή να υποβάλλει στην 

αίτησή του τέτοια δήλωση παραίτησης δικαιώματος 

αποκλειστικής χρήσης που ο Έφορος να θεωρεί κατάλληλη, 

ούτως ώστε το κοινό να είναι γενικά σε θέση να καταλάβει 

ποια θα είναι τα δικαιώματα του αιτητή αν το σήμα του 

εγγραφεί . 

 

 

 

∆ημοσίευση της 
Αίτησης. 

 

 

∆ημοσίευση της Αίτησης. 

36.     Αίτηση εγγραφής εμπορικού σήματος που απαιτείται ή 

επιτρέπεται να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 (1), 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα την περίοδο και με τον 

τρόπο που μπορεί ο Έφορος να διατάξει. Στην περίπτωση 

αίτησης, με την οποία ο Έφορος προχωρεί μόνο αφού ο 

αιτητής καταχωρεί γραπτή συγκατάθεσή στη προτεινόμενη 

εγγραφή του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη άλλου εμπορικού 

σήματος ή άλλου αιτητή, οι λέξεις «με την συγκατάθεση» θα 

αναγράφονται στην δημοσίευση. 

          Αν δεν συμπεριλαμβάνεται απεικόνιση του εμπορικού 
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σήματος στη δημοσίευση της αίτησης, ο Έφορος αναφέρεται 

σε τέτοια δημοσίευση στο χώρο ή στους χώρους που το δείγμα 

ή η απεικόνιση ενός εμπορικού σήματος κατατίθεται για 

προβολή. 

 

Ξύλινη πλάκα ή 
ηλεκτροτυπική 
εκτύπωση. 

 

 

 

.. 

 

 

37.     Για σκοπούς τέτοιας δημοσίευσης, ο αιτητής μπορεί την 

κατάλληλη στιγμή να προμηθεύσει ή να ζητηθεί από αυτόν να 

προμηθεύσει μια τυπογραφική πλάκα (ή περισσότερες από μια, 

αν είναι απαραίτητο) του εμπορικού σήματος, που ο Έφορος 

να θεωρεί κατάλληλη, τέτοιων διαστάσεων που μπορεί κατά 

καιρούς να εγκρίνει ή δίδει οδηγίες ο Έφορος ή πρέπει να 

παράσχει τέτοιου τύπου πληροφορίες ή άλλα μέσα 

δημοσίευσης του εμπορικού σήματος, όπως του ζητηθεί από 

τον Έφορο. Αν ο Έφορος δεν ικανοποιηθεί με  την 

τυπογραφική πλάκα που προμηθεύθηκε από τον αιτητή ή τον 

αντιπρόσωπο του, μπορεί να ζητήσει καινούργια πλάκα προτού 

προχωρήσει με τη δημοσίευση. 

 

∆ημοσίευση σειράς. 

 

 

38.   Όταν αίτηση σχετίζεται με σειρά εμπορικών σημάτων 

που διαφέρουν μεταξύ τους σε σχέση με τις λεπτομέρειες που 

αναφέρονται στο άρθρο 23(2), μπορεί να ζητηθεί από τον 

αιτητή να καταθέσει μια τυπογραφική πλάκα (ή περισσότερες 

8 αν χρειάζεται), κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον Έφορο, 

για οποιοδήποτε ή για το κάθε ένα από τα εμπορικά σήματα 

που απαρτίζουν τη σειρά, ή ο Έφορος μπορεί, αν θεωρεί 

σκόπιμο, να καταχωρήσει στην δημοσίευση της αίτησης μια 

δήλωση σχετικά με τον τρόπο που διαφέρουν μεταξύ τους τα 

διάφορα εμπορικά σήματα. 

 

∆ημοσίευση βάσει του 
άρθρου 20 ή το 
άρθρου 36. 

 

 

39.    ∆ημοσιεύσεις δυνάμει των άρθρων 20 (10), 36 (2) και 

36 (4) γίνονται τηρουμένων των αναλογιών με τον ίδιο τρόπο 

που γίνονται οι δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την αίτηση 

εγγραφής. 

 

 

 

Ένσταση. 

 

 

Ένσταση στην Εγγραφή. 

40. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί, εντός δύο μηνών από την 

ημερομηνία οποιασδήποτε δημοσίευσης στην Επίσημη 

Εφημερίδα αίτησης εγγραφής εμπορικού σήματος, να δώσει 

στον Έφορο ειδοποίηση ένστασης  για την εγγραφή, στον 
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Τύπο ΕΣ-Αρ. 5. 

 

Ειδοποίηση 
ένστασης. 

 

 

41.     Η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει δήλωση των λόγων που 

ο ενιστάμενος ενίσταται στην εγγραφή. Εάν η εγγραφή 

ενίσταται λόγω ομοιότητας της ένδειξης με ενδείξεις που 

περιλαμβάνονται ήδη στο μητρώο, οι αριθμοί τέτοιων 

εμπορικών σημάτων και οι αριθμοί των Επίσημων 

Εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκαν τα σήματα πρέπει να 

δηλωθούν. Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από αντίτυπο, το 

οποίο ο Έφορος αποστέλλει πάραυτα στον αιτητή. 

 

Αντένσταση. 

 

 

42.     Εντός δύο μηνών από τη λήψη  τέτοιου αντίτυπου, ο 

αιτητής αποστέλλει στον Έφορο αντέκθεση στον Τύπο ΕΣ-Αρ. 

6, εκθέτοντας τους λόγους πάνω στους οποίους  βασίζει την 

αίτησή του. Ο αιτητής πρέπει επίσης να εκθέσει ποια 

κατ΄ισχυρισμό γεγονότα, αν υπάρχουν, της ειδοποίησης 

έντασης παραδέχεται. Η αντέκθεση συνοδεύεται από αντίτυπο. 

Αποδεικτικά 
στοιχεία προς 
υποστήριξη της 
ένστασης. 

 

43.    Με τη λήψη της αντέκθεσης και του αντίτυπου, ο 

Έφορος αποστέλλει αμέσως το αντίτυπο στον ενιστάμενο, ο 

οποίος εντός δύο μηνών από την λήψη του αντίτυπου θα 

αφήσει στον Έφορο τέτοιες αποδείξεις που επιθυμεί να 

προσκομίσει για να υποστηρίξει την ένστασή του και πρέπει να 

παραδώσει αντίγραφα αυτών στον αιτητή. 

 

Αποδεικτικά στοιχεία 
προς υποστήριξη της 
αίτησης. 

 

 

44.   Αν ενιστάμενος δεν προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, 

θεωρείται, εκτός και αν ο Έφορος δώσει διαφορετικές οδηγίες, 

ότι εγκατέλειψε την ένστασή του αλλά εάν προσκομίσει 

αποδείξεις, τότε εντός δύο μηνών από την λήψη των 

αντιγράφων των ένορκων δηλώσεων, ο αιτητής πρέπει να 

αφήσει στον Έφορο τέτοια αποδεικτικά στοιχεία σε μορφή 

ένορκης δήλωσης, που επιθυμεί να προσκομίσει για να 

υποστηρίξει την αίτησή του και πρέπει να παραδώσει 

αντίγραφα αυτών στον ενιστάμενο. 

 
 
Απαντητικά 
αποδεικτικά στοιχεία 
ενιστάμενου. 

 

45.   Εντός ενός μήνα από την λήψη των αντιγράφων των 

ένορκων δηλώσεων του αιτητή, ο ενιστάμενος μπορεί να 

καταθέσει στον Έφορο απαντητικά αποδεικτικά στοιχεία και 

πρέπει να παραδώσει στον αιτητή αντίγραφα αυτών. Τα 

αποδεικτικά στοιχεία θα περιορίζονται αυστηρά σε ζητήματα 
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απάντησης.  

 

Περαιτέρω 
αποδεικτικά στοιχεία. 

 

46.   ∆ε κατατίθενται περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία από 

κανένα μέρος, αλλά σε κάθε διαδικασία που πραγματοποιείται 

ενώπιον του  Εφόρου, μπορεί όποτε το θεωρήσει σκόπιμο, να 

δώσει άδεια είτε στον αιτητή είτε στον ενιστάμενο να δώσουν 

οποιεσδήποτε αποδείξεις υπό τέτοιους όρους όσον αφορά τα 

έξοδα ή διαφορετικά ως ο Έφορος κρίνει σκόπιμο. 

 

Τεκμήρια. 

 

 

47.   Όταν υπάρχουν τεκμήρια στις ένορκες δηλώσεις που 

καταχωρούνται σε ένσταση, αντίγραφα ή εκτυπώσεις τέτοιων 

τεκμηρίων πρέπει να στέλλονται στο άλλο μέρος, έπειτα από 

αίτησή του και με δικά του έξοδα, ή, αν τέτοια αντίγραφα ή 

εκτυπώσεις δεν μπορούν να προσκομισθούν εύκολα, πρέπει τα 

πρωτότυπα να κατατίθενται στον Έφορο, ούτως ώστε να είναι 

ανοιχτά για επιθεώρηση. Τα πρωτότυπα τεκμήρια 

προσκομίζονται στην ακρόαση, εκτός και αν ο Έφορος δώσει 

διαφορετικές οδηγίες. 

 

Ακρόαση. 

 

 

48.  Με την ολοκλήρωση των αποδεικτικών στοιχείων ο 

Έφορος δίδει ειδοποίηση στα μέρη σχετικά με την ημερομηνία 

που θα ακούσει τα επιχειρήματα στην υπόθεση. Τέτοια 

συνάντηση πρέπει να είναι ημερομηνίας τουλάχιστον ενός 

μήνα από την ημερομηνία της ειδοποίησης, εκτός και αν τα 

μέρη συμφωνήσουν σε συντομότερη ειδοποίηση. Εντός 

δεκατεσσάρων ημερών από την λήψη της ανακοίνωσης αυτής, 

οποιοδήποτε μέρος που σκοπεύει να εμφανιστεί οφείλει να 

ενημερώσει τον Έφορο στον Τύπο ΕΣ-Αρ. 7. Μέρος που 

λαμβάνει ειδοποίηση όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και που δεν 

ειδοποιεί τον Έφορο στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 7 εντός δεκατεσσάρων 

ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης αυτής, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι δεν επιθυμεί να ακουσθεί και ο Έφορος μπορεί 

να δράσει αναλόγως.  

 
 
Επίσημη Εφημερίδα 
ΠΑρ.ΙΙΙ(Ι): 

21.12.1984. 
 

 

. 

 

48Α.   Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ενώπιον του, ο 

Έφορος μπορεί, αν το θεωρήσει αρμόζον, να διατάξει την 

καταχώρηση και ανταλλαγή μεταξύ των διαδίκων έγγραφης 

επιχειρηματολογίας εντός καθοριζομένων χρονικών ορίων, 

επιπρόσθετα ή σε αντικατάσταση προφορικής 

επιχειρηματολογίας 
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Παράταση χρόνου. 

 

 

49.    Όταν σε διαδικασίες ένστασης δοθεί παράταση χρόνου 

σε οποιοδήποτε μέρος, ο Έφορος μπορεί έπειτα, αν θεωρεί 

ορθό, χωρίς να ακούσει το εν λόγω μέρος, να δώσει μια 

εύλογη παράταση χρόνου σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, για να 

λάβει οποιαδήποτε μεταγενέστερα μέτρα. 

 

Εγγύηση για τα έξοδα. 

 

 

50.    Όταν μέρος που δίνει ειδοποίηση ένστασης ή αιτητής 

που αποστέλλει αντέκθεση  μετά τη λήψη αντιγράφου τέτοιας 

ειδοποίησης, ο οποίος ούτε διαμένει, ούτε διεξάγει εργασίες 

στην Κύπρο, ο Έφορος μπορεί να απαιτήσει από αυτόν να 

παρέχει εγγύηση, με τον τρόπο που ο Έφορος θεωρεί 

ικανοποιητικό, για έξοδα της διαδικασίας ενώπιον του Εφόρου, 

για τέτοιο ποσό που ο Έφορος θεωρεί ορθό και σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ένστασης μπορεί να 

απαιτήσει να δοθεί περαιτέρω εγγύηση ανά πάσα στιγμή πριν 

εκδώσει την απόφασή του σχετικά με την υπόθεση. 

 

Έξοδα σε μη 
αμφισβητούμενες 
υποθέσεις. 

 

 

51.  Στην περίπτωση που ένσταση δεν αμφισβητείται από τον 

αιτητή, ο Έφορος αποφασίζοντας κατά πόσον θα  

επιδικαστούν έξοδα στον ενιστάμενο, θα εξετάσει κατά πόσον 

οι οι διαδικασίες θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν διδόταν 

μια εύλογη  προειδοποίηση από τον ενιστάμενο στον αιτητή 

πριν  καταχωρηθεί η ειδοποίηση ένστασης. 

 

 

Μη συμπλήρωση 
εντός 12 μηνών. 

 

Μη συμπλήρωση. 

52.     Όταν εγγραφή εμπορικού σήματος δεν συμπληρωθεί 

μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της αίτησης 

εξαιτίας παράλειψης από μέρους του αιτητή, ο Έφορος δίδει 

ειδοποίηση για τη μη συμπλήρωση στον αιτητή γραπτώς στην 

εμπορική ή επιχειρηματική του διεύθυνση στον Τύπο ΕΣ-Αρ. 

8, αλλά εάν ο αιτητής έχει εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο για 

σκοπούς της αιτήσεως,  πρέπει να αποστείλει την ειδοποίηση 

στον αντιπρόσωπο και αντίτυπο αυτής στον αιτητή. Εάν ένα 

μήνα από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης, ή από 

τέτοιο επιπλέον χρόνο που μπορεί να επιτρέψει ο Έφορος, η 

εγγραφή δεν συμπληρωθεί, η αίτηση θα θεωρείται ότι 

εγκαταλείφθηκε.  
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Καταχώρηση στο 
μητρώο.  
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο: 

9.11.1990. 
 

 

Καταχώρηση στο Μητρώο και Συνδυασμένα Σήματα 

 

53.     Αμέσως μετά την πάροδο δύο μηνών από την 

ημερομηνία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας οποιασδήποτε αίτησης για εγγραφή εμπορικού 

σήματος ο Έφορος, τηρούμενης οποιασδήποτε ένστασης και 

απόφασης σ’αυτή, και τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 

21(1) και με την πληρωμή του καθορισμένου τέλους στον 

Τύπο Ε.Σ. Αρ. 9, καταχωρεί το εμπορικό σήμα στο μητρώο. 

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο αιτητής παραχώρησε 

τυπογραφική πλάκα σύμφωνα με τον κανονισμό 37,  

αποστέλλει μαζί με το τέλος μία απεικόνιση του εμπορικού 

σήματος που να συμφωνεί από όλες τις απόψεις με την 

απεικόνιση που φαίνεται στον τύπο της αίτησης, για να 

επικολληθεί από τον Έφορο στο πιστοποιητικό εγγραφής όπως 

απαιτείται από τον κανονισμό 56. Η καταχώρηση εμπορικού 

σήματος στο μητρώο θα παρέχει την ημερομηνία της 

εγγραφής, τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες για τα οποία 

εγγράφεται και όλες τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο 

άρθρο 3 (1), περιλαμβανομένης τόσο της εμπορικής ή 

επαγγελματικής διεύθυνσης, όσο και της διεύθυνσης επίδοσης 

(αν εγκρίθηκε αίτηση στον Τύπο Ε.Σ. Αρ. 32 για την 

καταχώρηση αυτής), λεπτομέρειες του εμπορίου, εργασιών, 

επαγγέλματος, επιτηδεύματος, ή άλλης περιγραφής του 

ιδιοκτήτη, λεπτομέρειες οποιωνδήποτε από μέρους του 

ιδιοκτήτη αναλήψεων υποχρεώσεων που καταχωρήθηκαν 

στον Τύπο αίτησης, λεπτομέρειες που επηρεάζουν το σκοπό 

της εγγραφής ή τα δικαιώματα που παρέχονται από την 

εγγραφή και τέτοιες άλλες λεπτομέρειες που καθορίζονται. 

        Στην περίπτωση αίτησης όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, 

την οποία ο Έφορος αποδέχεται μόνο μετά που ο αιτητής 

καταχώρησε γραπτή συναίνεση στην προτεινόμενη εγγραφή 

του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη άλλου εμπορικού σήματος ή 

άλλου αιτητή για εγγραφή, η πιο πάνω καταχώρηση στο 

μητρώο θα δηλώνει ότι είναι «με την συγκατάθεση» και θα 

παρέχει τον αριθμό της προηγούμενης εγγραφής ή της 

αίτησης για εγγραφή. 

 

Συνδυασμένα 

 

54.     Όταν σήμα εγγράφεται ως συνδυασμένο με κάποιο 
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σήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θάνατος αιτητή πριν 
την εγγραφή. 

 

 

 

 

.  
 

άλλο σήμα ή σήματα, ο Έφορος σημειώνει στο μητρώο, σε 

συνδυασμό με το πρώτο σήμα που αναφέρθηκε, τους 

αριθμούς των σημάτων με τα οποία είναι συνδυασμένο και 

επίσης σημειώνει στο μητρώο αναφορικά με κάθε ένα από τα 

συνδυασμένα σήματα τον αριθμό του πρώτου σήματος που 

αναφέρθηκε ως σήμα  που συνδυάζεται με αυτά.   

           Αίτηση εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη δυνάμει του άρθρου 

25 (5) προς τον Έφορο για διάλυση του συνδυασμού μεταξύ 

δύο ή περισσότερων συνδυασμένων εμπορικών σημάτων 

γίνεται στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 19 και πρέπει να περιλαμβάνει 

δήλωση των λόγων της αίτησης.  

 

55.     Στη  περίπτωση θανάτου αιτητή για εγγραφή 

εμπορικού σήματος μετά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησής του και πριν το εμπορικό σήμα, για το οποίο έγινε 

αίτηση, καταχωρηθεί στο μητρώο, ο Έφορος μετά τη λήξη της 

προβλεπόμενης περιόδου για την δημοσίευση και την 

απόφαση σε ένσταση της αίτησης , μπορεί, εφόσον 

ικανοποιηθεί για το θάνατο του αιτητή, να καταχωρήσει στο 

μητρώο, στη θέση του ονόματος του αποβιώσαντα αιτητή, το 

όνομα, τη διεύθυνση και τη περιγραφή του προσώπου στο 

οποίο ανήκει το εμπορικό σήμα, εφόσον αυτή η κυριότητα 

αποδειχθεί, με τρόπο που να ικανοποιεί τον Έφορο. 

 

Πιστοποιητικό 
εγγραφής. 

 

 

56.  Με την εγγραφή εμπορικού σήματος, ο Έφορος εκδίδει 

στον αιτητή πιστοποιητικό στον Τύπο ΕΣ-Αρ. 10 στο οποίο 

επισυνάπτει αντίγραφο του σήματος, το οποίο μπορεί να είναι 

απεικόνισή του που κατατέθηκε από τον αιτητή δυνάμει του  

κανονισμού 53. 

 
 
 
 
 
Ανανέωση εγγραφής.  
Επίσημη Εφημερίδα 
ΠΑρ.ΙΙΙ(Ι): 

9.4.2015. 

 

Ανανέωση. 

57.-(1) Οποτεδήποτε, όχι πέραν των τριών μηνών πριν από 

τη λήξη της τελευταίας εγγραφής εμπορικού σήματος, 

οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να καταβάλει στο Γραφείο τέλος 

της ανανέωσης της εγγραφής του σήματος στον Τύπο ΕΣ-Αρ. 
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Γνωστοποίηση της 
παραλαβής των 
τελών ανανέωσης. 
 
 
 

11 και αν δεν είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης, πρέπει να 

υπογράψει δήλωση στο Τύπο ότι έχει οδηγίες από τον 

εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη να πληρώσει το τέλος (αν αυτή είναι 

η περίπτωση) και πρέπει να δώσει τη διεύθυνσή του. Προτού 

πάρει οποιαδήποτε περαιτέρω μέτρα ο Έφορος μπορεί είτε (α) 

να απαιτήσει από το πρόσωπο που καταβάλει τα τέλη να 

προσκομίσει εντός 20 ημερών μια εξουσιοδότηση που να του 

επιτρέπει να πληρώσει τα τέλη, υπογεγραμμένη από τον 

εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη και αν δε λάβει την εξουσιοδότηση 

αυτή μπορεί να επιστρέψει τα τέλη και να θεωρήσει ότι δεν τα 

έχει λάβει είτε (β) να ενημερώσει τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη 

ότι καταβλήθηκαν τα τέλη και ότι η εγγραφή θα ανανεωθεί σε 

εύθετο χρόνο.  

(2)   Η διαδικασία ανανέωσης σήματος και πληρωμής του 

σχετικού τέλους μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, στο έντυπο 

Ε.Σ.-Αρ. 11Ε, τηρούμενων κατ’αναλογία των διατάξεων της 

παραγράφου (1). 

 

 

Ειδοποίηση πριν την 
διαγραφή εμπορικού 
σήματος από το 
μητρώο. 

 
 

 

58.      Σε ημερομηνία όχι μικρότερη από δύο μήνες και όχι 

μεγαλύτερη από τρεις μήνες πριν τη λήξη της τελευταίας 

εγγραφής σήματος, αν δεν καταβληθεί το τέλος στο Τύπο ΕΣ-

Αρ. 11, ο Έφορος ειδοποιεί γραπτώς τον εγγεγραμμένο 

ιδιοκτήτη για την επικείμενη λήξη. 

 
 
∆εύτερη ειδοποίηση. 

 

59.      Σε χρόνο όχι μικρότερο από ένα μήνα και όχι 

μεγαλύτερο από δύο μήνες πριν τη λήξη της τελευταίας 

εγγραφής σήματος, αν δεν καταβληθεί το τέλος όπως 

προαναφέρθηκε, ο Έφορος μπορεί να αποστείλει  ειδοποίηση 

γραπτώς  στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη στην εμπορική ή 

επιχειρηματική του διεύθυνση, καθώς επίσης και στη 

διεύθυνση επίδοσης του, αν υπάρχει. 

 
 
∆ημοσίευση μη 
καταβολής χρημάτων. 
Επίσημη Εφημερίδα 
ΠΑρ.ΙΙΙ(Ι): 

9.4.2015. 

 

 

60.-(1) Αν κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας 

εγγραφής σήματος, εμπορικού σήματος δεν έχει καταβληθεί 

το τέλος, ο Έφορος δημοσιεύει πάραυτα το γεγονός αυτό στην 

Επίσημη Εφημερίδα και αν μέσα σε δύο μήνες από τη 

δημοσίευση ληφθεί το τέλος ανανέωσης στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 11, 
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μαζί με το επιπρόσθετο τέλος  στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 12, μπορεί να 

ανανεώσει την εγγραφή χωρίς να διαγράψει το σήμα από το 

μητρώο. 

(2)  Οι διατάξεις της παραγράφου (1) ισχύουν και στις 

περιπτώσεις ηλεκτρονικής καταχώρησης των Τύπων ΕΣ-

Αρ.11Ε και ΕΣ -Αρ.12Ε.  

 

∆ιαγραφή εμπορικού 
σήματος από το 
μητρώο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επανεγγραφή. 

 
 
 
 
Επίσημη Εφημερίδα 
ΠΑρ.ΙΙΙ(Ι): 

9.4.2015. 

 

 

61.-(1)  Αν μετά τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών από 

την ημερομηνία της δημοσίευσης που αναφέρθηκε στον 

κανονισμό 60, τα τέλη που αναφέρονται σ’αυτή δεν 

πληρωθούν, ο Έφορος μπορεί να διαγράψει το σήμα από το 

μητρώο από την ημερομηνία λήξης της  τελευταίας  εγγραφής, 

αλλά μπορεί έπειτα από καταβολή των τελών ανανέωσης στο 

Τύπο ΕΣ-Αρ. 11 μαζί με τα τέλη επανεγγραφής στο Τύπο ΕΣ-

Αρ. 13, να επανεγγράψει το σήμα στο μητρώο αν ικανοποιηθεί 

ότι έτσι πρέπει να γίνει και υπό τέτοιους όρους που κρίνει 

ορθό να επιβάλει. 

(2) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) ισχύουν και στην 

περίπτωση ηλεκτρονικής καταχώρησης του Τύπου Ε.Σ-

.Αρ.11Ε.  

 
 
Kαταχώρηση 
διαγραφής σήματος. 

 

 

 

62.     Όταν εμπορικό σήμα έχει διαγραφεί από το μητρώο, ο 

Έφορος μεριμνά όπως καταχωρηθεί στο μητρώο η διαγραφή 

και τα αίτια της. 

 

Ειδοποίηση και 
δημοσίευση 
ανανέωσης και 
επανεγγραφή. 

 

 

63.   Με την ανανέωση ή επανεγγραφή και ανανέωση 

εγγραφής, πρέπει να αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στον 

εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη και η ανανέωση ή επανεγγραφή και 

ανανέωση πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 

 

 

 

Κοινή αίτηση για την 
καταχώρηση μιας 

 

Εκχωρήσεις και Μεταβιβάσεις. 

64.    Όταν πρόσωπο καθίσταται δικαιούχος με εκχώρηση ή 

μεταβίβαση εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, μπορεί από 
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εκχώρησης ή 
μεταβίβασης. 

 

κοινού με τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη να κάνει αίτηση στον 

Έφορο στο Τύπο  ΕΣ-Αρ. 15 για να εγγράψει τον τίτλο του. 

 
 
Αίτηση καταχώρησης 
εκχώρησης ή 
μεταβίβασης από 
μεταγενέστερο  
δικαιούχο. 
 

 

65.    Όταν πρόσωπο καθίσταται δικαιούχος εγγεγραμμένου 

εμπορικού σήματος κατά τον τρόπο που αναφέρεται στον 

κανονισμό 64 και δεν υποβάλεται κοινή αίτηση όπως 

αναφέρεται εκεί, πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Έφορο στο 

Τύπο  ΕΣ-Αρ. 16 για να εγγράψει τον τίτλο του. 

 

Λεπτομέρειες που 
δηλώνονται στην 
αίτηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντίγραφα εγγράφων. 

 

66.   Αίτηση δυνάμει του κανονισμού 64 ή κανονισμού 65 

πρέπει να περιέχει το όνομα, την εμπορική ή επιχειρηματική 

διεύθυνση και την περιγραφή του προσώπου που αξιώνει να 

καταστεί δικαιούχος μαζί με τις πλήρεις λεπτομέρειες του 

εγγράφου, εάν υπάρχει, δυνάμει του οποίου αξιώνει και  το 

οποίο διατίθεται προς επιθεώρηση από τον Έφορο, κατά 

προτίμηση κατά το χρόνο της αίτησης. Τα πλήρη ονόματα 

όλων των συνεταίρων  συνεταιρισμού πρέπει να 

αναγράφονται στο κύριο μέρος της αίτησης. Ο Έφορος μπορεί 

σε κάθε περίπτωση να ζητήσει και να κρατήσει πιστοποιημένο 

αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου που διατίθεται προς 

επιθεώρηση για την απόδειξη του τίτλου, αλλά τέτοιο 

αντίγραφο δε διατίθεται στο κοινό για επιθεώρηση. 

 

Υπόμνημα που 
συνοδεύει την 
αίτηση. 

 
 

 

67.     Όταν στην περίπτωση αίτησης στο Τύπο ΕΣ-Αρ.15 ή 

στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 16 το πρόσωπο το οποίο κάνει αίτηση για  

εγγραφή του τίτλου του δεν αξιώνει δυνάμει οποιουδήποτε 

εγγράφου ή οργάνου, το οποίο είναι από μόνο του να 

αποδείξει τον τίτλο του, πρέπει, εκτός και αν ο Έφορος 

διατάσσει διαφορετικά, με την αίτηση ή μαζί με την αίτηση, θα 

υποβάλει υπόμνημα εκθέτοντας πλήρεις λεπτομέρειες των 

γεγονότων, βάσει των οποίων αξιώνει ότι είναι ιδιοκτήτης του 

εμπορικού σήματος και  το οποίο να καταδεικνύει ότι το 

εμπορικό σήμα εκχωρήθηκε ή μεταβιβάστηκε σε αυτόν.  Αν το 

ζητήσει ο Έφορος η έκθεση γεγονότων επικυρώνεται με 

ένορκη δήλωση στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 17. 

 

Απόδειξη τίτλου. 

 

 

68.   O Έφορος μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο 

που καταχωρεί αίτηση ως εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης 
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εμπορικού σήματος, αποδεικτικά στοιχεία ή και περαιτέρω 

αποδείξεις του τίτλου που μπορεί να ζητήσει προς ικανοποίηση 

του. 

 
 
Αίτηση καταχώρησης 
εκχώρησης άνευ 
εμπορικής εύνοιας. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο: 

9.11.1990. 
 

 

69.     Αίτηση δυνάμει του κανονισμού 64 και του κανονισμού 

65  σε σχέση με εκχώρηση εμπορικού σήματος, κατά ή μετά 

την ορισθείσα ημερομηνία, σε σχέση με οποιαδήποτε 

εμπορεύματα ή υπηρεσίες, πρέπει να δηλώνει (α) εάν το 

εμπορικό σήμα χρησιμοποιείτο, κατά την περίοδο της 

εκχώρησης,  σε κάποια επιχείρηση σε οποιαδήποτε από αυτά 

τα  εμπορεύματα ή υπηρεσίες και (β) εάν η εκχώρηση 

πραγματοποιήθηκε διαφορετικά παρά σε σχέση με όλη ή την 

υπολοιπόμενη εμπορική εύνοια της επιχείρησης αυτής και σε 

περίπτωση που αυτές οι περιστάσεις υφίσταντο, τότε ο αιτητής 

αφήνει στον Έφορο αντίγραφο των οδηγιών του Εφόρου της 

δημοσίευσης της εκχώρησης, που λήφθηκε με την αίτηση 

δυνάμει του άρθρου 240(7) και του κανονισμού 73 και 

σχετικές αποδείξεις, συμπεριλαμβανομένων και αντιγράφων 

δημοσιεύσεων ή άλλως πως, ως ο Έφορος μπορεί να 

απαιτήσει, ότι εκπληρώθηκαν οι οδηγίες του και εάν ο Έφορος 

δεν ικανοποιηθεί ότι οι οδηγίες εκπληρώθηκαν, δε συνεχίζει τη 

διαδικασία της αίτησης. 

          Για σκοπούς του άρθρου 30 (4), η περίοδος εντός της 

οποίας μπορεί να καταχωρηθεί  οργανισμός ως 

μεταγενέστερος ιδιοκτήτης εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος 

μέσω αίτησης που γίνεται δυνάμει του κανονισμού 64 ή του 

κανονισμού 65, ορίζεται στους έξι μήνες από την ημερομηνία 

της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της εγγραφής του 

εμπορικού σήματος και η παράταση χρόνου δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τους έξι μήνες αν την επιτρέψει ο Έφορος μέσω 

αίτησης που κατατίθεται σε αυτόν στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 14 από 

τον αιτητή καταχώρησης του τίτλου ή τον εγγεγραμμένο 

ιδιοκτήτη, ανάλογα με την περίπτωση, οποιαδήποτε περιόδου, 

πριν ή κατά την περίοδο για την οποία επιτρέπεται η 

παράταση. 

 
 
Καταχώρηση στο 
μητρώο.  
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο: 

9.11.1990. 
 

 

70.     Όταν ο Έφορος ικανοποιείται ως προς τον τίτλο του 

προσώπου που διεκδικεί να εγγραφεί, μεριμνά όπως εγγραφεί 

ως ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος αναφορικά με όλα τα 

σχετικά εμπορεύματα ή υπηρεσίες και καταχωρεί στο μητρώο 
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 το όνομά του, την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση και 

την περιγραφή και λεπτομέρειες της εκχώρησης ή της 

μεταβίβασης. 

 
 
Ξεχωριστές 
καταχωρήσεις 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο: 

9.11.1990. 
 

 

71.      Όταν δυνάμει αίτησης σύμφωνα με τον κανονισμό 64 

ή κανονισμό 65 και ως αποτέλεσμα του διαμοιρασμού και του 

διαχωρισμού των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών μιας εγγραφής 

ή του διαμοιρασμού και του διαχωρισμού των τοποθεσιών ή 

αγορών, διαφορετικά πρόσωπα καταχωρούνται ξεχωριστά 

κάτω τον ίδιο επίσημο αριθμό ως μεταγενέστεροι ιδιοκτήτες 

εμπορικού σήματος, η κάθε προκύπτουσα ξεχωριστή 

καταχώρηση στα ονόματα των διαφορετικών αυτών 

προσώπων θεωρείται ξεχωριστή καταχώρηση για όλους τους 

σκοπούς του Νόμου. 

 

Πιστοποιητικό ή 
έγκριση Εφόρου για 
συγκεκριμένες 
εκχωρήσεις και 
μεταβιβάσεις. 

 

 

72.    Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να λάβει πιστοποιητικό 

του Εφόρου δυνάμει του άρθρου 24 (5) ή ειδοποίηση 

έγκρισής του δυνάμει του άρθρου 24 (6) ή δυνάμει της 

παραγράφου Ι του Πίνακα του Νόμου, αποστέλλει στον Έφορο 

μαζί με την αίτησή του στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 33 ή Αρ. 34 ή Αρ. 35, 

ανάλογα με την περίπτωση, υπόμνημα σε διπλό αντίτυπο που 

εκθέτει τα γεγονότα και ένα αντίγραφο οποιουδήποτε 

εγγράφου ή των προτεινόμενου εγγράφου που επηρεάζουν 

την εκχώρηση ή τη μεταβίβαση. Ο Έφορος μπορεί να ζητήσει 

στοιχεία ή περαιτέρω πληροφορίες που θα θεωρήσει αναγκαίες 

και το υπόμνημα πρέπει να τροποποιηθεί αν χρειάζεται για να 

συμπεριλάβει όλα τα σχετικά γεγονότα και αν ζητηθεί πρέπει 

να επικυρωθεί με ένορκη δήλωση. Ο Έφορος αφού ακούσει, 

εάν χρειαστεί, τον αιτητή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 

θεωρεί ότι ενδιαφέρεται για τη μεταβίβαση, πρέπει να εξετάσει 

το ζήτημα και να εκδώσει σχετικό πιστοποιητικό ή γραπτή 

ειδοποίηση έγκρισης ή απόρριψης αυτού, ανάλογα με την 

περίπτωση. Όταν ένα υπόμνημα τροποποιείται, υποβάλλονται 

στον Έφορο δύο ακριβή αντίγραφα της τελικής μορφής της. Ο 

Έφορος σφραγίζει αντίγραφο του υπομνήματος στην τελική 

μορφή του, στο πιστοποιητικό ή την ειδοποίηση.  

 

Οι οδηγίες του 
Εφόρου για τη 
δημοσίευση 
εκχώρησης άνευ 
εμπορικής εύνοιας 

 

73.     Αίτηση στον Έφορο δυνάμει του άρθρου 24 (7) γίνεται 

από τον εκδοχέα στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 36 και δηλώνει την 

ημερομηνία κατά την οποία έγινε η εκχώρηση. Η αίτηση θα 
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εμπορικού σήματος 
σε χρήση. 

 

 

πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες της εγγραφής στην περίπτωση 

εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος και στην περίπτωση μη 

εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, θα πρέπει να παρουσιάζει 

το σήμα και να παρέχει  λεπτομέρειες του εγγεγραμμένου 

εμπορικού σήματος που εκχωρήθηκε με αυτό σύμφωνα με το 

άρθρο 24 (3). Ο Έφορος μπορεί να ζητήσει αποδείξεις ή 

περαιτέρω πληροφορίες και εάν ικανοποιείται  αναφορικά με 

τα διάφορα ζητήματα εκδίδει γραπτές οδηγίες σχετικά με τη 

δημοσίευση της εκχώρησης. 

          Ο Έφορος μπορεί να αρνηθεί να εξετάσει τέτοια αίτηση 

σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 24 (6) εκτός και αν 

η έγκριση του λήφθηκε δυνάμει της υπό αναφορά 

παραγράφου και περιλαμβάνεται στην αίτηση αναφορά που 

αναγνωρίζει την γνωστοποίηση του Εφόρου για έγκριση. 

           Αίτημα στον Έφορο για παράταση της περιόδου κατά 

την οποία μπορεί να γίνει η αίτηση, η οποία θα είναι στο Τύπο 

ΕΣ-Αρ. 37, μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή πριν ή κατά τη 

διάρκεια της περιόδου στην οποία επιτρέπεται η παράταση. Η 

παράταση χρόνου που μπορεί να επιτρέψει ο Έφορος δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. 

 

 

 

Αίτηση για διόρθωση 
ή διαγραφή  
εμπορικού σήματος 
από το μητρώο. 

 

 

Μετατροπή διεύθυνσης. 

74.    Εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ή εγγεγραμμένος δικαιούχος 

χρήσης εμπορικού σήματος του οποίου αλλάζει ή εμπορική ή 

επιχειρηματική διεύθυνση έτσι ώστε η καταχώρηση στο 

μητρώο να είναι πλέον εσφαλμένη πρέπει να ζητήσει αμέσως 

από τον Έφορο στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 18 να κάνει την ανάλογη 

μετατροπή διεύθυνσης στο μητρώο και ο Έφορος θα πρέπει να 

μετατρέψει το μητρώο αναλόγως αν ικανοποιηθεί ότι 

τηρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 

           Εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ή εγγεγραμμένος 

δικαιούχος χρήσης εμπορικού σήματος, του οποίου έχει 

αλλάξει η διεύθυνση επίδοσης στην Κύπρο η οποία 

καταχωρήθηκε στο μητρώο, είτε λόγω της διακοπής της 

καταχωρημένης διεύθυνσης είτε για άλλο λόγο, με 

αποτέλεσμα η καταχώρηση στο μητρώο να καθίσταται 

εσφαλμένη, πρέπει να ζητήσει αμέσως από τον Έφορο στο 

Τύπο ΕΣ-Αρ. 32 να κάνει την κατάλληλη μετατροπή της 

διεύθυνσης στο μητρώο και αν ο Έφορος ικανοποιείται με το 
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ζήτημα πρέπει να διορθώσει το μητρώο ανάλογα. 

           Εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ή εγγεγραμμένος 

δικαιούχος χρήσης εμπορικού σήματος, του οποίου η εμπορική 

ή η επιχειρηματική διεύθυνση ή διεύθυνση επίδοσης έχει 

μετατραπεί από δημόσια υπηρεσία, ούτως ώστε η αλλαγμένη 

διεύθυνση να καθορίζει τα ίδια υποστατικά όπως 

προηγουμένως μπορεί να υποβάλει το προαναφερθέν αίτημα 

στον Έφορο στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 18 ή στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 32, 

ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς επιβαρυντικά τέλη και αν το 

πράξει πρέπει να καταθέσει μαζί με την αίτηση πιστοποιητικό 

μετατροπής από την εν λόγω υπηρεσία. Αν ο Έφορος 

ικανοποιείται με τα δεδομένα της υπόθεσης, μετατρέπει το 

μητρώο ανάλογα αλλά δε ζητά την καταβολή οποιονδήποτε 

τελών. 

           Στην περίπτωση μετατροπής της διεύθυνσης 

προσώπου που καταχωρήθηκε στο μητρώο ως διεύθυνση 

επίδοσης για περισσότερους από έναν εγγεγραμμένους 

ιδιοκτήτες ή εγγεγραμμένους δικαιούχους χρήσης εμπορικών 

σημάτων, ο Έφορος μπορεί κατόπιν απόδειξης ότι η εν λόγω 

διεύθυνση είναι η διεύθυνση του αιτητή και αν ικανοποιείται 

ότι είναι ορθόν να πράξει, να δεχθεί την αίτηση του προσώπου 

εκείνου στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 32,  τροποποιημένη με τέτοιο τρόπο 

έτσι ώστε να αρμόζει στην υπόθεση για την κατάλληλη 

μετατροπή των καταχωρήσεων της διεύθυνσης του ως 

διεύθυνση επίδοσης στις διάφορες εγγραφές, λεπτομέρειες 

των οποίων πρέπει να δίνονται στην αίτηση, και μπορεί να 

τροποποιήσει τις εγγραφές αναλόγως.  

           Όλες οι αιτήσεις δυνάμει του κανονισμού αυτού στο 

Τύπο ΕΣ-Αρ. 32 πρέπει να υπογράφονται από τον 

εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ή τον εγγεγραμμένο δικαιούχο 

χρήσης, ανάλογα με την περίπτωση, ή από αντιπρόσωπο που 

αυτός εξουσιοδότησε ρητά για τους σκοπούς τέτοιας αίτησης 

εκτός και αν ο Έφορος σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέψει 

κάτι άλλο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Αίτηση για 

 

Αιτήσεις στον Έφορο για Αποκατάσταση (Άρθρα 28, 33 και 

34). 

 

75.      Αίτηση στον Έφορο βάσει οποιουδήποτε από τα άρθρα 
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αποκατάσταση ή 
διαγραφή εμπορικού 
σήματος από το 
μητρώο. 

28, 33 ή 34 για την εισαγωγή, διαγραφή ή μετατροπή 

καταχώρησης στο μητρώο κατατίθεται στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 26 και 

πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση, η οποία θα ορίζει τη 

φύση του ενδιαφέροντος του αιτητή, τα δεδομένα στα οποία 

βασίζει την υπόθεσή του και τα μέτρα που ζητά. Όταν η 

αίτηση γίνεται από πρόσωπο που δεν είναι ο εγγεγραμμένος 

ιδιοκτήτης του εν λόγω εμπορικού σήματος, θα πρέπει να 

συνοδεύεται από αντίγραφο της αίτησης και από αντίγραφο 

της δήλωσης, τα οποία αντίγραφα αποστέλλονται αμέσως από 

τον Έφορο στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη. 

 
 
Παρέμβαση από τρίτα 
μέρη.  
Επίσημη Εφημερίδα 
Παρ.ΙΙΙ(Ι): 

10.12.1971. 

 

 

75Α.    Αίτηση επί οποιουδήποτε των αναφερομένων στην 

παράγραφο 4 του Πρώτου Πίνακα του Νόμου λόγων, που 

υποβάλλεται από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο προς 

τον Έφορο για έκδοση διατάγματος που να διατάζει την 

διαγραφή ή μετατροπή καταχώρησης πιστοποιούντος 

εμπορικού σήματος στο μητρώο ή αναφερομένου σε 

πιστοποιούν εμπορικό σήμα ή τροποποιούντος τους 

κατατεθέντες σχετικούς κανονισμούς υποβάλλεται στο Τύπο 

Ε.Σ. Αρ. 47 Β και περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία των λόγων για 

τους οποίους υποβάλλεται η αίτηση.   

 

Περαιτέρω διαδικασίες. 

 

76.     Με την υποβολή τέτοιας αίτησης, με βάση τους 

κανονισμούς 75 και 75 Α και αφού αποσταλεί αντίγραφό της 

στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη, αν κριθεί αναγκαίο, θα 

εφαρμόζονται οι πρόνοιες των  κανονισμών 42 με 51 με τις 

αναγκαίες προσαρμογές στις περαιτέρω διαδικασίες σε αυτή. 

Αλλά ο Έφορος δε θα προβαίνει σε διορθωτική καταχώρηση 

στο μητρώο ή θα διαγράφει το εμπορικό σήμα από το μητρώο 

απλά επειδή ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης δεν καταχώρησε 

αντένσταση. Σε περίπτωση αμφιβολίας οποιοδήποτε μέρος 

μπορεί να απευθυνθεί στον Έφορο για οδηγίες.  

  

77.     Αν πρόσωπο πέρα από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα και 

υποβάλει σχετική αίτηση στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 26 μπορεί να 

αιτηθεί άδεια παρέμβασης από τον Έφορο στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 

27, δηλώνοντας εκεί τη φύση του ενδιαφέροντος του και ο 

Έφορος μπορεί να δώσει ή να αρνηθεί την άδεια αυτή, αφού 

ακούσει (εάν απαιτείται) τα ενδιαφερόμενα μέρη υπό τις 
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προϋποθέσεις και τους όρους, που θεωρεί σκόπιμο. Προτού 

ασχοληθεί με οποιονδήποτε τρόπο με την αίτηση άδειας 

παρέμβασης, ο Έφορος μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή να 

δεσμευτεί να καλύψει τέτοια έξοδα όπως στις περιπτώσεις που 

ενδεχομένως να επιδικάσει υπέρ οποιουδήποτε μέρους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αίτηση δυνάμει του 
άρθρου 35 (1). 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο: 

9.11.1990. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις για μετατροπές στο Μητρώο μέσω διόρθωσης, 

αλλαγής, ακύρωσης ή διαγραφής εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, 

ή εγγραφής δήλωσης παραίτησης, σημείωση ή ειδοποίησης 

(Άρθρο 35 (1)). 

 

78.     Αίτηση στον Έφορο δυνάμει του άρθρου 35 (1) για 

μετατροπή του μητρώου μέσω διόρθωσης, αλλαγής, 

ακύρωσης ή διαγραφής εμπορευμάτων ή υπηρεσιών ή για την 

εγγραφή παραίτησης από το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ή 

σημείωσης μπορεί να υποβληθεί από τον εγγεγραμμένο 

ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος ή από πρόσωπο που να 

θεωρεί ο Έφορος ότι είναι εξουσιοδοτημένο για να δράσει στο 

όνομα του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη. 

 

Απόδειξη. 

 

 

79.   Σε περίπτωση αίτησης δυνάμει του κανονισμού 78, ο 

Έφορος μπορεί να ζητήσει τέτοιες αποδείξεις μέσω ένορκης  

δήλωσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ως κρίνει ορθόν ότι 

αρμόζει στις συνθήκες υπό τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση. 

 

 

∆ημοσίευση 
συγκεκριμένων 
αιτήσεων. 

 

 

80.      Όταν υποβάλλεται αίτηση στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 24  για την 

εγγραφή παραίτησης δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης ή 

σημείωσης που  σχετίζεται  με εμπορικό σήμα, ο Έφορος, 

προτού αποφασίσει σχετικά με την αίτηση αυτή, δημοσιεύει 

την αίτηση στην Επίσημη Εφημερίδα, ούτως ώστε να επιτρέψει 

σε οποιοδήποτε πρόσωπο το επιθυμεί, να δηλώσει γραπτώς 

μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση, οποιουσδήποτε λόγους 

ενάντια στην εγγραφή παραίτησης δικαιώματος αποκλειστικής 

χρήσης ή σημείωσης.  

 

Πιστοποιητικά 

 

81.     Όταν το ∆ικαστήριο πιστοποιήσει σύμφωνα με τις 
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εγκυρότητας που 
πρέπει να 
σημειωθούν. 

διατάξεις του άρθρου 45 την εγκυρότητα εμπορικού σήματος, 

ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του μπορεί να ζητήσει από τον 

Έφορο  στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 42 να προσθέσει στην καταχώρηση 

στο μητρώο μια σημείωση ότι χορηγήθηκε το πιστοποιητικό 

εγκυρότητας στα πλαίσια των διαδικασιών που πρέπει να 

κατονομαστούν στο Τύπο. Επίσημο αντίγραφο του 

πιστοποιητικού αποστέλλεται μαζί με το αίτημα και ο Έφορος 

το σημειώνει στο μητρώο και δημοσιεύει τη σημείωση στην 

Επίσημη Εφημερίδα. 

 

 

 

 

Μετατροπή 
εγγεγραμμένου 
σήματος. 

 

Αιτήσεις για μετατροπή Εγγεγραμμένων Εμπορικών Σημάτων. 

82.    Όταν πρόσωπο επιθυμεί να αιτηθεί δυνάμει του άρθρου 

36 την προσθήκη ή μετατροπή του εγγεγραμμένου εμπορικού 

του σήματος, η αίτησή του πρέπει να γίνει γραπτώς στο Τύπο 

ΕΣ-Αρ. 25 και πρέπει να παράσχει στον Έφορο τέσσερα 

αντίγραφα του σήματος, όπως αυτό θα εμφανίζεται έπειτα από 

την προσθήκη ή μετατροπή. 

 

∆ημοσίευση πριν την 
απόφαση. 

 

 

83.     Ο Έφορος εξετάζει την αίτηση και αν το θεωρήσει 

σκόπιμο, δημοσιεύει την αίτηση στην Επίσημη Εφημερίδα πριν 

αποφασίσει σχετικά με αυτήν. Εντός δύο μηνών από την 

ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής, οποιοδήποτε πρόσωπο 

μπορεί να δώσει ειδοποίηση ένστασης στην αίτηση, στο Τύπο 

ΕΣ-Αρ. 40 συνοδευόμενη από αντίτυπο της ειδοποίησης και 

μπορεί επίσης να στείλει επιπρόσθετη δήλωση των ενστάσεων 

του σε διπλό αντίτυπο. Ο Έφορος αποστέλλει αντίτυπο της 

δήλωσης και αντίτυπα οποιονδήποτε άλλων δηλώσεων 

ένστασης στον αιτητή και οι διατάξεις των κανονισμών 42 με 

45 προβλέπονται αναλόγως για τις περαιτέρω διαδικασίες επί 

τούτου.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας οποιοδήποτε 

μέρος μπορεί να ζητήσει οδηγίες από τον Έφορο. 

 

Απόφαση. 
∆ημοσίευση. 
Ειδοποίηση. 

 

 

84.    Αν ο Έφορος αποφασίσει να επιτρέψει την αίτηση, 

προσθέτει στο σήμα ή το μετατρέπει στο μητρώο και αν το 

σήμα με την προσθήκη ή τις μετατροπές δεν έχει δημοσιευθεί 

σε αυτήν του τη μορφή δυνάμει του κανονισμού 83, πρέπει να 

το δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα και σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να καταχωρεί ειδοποίηση στην Επίσημη 

Εφημερίδα ότι το σήμα έχει μετατραπεί. 
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∆ημοσίευση 
απεικόνισης.  
 

 

 

85.    Σε σχέση με αίτηση μετατροπής εγγεγραμμένου 

εμπορικού σήματος, ο Έφορος μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

ζητήσει από τον αιτητή να παράσχει μια τυπογραφική πλάκα 

που ο Έφορος να θεωρεί ικανοποιητική και κατάλληλη για την 

δημοσίευση του σήματος με την προαναφερθείσα προσθήκη ή 

μετατροπή εάν κατά την άποψη του Εφόρου, δημοσίευση που 

περιγράφει λεκτικά την προσθήκη ή την μετατροπή 

ενδεχομένως να μην είναι κατανοητή από πρόσωπα που 

ενδιαφέρονται για το θέμα 

 
 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παρ.ΙΙΙ(Ι): 

10.12.1971. 

 

 

85Α.   Αίτηση από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη 

πιστοποιούντος εμπορικού σήματος για μετατροπή των 

κατατεθέντων κανονισμών και για την συναίνεση σε αυτό του 

Εφόρου υποβάλλεται στο Τύπο Ε.Σ. αρ 47 Γ. Όταν ο Έφορος 

προβαίνει στη δημοσίευση της αίτησης ο χρόνος μέσα στον 

οποίο οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να δώσει στον Έφορο 

ειδοποίηση για ένσταση εναντίον της αίτησης θα είναι δύο 

μήνες από  την ημερομηνία της δημοσίευσης.  

 

 

 

Αίτηση καταχώρησης 
Εγγεγραμμένου 
∆ικαιούχου χρήσης 

 

 

Εγγεγραμμένοι ∆ικαιούχοι Χρήσης. 

86.     Αίτηση στον Έφορο για την καταχώρηση  προσώπου 

ως εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης εμπορικού σήματος 

δυνάμει του άρθρου 29 υποβάλλεται από το πρόσωπο αυτό 

και από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 43. 

 

Καταχώρηση και 
ειδοποίηση. 

 

 

87.  Η καταχώρηση εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης στο 

μητρώο πρέπει να δηλώνει την ημερομηνία της καταχώρησης. 

Πέρα από την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του 

εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης μπορεί να 

συμπεριλαμβάνει διεύθυνση επίδοσης, εφόσον έχει εγκριθεί 

σχετική αίτησή του στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 32. Γραπτή ειδοποίηση 

της καταχώρησης του εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης 

αποστέλλεται στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη εμπορικού 

σήματος και στον εγγεγραμμένο δικαιούχο χρήσης και 

καταχωρείται στην Επίσημη Εφημερίδα για την ενημέρωση και 

όλων των άλλων εγγεγραμμένων δικαιούχων χρήσης  

εμπορικού σήματος. 

 
 
Αίτηση 

 

88.   Αίτηση εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη εμπορικού σήματος για 
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εγγεγραμμένου 
ιδιοκτήτη για 
μετατροπή  
καταχώρησης. 
 

μετατροπή καταχώρησης εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης 

του εμπορικού σήματος βάσει της παραγράφου (α) του 

άρθρου 29 (8) υποβάλλεται στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 44 και 

συνοδεύεται με δήλωση των λόγων για τους οποίους γίνεται 

και στην περίπτωση που ο εν λόγω εγγεγραμμένος δικαιούχος 

χρήσης συγκατατίθεται, με τη γραπτή συγκατάθεση εκείνου 

του εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης. 

 

Αίτηση 
εγγεγραμμένου 
ιδιοκτήτη ή 
δικαιούχου χρήσης 
για την ακύρωση 
καταχώρησης. 

 

 

89.  Αίτηση εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη ή εγγεγραμμένου 

δικαιούχου χρήσης εμπορικού σήματος για την ακύρωση της 

καταχώρησης στο μητρώο εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης 

εμπορικού σήματος βάσει της παραγράφου (β) του άρθρου 29 

(8) υποβάλλεται στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 45 και συνοδεύεται με 

δήλωση των λόγων για τους οποίους γίνεται.  

 

Αίτηση βάσει των 
άρθρων 29 (8) Παρ. 
(γ) για την ακύρωση  
καταχώρησης. 

 

 

90.    Αίτηση οποιουδήποτε προσώπου για την ακύρωση 

καταχώρησης εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης βάσει της 

παραγράφου (γ) του άρθρου 29 (8) υποβάλλεται στο Τύπο 

ΕΣ-Αρ. 46 και συνοδεύεται με δήλωση των λόγων για τους 

οποίους  γίνεται.  

 
 
Ειδοποίηση και 
ακρόαση. 

 

91.     Γραπτή ειδοποίηση αίτησης δυνάμει των κανονισμών 

88, 89 και 90 αποστέλλεται από τον Έφορο στον 

εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη (που δεν είναι ο  αιτητής) και 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα για την ενημέρωση 

όλων των εγγεγραμμένων δικαιούχων χρήσης του εμπορικού 

σήματος. Οποιοδήποτε πρόσωπο σκοπεύει να παρέμβει στη 

διαδικασία πρέπει εντός δύο μηνών από την δημοσίευση 

τέτοιας γνωστοποίησης, να δώσει ειδοποίηση στον Έφορο στο 

Τύπο ΕΣ-Αρ. 47 σχετικά με το ζήτημα αυτό και να στείλει μαζί 

με την αίτηση δήλωση των λόγων της παρέμβασης του. Ο 

Έφορος πρέπει να στείλει αντίγραφα της ειδοποίησης αυτής 

και της δήλωσης αυτής στα άλλα μέρη ούτως ώστε να 

κοινοποιηθεί η πρόθεση παρέμβασης στον αιτητή, στον 

εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη, στον εγγεγραμμένο δικαιούχο 

χρήσης  του οποίου η καταχώρηση αμφισβητείται και σε 

οποιοδήποτε άλλο δικαιούχο χρήσης ο οποίος παρεμβαίνει. 

Οποιοδήποτε τέτοιο μέρος μπορεί εντός δύο μηνών να 

καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν την υπόθεσή 

του και ο Έφορος αφού δώσει στα μέρη την ευκαιρία να 
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ακουσθούν μπορεί να δεχτεί ή να απορρίψει την αίτηση ή να 

την δεχτεί υπό οποιουσδήποτε όρους, τροποποιήσεις, 

τροπολογίες, ή περιορισμούς που θεωρεί ορθό να επιβάλει.  

 
 
Αίτηση 
εγγεγραμμένου 
δικαιούχου χρήσης  
δυνάμει του άρθρου 
35 (2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακύρωση από τον 
Έφορο. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτον: 

9.11.1990. 
 

 

 

 

 

 

92.   Αιτήσεις δυνάμει του άρθρου 35 (2) υποβάλλονται στο 

Τύπο ΕΣ-Αρ. 18 ή στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 20 ή στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 21 

ή στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 32 αναλόγως, από εγγεγραμμένο 

δικαιούχο χρήσης εμπορικού σήματος ή από τέτοιο πρόσωπο 

που να ικανοποιεί τον Έφορο ότι δικαιούται να ενεργεί στο 

όνομα του εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης και ο Έφορος 

μπορεί να ζητήσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία με ένορκη 

δήλωση ή άλλως πως που θεωρεί κατάλληλο κατά τις 

περιστάσεις υπό τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση. 

 

              Στην περίπτωση καταχώρησης στο μητρώο 

εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης για περίοδο σύμφωνα με 

την παράγραφο (δ) του άρθρου 29 (4), ο Έφορος ακυρώνει 

την καταχώρηση του εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης κατά 

τη λήξη της περιόδου αυτής. Όταν κάποια ή όλα τα 

εμπορεύματα ή υπηρεσίες διαγράφονται από αυτά για τα οποία 

εγγράφεται ένα εμπορικό σήμα, ο Έφορος πρέπει ταυτόχρονα 

να τα διαγράψει από τους προσδιορισμούς των 

εγγεγραμμένων δικαιούχων χρήσης του εμπορικού σήματος, 

στους οποίους συμπεριλαμβάνονται. Ο Έφορος πρέπει να 

ειδοποιεί για κάθε ακύρωση ή διαγραφή δυνάμει της 

παραγράφου αυτής όλους τους εγγεγραμμένους δικαιούχους 

χρήσης, των οποίων επηρεάζεται η εγκεκριμένη χρήση λόγω 

αυτού και τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του εμπορικού 

σήματος. 

 
 
 
 
 
Παράταση Χρόνου. 

 

Παράταση Χρόνου. 

93.      Αν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ο Έφορος 

ικανοποιείται ότι οι περιστάσεις είναι τέτοιες που να 

δικαιολογούν παράταση χρόνου για τη διεκπεραίωση 

οποιασδήποτε πράξης ή οποιασδήποτε διαδικασίας δυνάμει 

των κανονισμών αυτών, σε χρόνο που δεν προβλέπεται ρητά 

από το Νόμο ή δεν καθορίζεται από τον κανονισμό 69 ή τον 

κανονισμό 73, μπορεί να παρατείνει το χρόνο, κατόπιν τέτοιας 

ειδοποίησης στα άλλα μέρη και τέτοιων διαδικασιών και υπό 

τους όρους που μπορεί να διατάξει, και η παράταση μπορεί να 
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δοθεί ακόμα και αν ο χρόνος για τη διεκπεραίωση της πράξης 

ή της διαδικασίας έχει παρέλθει. 

 
 
Μέρες που εξαιρούνται. 

 

94.     Όποτε η τελευταία ημέρα που ορίζεται από το Νόμο ή 

τους κανονισμούς αυτούς για τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε 

πράξης ή πράγματος στο Γραφείο πέφτει σε ημέρα που το 

Γραφείο δεν είναι ανοιχτό ή Σάββατο, οι οποίες ημέρες θα 

εξαιρούνται για τους σκοπούς του Νόμου ή των κανονισμών 

αυτών, είναι νόμιμο να διεκπεραιώνεται η πράξη ή το πράγμα 

την πρώτη ημέρα που ακολουθεί τέτοια μέρα που εξαιρείται, η 

οποία δεν είναι μέρα ημέρα που εξαιρείται. 

  

 

 

Ακρόαση. 

 

 

∆ιακριτική Εξουσία. 

95.   Προτού ασκηθεί διακριτική εξουσία που δίδεται στον 

Έφορο από το Νόμο ή τους κανονισμούς αυτούς δυσμενώς 

έναντι οποιουδήποτε προσώπου, ο Έφορος, αν ζητηθεί, ακούει 

τέτοιο πρόσωπο σχετικά με αυτό. 

 

Αίτηση για ακρόαση. 

 

 

96.     Αίτηση για ακρόαση υποβάλλεται εντός δύο μηνών από 

την ημερομηνία ειδοποίησης του Εφόρου οποιασδήποτε 

ένστασης σε αίτηση ή από την ημερομηνία οποιασδήποτε 

άλλης ένδειξης για την πρόθεσή του να ασκήσει διακριτική 

εξουσία. 

 

Ειδοποίηση ακρόασης. 

 

 

 

97.     Με τη λήψη τέτοιας αίτησης, ο Έφορος οφείλει να 

δώσει προειδοποίηση είκοσι ημερών στο πρόσωπο που 

υποβάλλει αίτηση για το χρόνο που μπορεί να ακουσθεί, εκτός 

και αν συναινέσει σε συντομότερη ειδοποίηση. 

            Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία που τέτοια 

ειδοποίησης παραδίδεται μέσω κανονικής ταχυδρομικής οδούς, 

το πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση πρέπει να ενημερώσει 

τον Έφορο εάν  σκοπεύει ή όχι να ακουσθεί για το ζήτημα. 

 
 
Γνωστοποίηση απόφασης. 

 

98.     Η απόφαση του Εφόρου στα πλαίσια άσκησης  

οποιασδήποτε τέτοιας διακριτικής εξουσίας όπως 

προαναφέρθηκε, πρέπει να γνωστοποιείται στο πρόσωπο το 

οποίο επηρεάζεται. 
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Απαλλαγή  
μαρτυρίας. 

 

Εξουσία απαλλαγής Μαρτυρίας 

99.   Όταν δυνάμει των κανονισμών αυτών οποιοδήποτε 

πρόσωπο καλείται να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε πράξη ή 

πράγμα ή να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο ή να καταθέσει 

ένορκη δήλωση εκ μέρους του ίδιου ή οποιουδήποτε νομικού 

προσώπου ή όταν απαιτείται να συμπληρωθούν για τον Έφορο 

ή να υποβληθούν σε αυτόν ή στο Γραφείο οποιαδήποτε 

έγγραφα ή μαρτυρία και αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του 

Εφόρου ότι για οποιαδήποτε εύλογη αιτία το πρόσωπο αυτό 

αδυνατεί να  διεκπεραιώσει μια τέτοια πράξη ή πράγμα ή να 

υπογράψει ένα τέτοιο έγγραφο ή να καταθέσει μια τέτοια 

ένορκη δήλωση ή να συμπληρώσει ή να υποβάλλει τέτοια 

έγγραφα ή μαρτυρία όπως προαναφέρθηκε, θα είναι νόμιμο 

για τον Έφορο, με την προσαγωγή τέτοιας άλλης μαρτυρίας 

και τηρούμενων τέτοιων όρων που ο ίδιος ήθελε κρίνει ορθό, 

να απαλλάξει το άτομο αυτό από οποιαδήποτε πράξη ή 

πράγμα, υπογραφή, ένορκη δήλωση, έγγραφο ή μαρτυρία. 

 
 
 
 
Τροποποίηση  
εγγράφων.  
 

 

Τροποποιήσεις. 

100.    Οποιοδήποτε έγγραφο ή σχέδιο ή άλλη απεικόνιση  

εμπορικού σήματος μπορεί να τροποποιηθεί και οποιαδήποτε 

παρατυπία στη διαδικασία, η οποία κατά την άποψη του 

Εφόρου μπορεί να δικαιολογηθεί χωρίς να βλάψει τα 

συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, δύνανται να 

διορθωθούν, αν ο Έφορος κρίνει σκόπιμο και υπό τέτοιους 

όρους που μπορεί να διατάξει. 

 

 

Πιστοποιητικά από 
τον Έφορο. 

 

 

Πιστοποιητικά 

101.     Ο Έφορος μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό πέρα του 

πιστοποιητικού δυνάμει του άρθρου 21 (2), σχετικά με 

οποιαδήποτε καταχώρηση, ζήτημα ή πράγμα που δικαιούται ή 

απαιτείται δυνάμει του Νόμου ή των κανονισμών αυτών, 

έπειτα από σχετικό αίτημα στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 31 από 

οποιοδήποτε πρόσωπο που, εάν ο Έφορος κρίνει ορθό να 

ζητήσει, μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την 

καταχώρηση, το ζήτημα ή το πράγμα προς ικανοποίηση του. 

Εκτός της περιπτώσεως που καθορίζεται δυνάμει του 

κανονισμού 103, ο Έφορος δεν υποχρεούται να συμπεριλάβει 

στο πιστοποιητικό αντίγραφο οποιουδήποτε σήματος εκτός και 



39 
 

αν ο αιτητής του παράσχει σχετικό αντίγραφο κατάλληλο για ο 

σκοπό αυτό. 

 

Σήματα  
εγγεγραμμένα χωρίς 
περιορισμό 
χρωμάτων. 

 

 

102.     Όταν ένα σήμα εγγράφεται χωρίς περιορισμό 

χρωμάτων ο Έφορος μπορεί να χορηγήσει πιστοποιητικό της 

εγγραφής του για σκοπούς εξασφάλισης εγγραφής του στο 

εξωτερικό, είτε στο χρώμα με το οποίο εμφανίζεται στο 

μητρώο ή σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα ή χρώματα αλλά στην 

τελευταία περίπτωση πρέπει να αναγράφεται στο 

πιστοποιητικό: «Μόνο για χρήση εξασφάλισης εγγραφής στο 

εξωτερικό.» 

 

Πιστοποιητικά για 
χρήση εξασφάλισης 
εγγραφής στο 
εξωτερικό. 

 

 

103.    Όταν πιστοποιητικό εγγραφής εμπορικού σήματος 

απαιτείται για χρήση εξασφάλισης εγγραφής στο εξωτερικό, ο 

Έφορος προσθέτει στο πιστοποιητικό ένα αντίγραφο του 

σήματος και μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή του 

πιστοποιητικού να του παρέχει αντίγραφο του σήματος 

κατάλληλο για το σκοπό αυτό και αν ο αιτητής παραλείψει να 

το κάνει ο Έφορος μπορεί να αρνηθεί την έκδοση του 

πιστοποιητικού. Ο Έφορος μπορεί να αναφέρει στο 

πιστοποιητικό τέτοιες λεπτομέρειες που αφορούν την εγγραφή 

του σήματος, όπως ήθελε θεωρήσει  ορθό και μπορεί να 

παραλείψει να αναφέρει  σε αυτό οποιαδήποτε παραίτηση από 

το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που εμφανίζεται στο 

μητρώο, αλλά στην τελευταία περίπτωση πρέπει να 

αναγράφεται στο πιστοποιητικό: «Μόνο για χρήση 

εξασφάλισης εγγραφής στο εξωτερικό.» 

 

 

Ο τρόπος με τον 
οποίο, και πρόσωπα 
ενώπιον των οποίων, 
συμπληρώνεται μια 
ένορκη δήλωση. 

 

 

Ένορκες δηλώσεις. 

104.⃰ ⃰       Οι ένορκες δηλώσεις που καθορίζονται από το Νόμο 

και τους κανονισμούς αυτούς ή που χρησιμοποιούνται σε 

διαδικασίες βάσει αυτών γίνονται και υπογράφονται ως 

ακολούθως:- 

   (α) Στην Κύπρο ενώπιον Πρωτοκολλητή ή Βοηθού 

Πρωτοκολλητή οποιουδήποτε Επαρχιακού ∆ικαστηρίου. 

                                                 
⃰ ⃰ Σημείωση: Η διατύπωση του άρθρου 104 των περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμών του 
1951 έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 188 του Συντάγματος και του περί Επισήμων 
Γλωσσών της ∆ημοκρατίας (Ερμηνεία) Νόμος, 1993. [Ν.21(Ι)/93] και ως εκ τούτου οι φράσεις 
που εμφανίζονται  σε εκείνο, έχουν παραληφθεί. 
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 (β) Στην περίπτωση που διεξάγεται σε οποιοδήποτε μέρος 

εκτός της ∆ημοκρατίας, ενώπιον Πρόξενου ή 

Υποπρόξενου. 

 

 

Ειδοποίηση για τη 
σφραγίδα του 
δημόσιου υπαλλήλου 
στον οποίο γίνεται η 
δήλωση για να 
αποδείξει τη 
γνησιότητά του. 

 

 

 

105.     Οποιοδήποτε έγγραφο που επισφραγίζεται ή 

υπογράφεται ή μαζί με έγγραφο στο οποίο επισυνάπτεται η 

σφραγίδα ή υπογραφή οποιουδήποτε προσώπου 

εξουσιοδοτημένου από τον κανονισμό 104 να λάβει κατάθεση 

ένορκης δήλωσης, και δηλώνει ότι η ένορκη δήλωση 

συντάχθηκε και υπογράφτηκε ενώπιον του, μπορεί να γίνει 

αποδεκτή από τον Έφορο χωρίς απόδειξη της γνησιότητας της 

σφραγίδας ή της υπογραφής ή του επίσημου χαρακτήρα του 

προσώπου ή της εξουσίας του να λαμβάνει την ένορκη 

δήλωση. 

 
 
 
 
 
Έρευνες. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο: 

9.11.1990. 
 

 

Έρευνα 

106.     Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να ζητήσει από τον 

Έφορο στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 28 να προβεί στην διεξαγωγή 

έρευνας σε σχέση με συγκεκριμένα εμπορεύματα ή υπηρεσίες 

που εντάσσονται σε οποιαδήποτε κλάση του Πίνακα IV, για να 

διαπιστωθεί κατά πόσον οποιονδήποτε σήμα βρίσκεται στο 

μητρώο κατά την ημερομηνία της έρευνας  το οποίο είναι 

πανομοιότυπο του εμπορικού σήματος, του οποίου διπλές 

απεικονίσεις συνοδεύουν την αίτηση. Ο Έφορος πρέπει να 

προβεί στη διεξαγωγή τέτοιας έρευνας και το άτομο που 

αιτήθηκε την έρευνα αυτή να ενημερωθεί σχετικά με τα 

αποτελέσματά της. 

 

 

 

Ημέρες και ώρες. 

 

 

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας. 

107.     Το Γραφείο ανοίγει για το κοινό και το μητρώο 

διατίθεται προς επιθεώρηση, με την καταβολή του τέλους που 

ορίζεται στον Πίνακας Ι, όλες τις καθημερινές, με εξαίρεση τις 

επίσημες αργίες, κατά τις ώρες λειτουργίας της ∆ημόσιας 

Υπηρεσίας. 

 

 

 

Προκαταρτικά έφεσης.  

 

Εφέσεις στο ∆ικαστήριο. 

108.     Προτού οποιοδήποτε πρόσωπο ασκήσει έφεση 

ενώπιον του ∆ικαστηρίου, στην περίπτωση όπου η έφεση 
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 προβλέπεται από το Νόμο, θα πρέπει (α)να υποβάλλει αίτηση 

στον Έφορο για ακρόαση ή (β) να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να 

ακουσθεί και να υποβάλει την υπόθεση του στον Έφορο 

γραπτώς. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα πρέπει να λάβει 

έγγραφη απόφαση από τον Έφορο ως προς το ζήτημα που 

εγέρθηκε  και στην περίπτωση αίτησης σύμφωνα με τους 

κανονισμούς 30 μέχρι 34, μια δήλωση των λόγων και των 

στοιχείων δυνάμει του κανονισμού 34. Εντός δύο μηνών από 

την ημερομηνία της απόφασης μπορεί, εάν επιθυμεί να 

ασκήσει έφεση, να αφήσει στο Γραφείο ειδοποίηση στο Τύπο 

ΕΣ-Αρ. 30, της πρόθεσης του αυτής.  

 

 

Ειδοποίηση έφεσης.  

 

 

109.     Η ειδοποίηση στο Τύπο ΕΣ-Αρ. 30 πρέπει να 

συνοδεύεται: 

1) Σε περίπτωση που η έφεση αφορά αίτηση που 

υπόκειται στους κανονισμούς 30 μέχρι 34, από δύο 

αντίγραφα του εντύπου της αίτησης που περιέχει το 

καθένα μια απεικόνιση του σήματος για το οποίο 

γίνεται η αίτηση και δύο αντίγραφα της αιτιολόγησης 

της απόφασης του Εφόρου. 

 

2) Σε άλλες περιπτώσεις από δύο αντίγραφα της 

απόφασης του   Εφόρου. 

 

Λόγοι έφεσης να 
δηλώνονται. 

 

 

110.   Η ειδοποίηση συνοδεύεται επίσης από έγγραφη δήλωση 

των λόγων έφεσης του εφεσείοντα και με την υπόθεσή του 

που υποστηρίζει την έφεση. 

 

Έφεση στο ∆ικαστήριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη αποδεκτή έφεση 
χωρίς τη δέουσα 

 

111.     Έφεση στο ∆ικαστήριο δυνάμει του Νόμου ασκείται με 

το σύνηθες τρόπο και με την καταχώρηση ειδοποίησης τέτοιας 

έφεσης το ∆ικαστήριο μπορεί να δώσει τέτοιες οδηγίες, αν 

υπάρχουν, όπως ήθελε κρίνει ορθό, σε σχέση με τα μέρη και 

τη μαρτυρία ή άλλως πως για το σκοπό ακρόασης και 

εκδίκασης της έφεσης. 

 

112.     ∆εν γίνεται δεκτή έφεση για την οποία δεν έχει δοθεί 

σχετική ειδοποίηση εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της 

εφεσιβαλλόμενης απόφασης, ή μέσα σε τέτοια περαιτέρω 

χρονική περίοδο που μπορεί να επιτρέπει ο Έφορος. 
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ειδοποίηση. 

 

 

Ανάκληση της έφεσης. 

 

 

113.    Όταν δυνάμει του άρθρου 19 (6) εφεσείοντας 

εξουσιοδοτείται και σκοπεύει να αποσύρει την έφεση του στο 

∆ικαστήριο, πρέπει να δώσει ειδοποίηση της πρόθεσης του, αν 

υπάρχει, στον Έφορο και στα άλλα μέρη στην έφεση, εντός 

δεκατεσσάρων ημερών έπειτα από τη χορήγηση της άδειας 

που αναφέρεται σε εκείνη την παράγραφο. 

 

 

 

 

Αίτηση σε δικαστήριο. 

 

Αιτήσεις στο ∆ικαστήριο και ∆ιατάγματα ∆ικαστηρίου. 

 

114.    Κάθε αίτηση στο ∆ικαστήριο δυνάμει του Νόμου 

επιδίδεται στον Έφορο. 

 
 
 
∆ιάταγμα  ∆ικαστηρίου.  

 

 115.   Όταν εκδίδεται διάταγμα από το ∆ικαστήριο για 

οποιαδήποτε υπόθεση δυνάμει του Νόμου, το πρόσωπο, υπέρ 

του οποίου έχει εκδοθεί το εν λόγω διάταγμα, ή ένα εκ των 

προσώπων αυτών, αν πρόκειται για περισσότερα του ενός, ως 

ο Έφορος μπορεί να διατάξει, πρέπει να καταθέσει αμέσως στο 

Γραφείο ένα επικυρωμένο από το Γραφείο αντίγραφο του εν 

λόγω διατάγματος μαζί με το Τύπο ΕΣ-Αρ.41, αν απαιτείται. Το 

μητρώο μπορεί ακολούθως, αν είναι αναγκαίο, να διορθωθεί ή 

μετατραπεί από τον Έφορο. 

 
 
∆ημοσίευση 
∆ιατάγματος του 
∆ικαστηρίου.  

 

116.     Όταν εκδίδεται διάταγμα από το ∆ικαστήριο δυνάμει 

του Νόμου, ο Έφορος μπορεί, αν θεωρήσει ότι το διάταγμα 

πρέπει να κοινοποιηθεί, να το δημοσιεύσει στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας. 

 
 
 
 
 
Κατάργηση. 

 

Κατάργηση. 

117.       Οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 1921, 

καταργούνται με τους παρόντες κανονισμούς και 

καταργούνται χωρίς επηρεασμό σε οτιδήποτε τελέσθηκε 

δυνάμει τέτοιων κανονισμών πριν την ορισθείσα ημερομηνία ή 

σε εκκρεμότητα οποιασδήποτε αίτησης ή άλλου ζητήματος που 

εκκρεμούσε τότε.  

             Η γνωστοποίηση Αρ.644, στην Επίσημη Εφημερίδα 
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της Κυβερνήσεως Αρ.1504 της 23ης του ∆εκέμβρη του 1921, 

ακυρώνεται. 

 
 
Ηλεκτρονική Έρευνα. 
Επίσημη Εφημερίδα  
Παρ. ΙΙΙ(Ι): 

1.2.2013. 

                                                                                           

118.      Η ηλεκτρονική επιθεώρηση των εμπορικών σημάτων, 

όπως  προσφέρεται από το πρόγραμμα TMView του Γραφείου 

Εναρμόνισης  της Εσωτερικής Αγοράς (O.H.I.M.) μέσω του 

διαδικτύου, θα παρέχεται δωρεάν στο κοινό. 

 
Επίσημη                                                             ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
Εφημερίδα 
Παρ.ΙΙΙ(Ι):                                   Α. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

10.12.1971 
21.12.1984 
    8.5.1992 
   11.7.2003 
    1.2.2013.                                           

 
Α/Α Τέλη Ενδεικτικό 

Τέλος 

€ 

1 

 

Αίτηση για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος (ΕΣ.Αρ.2) 50,00 

2 Αίτηση για Εγγραφή Πιστοποιούντος Εμπορικού Σήματος (ΕΣ 

Αρ.47Α) 

80,00 

3 Αίτηση για ειδοποίηση ένστασης στην εγγραφή Εμπορικού 

Σήματος (ΕΣ Αρ.5) 

40,00 

4 Υποβολή Αντέστασης σε απάντηση ειδοποίησης ένσταση 

(δυνάμει του άρθρου 20) 

40,00 

5 Αίτηση για Ανανέωση εγγραφής Εμπορικού Σήματος (ΕΣ 

Αρ.11) 

80,00 

6 Επιπρόσθετα τέλη που σχετίζονται με την ανανέωση δυνάμει 

του Καν.60 (ΕΣ Αρ. 12) 

20,00 

7 Αίτηση για Αλλαγή ονόματος Ιδιοκτήτη Εμπορικού Σήματος 

(ΕΣ Αρ.21) 

15,00 

8 Και για κάθε επιπρόσθετο σήμα 5,00 

9 Αίτηση για Αλλαγή διεύθυνσης Ιδιοκτήτη Εμπορικού 

Σήματος (ΕΣΑρ.18) 

15,00 

10 Και για κάθε επιπρόσθετο σήμα 5,00 

11 Αίτηση για εγγραφή μεταγενέστερου ιδιοκτήτη σε περίπτωση 

Εκχώρησης ή Μεταβίβασης Εμπορικού Σήματος (ΕΣ Αρ.16). 

Τα τέλη είναι ανάλογα με την ημερομηνία εκχώρησης και 

της καταχώρησης της αίτησης 

 

 (α)   Μέχρι 6 μήνες 40,00 

 (β) Μέχρι 1 έτος 50,00 
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 (γ) Πέραν του έτους 60,00 

 (δ) Και για κάθε επιπρόσθετο σήμα 10,00 

   

12 Αίτηση για την Προκαταρτική Συμβουλή του Εφόρου (ΕΣ 

Αρ.28) 

30,00 

13 Αίτηση για Εγγραφή εγγεγραμμένου ∆ικαιούχου Χρήσης 

εγγεγραμμένου Εμπορικού Σήματος (ΕΣ Αρ.43) 

70,00 

14 Για κάθε επιπρόσθετο σήμα 10,00 

15 Αίτηση για διόρθωση γραφικού λάθους ή για άδεια 

μετατροπής αίτησης (ΕΣ Αρ.20) 

 

30,00 

16 Για άδεια Έρευνας μεταξύ των ταξινομημένων απεικονίσεων 

Εμπορικών Σημάτων 

 

20,00 

17 Για επιθεώρηση μητρώου Εμπορικού Σήματος για κάθε σήμα 15,00 

18 Για έκδοση πιστοποιημένου αντιγράφου εγγράφου 15,00 

19 Ακύρωση καταχώρησης σε σχέση με 

εγγεγραμμένου .∆ικαιούχου χρήσης (ΕΣ 45) Εμπορικού 

Σήματος δυνάμει του άρθρου 29(8), Παρ.(β) 

 

40,00 

20 Για κάθε επιπρόσθετο Σήμα 10,00 

21 Αίτηση για ακρόαση ενώπιον του Εφόρου σύμφωνα με τους 

Καν. 32 & 33 

50,00 

22 Εγγραφή Ε.Σ. (ΕΣ 9) 50,00 

23 Τέλος αποκατάστασης εγγραφής δυνάμει του Καν. 61 (ΕΣ 

Αρ.13) 

30,00 

24 Αίτηση για διαγραφή ή διόρθωση  Ε.Σ. από το Μητρώο βάση 

αρθρ. 28,32 & 34 (ΕΣ Αρ.26) 

50,00 

25 Πιστοποιητικό του Εφόρου (άλλο από το πιστ.δυνάμει του 

άρθρου 21(2) εγγραφής Ε.Σ. ή σειράς Εμπ. Σημάτων βάση 

άρθρ. 23(2)(ΕΣ Αρ.31) 

30,00 

26 Για δημοσίευση αίτησης για εγγραφή ή μετατροπή Εμπ. 

Σήματος στην Επ. Εφημερίδα 

50,00 

27 Καταχώρηση εμπεριστατωμένης απάντησης στον Έφορο 

σύμφωνα με τον Καν.32 & 33  των περί Εμπ.Σημάτων 

Κανονισμών 

30,00 

28 Μετατροπή ενός εγγεγρ. Σήματος (ΕΣ Αρ. 25) 30,00 

29 Για κάθε άλλο σήμα 10,00 
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Επίσημη         
Εφημερίδα 
Παρ.ΙΙΙ(Ι):     

10.12.1971 
9.4.2015. 

 

  
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

 

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 

ΤΕΛΗ 

   € 

 ΕΣ-Αρ. 1 Εξουσιοδότηση - 

 ΕΣ-Αρ. 2 Αίτηση για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος 50,00 

 ΕΣ-Αρ. 2Ε Αίτηση για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος (για ηλεκτρονική 
καταχώρηση μόνο) 

50,00 

 ΕΣ-Αρ. 3 Επιπρόσθετες Απεικονίσεις Εμπορικού Σήματος - 

 ΕΣ-Αρ. 4 Αίτηση για δήλωση αιτιολόγησης της απόφασης 51,26 

 ΕΣ-Αρ. 5 Αίτηση για ειδοποίηση ένστασης σε αίτηση για την εγγραφή 
Εμπορικού Σήματος  

    40,00 

 ΕΣ-Αρ. 6 Αντένσταση κατά της ένστασης σε μια αίτηση για την εγγραφή 
Εμπορικού Σήματος ή σε συγκεκριμένες άλλες διαδικασίες ενώπιον 
του Εφόρου 

    40,00 

 ΕΣ-Αρ. 7 Ειδοποίηση για συμμετοχή σε ακρόαση σχετικά με το ζήτημα της 34,17 
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ένστασης ή με τη διόρθωση, την αφαίρεση ή σχετικά με άλλες 
συγκεκριμένες διαδικασίες 

 ΕΣ-Αρ. 8 Ειδοποίηση για μη συμπλήρωση εγγραφής Εμπορικού Σήματος - 

 ΕΣ-Αρ. 9 Τέλη για την εγγραφή Εμπορικού Σήματος    50,00 

 ΕΣ-Αρ. 9Ε Τέλη για την εγγραφή Εμπορικού Σήματος (για ηλεκτρονική 
καταχώρηση μόνο) 

   50,00 

 ΕΣ-Αρ. 10 Πιστοποιητικό εγγραφής Εμπορικού Σήματος βάσει του άρθρου 21 (2)        - 

 ΕΣ-Αρ. 11 Αίτηση για Ανανέωση της εγγραφής Εμπορικού Σήματος   80,00 

 ΕΣ-Αρ. 11Ε Αίτηση για Ανανέωση της εγγραφής Εμπορικού Σήματος (για 
ηλεκτρονική καταχώρηση μόνο) 

  80,00 

 ΕΣ-Αρ. 12 Επιπρόσθετα τέλη των τελών ανανέωσης εντός δύο μηνών μετά από 
τη δημοσίευση της μη καταβολής των τελών ανανέωσης, δυνάμει του 
Κανονισμού 60. 

 20,00 

 ΕΣ-Αρ. 12Ε Επιπρόσθετα τέλη των τελών ανανέωσης εντός δύο μηνών μετά από 
τη δημοσίευση της μη καταβολής των τελών ανανέωσης (για 
ηλεκτρονική καταχώρηση μόνο) 

 20,00 

 ΕΣ-Αρ. 13 Επανεγγραφή Εμπορικού Σήματος κατόπιν διαγραφής του λόγω της 
μη καταβολής των τελών ανανέωσης, δυνάμει του Κανονισμού 61 

 30,00 

 ΕΣ-Αρ. 14 Αίτηση βάσει του άρθρου 30 (4) και του υπ' Αρ. 69 κανονισμού για 
χρονική παράταση της εγγραφής νομικού προσώπου ως 
μεταγενέστερου ιδιοκτήτη 

• Η οποία δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες 
• Η οποία δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες 
• Η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες 

 
 
 
17,09 
34,17 
42,72 

 ΕΣ-Αρ. 15  Αίτηση για εγγραφή μεταγενέστερου ιδιοκτήτη (που γίνεται από 
κοινού από τον Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη και τον Εκδοχέα) σε 
περίπτωση Εκχώρησης ή Μεταβίβασης Εμπορικού Σήματος. Τα τέλη 
είναι ανάλογα με την ημερομηνία εκχώρησης και της καταχώρησης 
της αίτησης στο γραφείο μας.  

• Μέχρι 6 μήνες  
• Μέχρι 1 έτος  
• Πέρα του έτους  
• Και για κάθε επιπρόσθετο σήμα  

 
 
 
 
40,00 
50,00 
60,00 
10,00 

 ΕΣ-Αρ.16 Αίτηση για εγγραφή μεταγενέστερου ιδιοκτήτη σε περίπτωση 
Εκχώρησης ή Μεταβίβασης Εμπορικού Σήματος. Τα τέλη είναι ανάλογα 
με την ημερομηνία εκχώρησης και της καταχώρησης της αίτησης στο 
γραφείο μας.  

• Μέχρι 6 μήνες  
• Μέχρι 1 έτος  
• Πέρα του έτους  
• Και για κάθε επιπρόσθετο σήμα  

 
 
 
 
40,00 
50,00 
60,00 
10,00 

 ΕΣ-Αρ.17 Ένορκη ∆ήλωση (μόνο μετά από αίτημα του Εφόρου) προς 
υποστήριξη της Έκθεσης Γεγονότων που συνοδεύει τον Τύπο ΕΣ 
Αρ.15 ή ΕΣ Αρ.16 

   
     - 

 ΕΣ-Αρ.18 Αίτηση για Αλλαγή διεύθυνσης Ιδιοκτήτη Εμπορικού Σήματος ή 
∆ικαιούχου Χρήσης 

• Για κάθε επιπρόσθετο σήμα  

15,00 
 
5,00 

 ΕΣ-Αρ.19 Αίτηση για ∆ιάλυση του Συνδυασμού μεταξύ των Εγγεγραμμένων 
Σημάτων  

 
17,09 

 ΕΣ-Αρ.20 Αίτηση για διόρθωση γραφικού λάθους ή για άδεια μετατροπής 
αίτησης  

30,00 

 ΕΣ-Αρ.21 Αίτηση για Αλλαγή Ονόματος Ιδιοκτήτη Εγγεγραμμένου Εμπορικού 
Σήματος ή ∆ικαιούχου Χρήσης  

15,00 
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• Για κάθε επιπρόσθετο σήμα  5,00 

 ΕΣ-Αρ.22 Αίτηση από τον Ιδιοκτήτη για Ακύρωση καταχώρησης εγγεγραμμένου 
Εμπορικού Σήματος στο Μητρώο  

 
17,09 

 ΕΣ-Αρ.23 Αίτηση από τον Ιδιοκτήτη για ∆ιαγραφή Μέρους Εμπορευμάτων από 
Εγγεγραμμένο Εμπορικό Σήμα  

17,09 

 ΕΣ-Αρ.24 Αίτηση από τον Ιδιοκτήτη για καταχώρηση παραίτησης από το 
δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης 

17,09 

 ΕΣ-Αρ.25 Αίτηση για προσθήκη ή μετατροπή σε ένα εγγεγραμμένο Εμπορικό 
Σήμα 

• Για κάθε επιπρόσθετο Σήμα 

 
30,00 
10,00 

 ΕΣ-Αρ.26 Αίτηση δυνάμει των Άρθρων 28, 33 και 34 για διόρθωση του 
Μητρώου ή διαγραφή του Εμπορικού Σήματος από το Μητρώο 

50,00 

 ΕΣ-Αρ.27 Αίτηση για άδεια παρέμβασης δυνάμει των Άρθρων 28, 33 και 34 σε 
διαδικασία για διόρθωση του Μητρώου ή για διαγραφή Εμπορικού 
Σήματος από το Μητρώο  

17,09 

 ΕΣ-Αρ.28 Αίτηση για την Προκαταρκτική Συμβουλή του Εφόρου 30,00 

 ΕΣ-Αρ.29 Αίτηση για την παροχή προκαταρκτικής γνώμης από τον Έφορο, ως 
προς τη διάκριση ή τη δυνατότητα διάκρισης εμπορικού σήματος, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 20 

17,09 

 ΕΣ-Αρ.30 Έφεση της Απόφασης του Εφόρου στο ∆ικαστήριο   

 ΕΣ-Αρ.31 Αίτηση για Πιστοποιητικό του Εφόρου (άλλο από το Πιστοποιητικό 
Εγγραφής Εμπορικού Σήματος, δυνάμει του άρθρου 21(2), ή σειράς 
Εμπορικών Σημάτων βάση του Άρθρου 23(2) 

 
 
30,00 

 ΕΣ-Αρ.32 Αίτηση για ακύρωση ή διενέργεια ή μετατροπή μίας ή περισσοτέρων 
καταχωρήσεων διεύθυνσης για επίδοση εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη ή 
εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης εμπορικού σήματος.  

• Για την πρώτη καταχώρηση  
• Για κάθε άλλη καταχώρηση  

 
 
 
 
8,54 
1,71 

 ΕΣ-Αρ.33 Αίτηση για Πιστοποιητικό του Εφόρου δυνάμει του Άρθρου 24(5) και 
του Κανονισμού 72 για προτεινόμενη Εκχώρηση Εγγεγραμμένου 
Σήματος  

• Για το πρώτο Σήμα 
• Για κάθε άλλο Σήμα 

 
 
 
25,63 
8,54 
 

 ΕΣ-Αρ.34  Αίτηση για έγκριση από τον Έφορο δυνάμει του Άρθρου 24(6) ή της 
Παραγράφου 1 του Πίνακα του Νόμου και του Κανονισμού 72 (την ή 
μετά την ορισθείσα ημερομηνία) 

• Για το πρώτο Σήμα 
• Για κάθε άλλο Σήμα 

 
 
 
25,63 
8,54 

 ΕΣ-Αρ.35 Αίτηση για έγκριση από τον Έφορο δυνάμει του Άρθρου 24(6) ή της 
Παραγράφου 1 του Πίνακα του Νόμου και του Κανονισμού 72 (πριν 
την ορισθείσα ημερομηνία) 

• Για το πρώτο Σήμα 
• Για κάθε άλλο Σήμα 

 
 
 
25,63 
8,54 

 ΕΣ-Αρ.36 Αίτηση για Οδηγίες του Εφόρου σύμφωνα με το Άρθρο 24(7)και 
Κανονισμού 73 για δημοσίευση εκχώρησης Εμπορικών Σημάτων σε 
χρήση χωρίς την εμπορική εύνοια 

• Για το πρώτο Σήμα 
• Για κάθε άλλο Σήμα 

 
 
 
34,17 
8,54 

  ΕΣ-Αρ.37 Αίτηση για Χρονική Παράταση σύμφωνα με το Άρθρο 24(7) και 
Κανονισμού 73 για καταχώρηση Εκχώρησης χωρίς την εμπορική 
εύνοια 

• Η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα 

 
 
 
17,09 
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• Η οποία δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες  
• Η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες 

25,63 
34,17 

 ΕΣ-Αρ.38 Αίτηση από τον Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη δυνάμει του Κανονισμού 6, 
για μετατροπή προσδιορισμού εμπορευμάτων ή υπηρεσιών από τον 
Πίνακα III στον Πίνακα IV 

 
8,54 

 ΕΣ-Αρ.39 Ειδοποίηση ένστασης για μετατροπή προσδιορισμού ή προσδιορισμών 
εμπορευμάτων ή υπηρεσιών εγγεγραμμένου Εμπορικού Σήματος ή 
Εγγεγραμμένων Εμπορικών Σημάτων 

• Για ένα Σήμα 
• Για κάθε άλλο Σήμα 

 
 
 
17,09 
1,71 

 ΕΣ-Αρ.40 Ειδοποίηση ένστασης σε αίτηση για άδεια προσθήκης ή μετατροπής 
εγγεγραμμένων Εμπορικών Σημάτων 

25,63 

 ΕΣ-Αρ.41 Ειδοποίηση για Απόφαση ∆ικαστηρίου για Μετατροπή η διόρθωση του 
Μητρώου 

17,09 

 ΕΣ-Αρ.42 Αίτηση για Καταχώρηση στο Μητρώο και δημοσίευση Πιστοποιητικού 
Εγκυρότητας δυνάμει του Άρθρου 45 και του Κανονισμού 81 

• Για πρώτη εγγραφή 
• Για κάθε άλλη εγγραφή 

 
 
 
17,09 
1,71 
 

 ΕΣ-Αρ.43 Αίτηση για Εγγραφή Εγγεγραμμένου ∆ικαιούχου Χρήσης 
Εγγεγραμμένου Εμπορικού Σήματος 

• Για το πρώτο Σήμα 
• Για κάθε άλλο Σήμα 

 
 
70,00 
10,00 

 ΕΣ-Αρ.44 Αίτηση για μετατροπή καταχώρησης σε σχέση με Εγγεγραμμένο 
∆ικαιούχο Χρήσης δυνάμει του Άρθρου 29(8)(α) Κανονισμού 88 

• Για το πρώτο Σήμα 
• Για κάθε άλλο Σήμα 

 
 
 
25,63 
8,54 

 ΕΣ-Αρ.45 Αίτηση για ακύρωση καταχώρησης σε σχέση με Εγγεγραμμένο 
∆ικαιούχο Χρήσης από τον Ιδιοκτήτη του Σήματος ή από οποιοδήποτε 
∆ικαιούχο Χρήσης δυνάμει του Άρθρου 29(8)(β) Κανονισμού 89 

• Για το πρώτο Σήμα 
• Για κάθε άλλο Σήμα 

 
 
 
 
40,00 
10,00 

 ΕΣ-Αρ.46 Αίτηση για ακύρωση σε σχέση με Εγγεγραμμένο ∆ικαιούχο Χρήσης 
από οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει του Άρθρου 29(8)(γ) Κανονισμού 
90 

• Για το πρώτο Σήμα 
• Για κάθε άλλο Σήμα 

 
 
 
25,63 
8,54 

 ΕΣ-Αρ.47 Ειδοποίηση προς τον Έφορο βάσει του άρθρου 29 (9) και του υπ' Αρ. 
91 κανονισμού για την πρόθεση παρέμβασης σε διαδικασίες για την 
αλλαγή ή ακύρωση μια καταχώρησης στο Μητρώο ενός ∆ικαιούχου 
Χρήσης Εμπορικού Σήματος. 

17,09 

 ΕΣ-Αρ.47Α Αίτηση για Εγγραφή Πιστοποιούντος Εμπορικού Σήματος  80,00 

 ΕΣ-Αρ.47Β Αίτηση στον Έφορο για απάλειψη ή μετατροπή εγγραφής 
Πιστοποιούντος Εμπορικού Σήματος ή Μετατροπή Κανονισμών 

 
34,17 

 ΕΣ-Αρ.47Γ Αίτηση στον Έφορο από τον Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη Πιστοποιούντος 
Εμπορικού Σήματος για να συναινέσει στην μετατροπή των 
κατατεθέντων Κανονισμών 

34,17 

          Άδεια Έρευνας μεταξύ των Ταξινομημένων Απεικονίσεων Εμπορικών 
Σημάτων 

20,00 

          Επιθεώρηση Μητρώου Εμπορικού Σήματος για κάθε Σήμα 15,00 
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          Έκδοση Πιστοποιημένου Αντίγραφου Εγγράφου  15,00 

          Για ∆ημοσίευση Αίτησης για Εγγραφή ή Μετατροπή Εμπορικού 
Σήματος στην Επίσημη Εφημερίδα 

50,00 

         Αίτηση για Ακρόαση ενώπιον του Εφόρου σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς 32 και 33 

50,00 

         Καταχώρηση Εμπεριστατωμένης  Γραπτής  Απάντησης  στον Έφορο 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32 και 33 

30,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίσημη                                                              
Εφημερίδα 
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Παρ.ΙΙΙ(Ι):                                    
10.12.1971 
9.4.2015.                                               

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  
 

Κλάση 1 
 
 

 Χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική, φωτογραφία ή φιλοσοφική 
έρευνα και αντιδιαβρωτικά  
 

Κλάση 2 
 

 Χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς γεωργίας, κηπουρικής, 
κτηνιατρικής και υγειονομικής. 
 

Κλάση 3 
 

 Χημικές ουσίες που παρασκευάζονται για χρήση στην ιατρική και φαρμακευτική. 
 

Κλάση 4 
 

 Ακατέργαστες, ή μερικώς παρασκευασμένες φυτικές, ζωικές και ουσίες μεταλλικών οι 
οποίες χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις. 
 

Κλάση 5 
 

 Ακατέργαστα και μερικώς κατεργασμένα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στη 
βιομηχανία. 
 

Κλάση 6 
 

 Μηχανήματα όλων των ειδών και ανταλλακτικά τέτοιων μηχανημάτων εκτός 
γεωργικών και κηπουρικών μηχανημάτων τα οποία περιλαμβάνονται στη κλάση 7. 
 

Κλάση 7 
 

 Γεωργικά και κηπουρικά μηχανήματα και ανταλλακτικά τέτοιων μηχανημάτων. 
 

Κλάση 8 
 

 Φιλοσοφικά όργανα, επιστημονικά όργανα και συσκευές για χρήσιμους σκοπούς. 
Όργανα και συσκευές διδασκαλίας.  
  

Κλάση 9 
 

 Μουσικά όργανα. 
 

Κλάση 10 
 

 Ορολογικά όργανα. 
 

Κλάση 11 
 

 Όργανα, συσκευές, τεχνάσματα για χειρουργικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς σχετικά 
με την υγεία ανθρώπων ή ζώων. 
 

Κλάση 12 
 

 Μαχαιροπίρουνα ή αιχμηρά εργαλεία. 
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Κλάση 13 
 

 Μεταλλικά εμπορεύματα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις 
 

Κλάση 14 
 

 Εμπορεύματα από πολύτιμα μέταλλα (περιλαμβανομένων αλουμινίου, νικελίου, 
βρετανικού μετάλλου, κλπ) και κοσμήματα και απομιμήσεις τέτοιων εμπορευμάτων και 
κοσμημάτων.  
 

Κλάση 15 
 

 Γυαλί 
 

Κλάση 16 
 

 Πορσελάνη και πήλινα 
 

Κλάση 17 
 

 Κατασκευές από ορυκτά και άλλες ουσίες για οικοδομές ή διακόσμηση. 
 

Κλάση 18 
 

 Μηχανικά, αρχιτεκτονικά και οικοδομικά τεχνάσματα. 
 

Κλάση 19 
 

 ΄Οπλα, πυρομαχικά και προμήθειες, που δεν περιλαμβάνονται στην κλάση 20. 
 

Κλάση 20 
 

 Εκρηκτικές ύλες 
 

Κλάση 21 
 

 Ναυτικά αρχιτεκτονικά τεχνάσματα και ναυτικός εξοπλισμός που δεν 
περιλαμβάνονται στις     κλάσεις 19 και 20. 

 
Κλάση 22 

 
 Μεταφορικά 
 

Κλάση 23 
 

 (α) Βαμβακερά νήματα 
 (β) Βαμβακερές κλωστές 
 

Κλάση 24 
 

 Βαμβακερά τόπια όλων των ειδών. 
 

Κλάση 25 
 

 Βαμβακερά εμπορεύματα που δεν περιλαμβάνονται στις κλάσεις 23,24 ή 38. 
 

Κλάση 26 
 

 Λινά και κανναβένια νήματα και κλωστές. 
 

Κλάση 27 
 

 Λινά και κανναβένια τόπια. 
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Κλάση 28 

 
 Λινά και κανναβένια εμπορεύματα που δεν περιλαμβάνονται στις κλάσεις 26,27 και 
50. 
 

Κλάση 29 
 

 Νήματα από γιούτα και λεπτά υφάσματα και άλλα αντικείμενα κατασκευασμένα από 
γιούτα, που δεν περιλαμβάνονται στην κλάση 50. 

 
Κλάση 30 

 
 Μετάξι, στριμμένο ή ραμμένο 
 

Κλάση 31 
 

 Μεταξένια τόπια 
 

Κλάση 32 
 

 Άλλα μεταξένια εμπορεύματα που δεν περιλαμβάνονται στις κλάσεις 30 και 31. 
 

Κλάση 33 
 

 Νήματα από μαλλιά, κασμήρια ή τρίχωμα 
 

Κλάση 34 
 

 Ρούχα και ύλες από μαλλί, κασμίρι ή τρίχωμα 
 

Κλάση 35 
 

 Μάλλινα και κασμιρένια και εμπορεύματα από τρίχωμα, τα οποία δεν 
περιλαμβάνονται στις κλάσεις 33 και 34. 
 

Κλάση 36 
 

 Ταπέτα, πανί δαπέδου και μουσαμά. 
 

Κλάση 37 
 

 ∆ερμάτινα, κατεργασμένα ή ακατέργαστα και αντικείμενα κατασκευασμένα από 
δέρμα τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις. 
 
 
 

Κλάση 38 
 

 Είδη ρουχισμού 
 

Κλάση 39 
 

 Χαρτί (εκτός χάρτινες ταπετσαρίες), γραφική ύλη και βιβλιοδεσία. 
 

Κλάση 40 
 

 Εμπορεύματα παρασκευασμένα από ινδικό ελαστικό και γουταπέρκα που δεν 
περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις. 
 

Κλάση 41 
 

 Έπιπλα και ταπετσαρίες. 
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Κλάση 42 

 
 Ουσίες που χρησιμοποιούνται ως τροφή ή συστατικά τροφής. 
 

Κλάση 43 
 

 Οινοπνευματώδη ποτά και οινόπνευμα. 
 

Κλάση 44 
 

 Μεταλλικά και αεριούχα νερά, φυσικά και τεχνικά, περιλαμβανομένης μπύρας τύπου 
τζίντερ 
 

Κλάση 45 
 

 Καπνός, ανεξάρτητα αν παρασκευάζεται ή όχι. 
 

Κλάση 46 
 

 Σπόροι για γεωργικούς και κηπουρικούς σκοπούς 
 

Κλάση 47 
 

 Κεριά, κοινό σαπούνι, απορρυπαντικά, φωτιστικά, θερμαντικά ή λιπαντικά έλαια, 
σπίρτα, και κόλλα, και άλλα παρασκευάσματα για σκοπούς καθαριστηρίου. 

 
Κλάση 48 

 
Αρώματα (περιλαμβανομένων ειδών τουαλέτας, παρασκευάσματα για δόντια και 
μαλλιά και αρωματικό σαπούνι). 

 
Κλάση 49 

 
 Παιγνίδια όλων των ειδών και αθλητικά είδη τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε άλλες 

κλάσεις. 
 

Κλάση 50 
 
 ∆ιάφορα: 
 

(1) Εμπορεύματα, παρασκευασμένα από ελεφαντοστό, κόκκαλο ή ξύλο, 
που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις. 
 

(2) Εμπορεύματα παρασκευασμένα από άχυρο ή γρασίδι, που δεν 
περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις. 
 

(3) Εμπορεύματα που παρασκευάζονται από ζωικές και φυτικές ουσίες τα 
οποία δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις. 

(4) Πίπες καπνού 
 

(5) Ομπρέλες, μπαστούνια, χτένες και τσατσάρες. 
 

(6) Κρέμες επίπλων, σκόνη , πιάτων. 
 

(7) Αδιάβροχα, τέντες, ρόμπες, σπάγκοι. 
 

(8) Κουμπιά όλων των ειδών, άλλα από πολύτιμα μέταλλα ή απομιμήσεις 
αυτών. 
 

(9) Περιτυλίγματα και σωλήνες όλων των ειδών. 
 

(10) Εμπορεύματα που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κλάσεις. 
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Επίσημη                                                              
Εφημερίδα 
Παρ.ΙΙΙ(Ι):                                    
9.11.1990 
14.12.2001                                             ΠΙΝΑΚΑΣ IV 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Μέρος Ι- Εμπορεύματα 

 
[Μέρη ενός αντικειμένου ή συσκευές γενικά κατατάσσονται με το πραγματικό 
αντικείμενο ή συσκευή, εκτός στις περιπτώσεις όπου τέτοια μέρη καθιστούν 
αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις. 

 
1. Χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία, επιστήμη, 

φωτογραφία, γεωργία, φυτοκομεία, δασοκομία, λιπάσματα (φυσικά και 
τεχνικά), συστάσεις απόσβεσης πυρκαγιάς,  tempering ουσίες και χημικά 
παρασκευάσματα για συγκολλήσεις, χημικές ουσίες για συντήρηση 
τροφίμων, ουσίες μαυρίσματος, συγκολλητικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία.  
 

2. Μπογιές, βερνίκια, λάκες, συντηρητικά ενάντια στη σκουριά και ενάντια 
στη διάβρωση του ξύλου, χρωστικές ύλες, βαφές, mordants, resins, 
μέταλλα σε φύλλα και μορφή σκόνης για μπογιατζήδες και διακοσμητές. 
 

3.  Παρασκευάσματα αποχρωματισμού και άλλες ουσίες για χρήση σε πλύση, 
καθάρισμα, γυάλισμα, τρίψιμο και λειαντικά παρασκευάσματα, σαπούνια, 
αρώματα, αιθέρια έλαια, καλλυντικά, λοσιόν μαλλιών, dentifrices 
 

4. Βιομηχανικά λάδια και γράσα (εκτός από φαγώσιμα λάδια και λίπη και 
αιθέρια έλαια), λιπαντικά, dust laying και συστάσεις απορρόφησης, 
καύσιμα (περιλαμβανομένου και οινοπνεύματος μηχανής), φώτα, κεριά, 
λαμπάδες, βεγιέζες και φυτίλια. 
 

5. Φαρμακευτικά, κτηνιατρικές και υγειονομικές ουσίες, βρεφικές τροφές και 
τροφές για ασθενείς, τσιρότα, υλικό για επίδεση, υλικό για σφράγισμα 
δοντιών, οδοντικό κερί, απολυμαντικά, παρασκευάσματα για ζιζανιοκτόνα 
και για καταστροφή ζωυφίων και παράσιτων. 
 

6. Ακατέργαστα και μερικώς κατεργασμένα κοινά μέταλλα και τα κράματα 
τους, άγκυρες, αμόνια, καμπάνες, κυλινδρικά και υλικά οικοδομής σε 
καλούπι, γραμμές και άλλα μεταλλικά υλικά για σιδηροδρομικές γραμμές, 
αλυσίδες  (εκτός από αλυσίδες οδήγησης οχημάτων), καλώδια και 
σύρματα (μη- ηλεκτρικά), σιδηρικές εργασίες, μεταλλικές αντλίες και 
σωλήνες, χρηματοκιβώτια και κουτιά μετρητών, ατσάλινες μπάλες, πέταλα, 
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καρφιά και βίδες, άλλα εμπορεύματα σε μη πολύτιμο μέταλλο που δεν 
περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις, μεταλλεύματα.        
 

7. Μηχανές και εργαλεία μηχανών, κινητήρες (εκτός για οχήματα), ενώσεις 
μηχανών και ιμάντες (εκτός για οχήματα), μεγάλου μεγέθους γεωργικά 
εργαλεία, εκκολαπτήρια.  
 

8. Χειρωνακτικά εργαλεία και όργανα, μαχαιροπήρουνα, πιρούνια και 
κουτάλια, αγχέμαχα όπλα, 
 

9. Επιστημονικές, ναυτιλιακές, επισκοπικές και ηλεκτρικές συσκευές και 
όργανα (περιλαμβανομένων και ασύρματων), συσκευές και όργανα 
φωτογραφίας, κινηματογραφίας, οπτικά, βάρους, μέτρησης, σινιάλου, 
ελέγχου (επίβλεψης), ναυαγοσωστικής και διδασκαλίας, συσκευές 
κερμάτων και συσκευές παραχάραξης, μηχανές που μιλούν,  μηχανές 
ταμείου, υπολογιστικές μηχανές, συσκευές πυρόσβεσης(πυροσβεστήρες),       
 

10. Χειρουργικά, ιατρικά, οδοντιατρικά και κτηνιατρικά όργανα και 
συσκευές(περιλαμβανομένων  
(τεχνιτών ματιών και δοντιών) 
 

11. Εγκαταστάσεις για φωτισμό, θέρμανση, γεννήτριες ατμού, μαγειρέματος, 
ψήξης, στεγνώματος, εξαερισμού, παροχής νερού και για υγειονομικούς 
σκοπούς.  
 

12. Οχήματα, συσκευές για μετακίνηση από ξηρά, αέρα ή θάλασσα.  
 

13. Πυρομαχικά, πολεμοφόδια και βλήματα, εκρηκτικές ουσίες, 
πυροτεχνήματα  
 

14. Πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα τους και εμπορεύματα σε πολύτιμα 
μέταλλα ή επικαλυμμένα με αυτά (εκτός από μαχαιροπίρουνα, πιρούνια 
και κουτάλια), χρυσαφικά, πολύτιμοι λίθοι, ………και άλλα χρονομετρικά 
όργανα. 
 

15. Μουσικά όργανα (εκτός μηχανών που μιλούν και ασύρματες συσκευές) 
 

16. Χαρτί και αντικείμενα χαρτιού, χαρτόνια και χαρτικά αντικείμενα, έντυπη 
ύλη, εφημερίδες και περιοδικά, βιβλία, υλικό βιβλιοδεσίας, φωτογραφίες, 
γραφική ύλη, κολλητικό υλικό (γραφική ύλη), υλικά καλλιτεχνών, πινέλα, 
γραφομηχανές, είδη γραφείου (εκτός από έπιπλα), διδακτικό υλικό και 
υλικό διδασκαλίας(εκτός από συσκευές), τραπουλόχαρτα, (εκτυπωτών) 
είδη και κλισέ τσιγκογραφίας (στερεότυπα). 
 

17. Γουταπέρκα, ινδικό καουτσούκ, σαπότα και υποκατάστατα, αντικείμενα 
φτιαγμένα από τες ουσίες αυτές και που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες 
κλάσεις, υλικά για πακετάρισμα, σφράγισμα ή μόνωση, ασβέστης, μίκα και 
τα προϊόντα τους, μάνικες (μη μεταλλικούς) 
 

18. ∆έρμα και απομιμήσεις δέρματος, αντικείμενα φτιαγμένα από τα υλικά 
αυτά και που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις, δέρματα, τομάρια, 
μπαούλα και ταξιδιωτικές τσάντες, ομπρέλες, ομπρέλες του ήλιου και 
μπαστούνια, μαστίγια, ιπποσκευή και χάμουρα    
 

19. Υλικά οικοδομής, φυσικά και τεχνητή πέτρα, τσιμέντο, ασβέστης, 
ασβεστόλασπη, σοβάς και χαλίκι, pipes of earthenware ή τσιμέντου, υλικά 
κατασκευής δρόμου, άσφαλτος, πίσσα και πισσάσφαλτος, κινητά κτήρια, 
πέτρινα μνημεία, chimney pots. 
 

20. Έπιπλα, καθρέπτες, φωτογραφοθήκες, αντικείμενα (που δεν 
περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις), ξύλου, φελλού, καλάμια, πλεχτά, 
κέρατο, κόκκαλο, φίλντισι, μπανέλα, όστρακο, κεχριμπάρι, μαργαριτάρι, 
μαγνησίτης, ζελατίνη και υποκατάστατα για όλα αυτά τα υλικά. 
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21. Μικρά οικιακά σκεύη, δοχεία, (όχι από πολύτιμα μέταλλα, ούτε 

επικαλυμμένα με αυτά), χτένες και σφουγγάρια, βούρτσες(εκτός από 
βούρτσες μπογιαντίσματος), υλικά κατασκευής βουρτσών, όργανα και 
υλικά για καθαριστικούς σκοπούς, σύρμα καθαρίσματος οικιακών σκευών, 
γυαλικά, πορσελάνη και πήλινα σκεύη που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες 
κλάσεις.   
 

22. Σκοινιά, χορδές, δίκτυα, σκηνές, τέντες, μουσαμάδες, πανιά, σακιά, υλικά 
γεμίσματος και παραγεμίσματος (μαλλιά, καπότο, φτερά, φύκια κτλ), 
ακατέργαστο ινώδης υλικό υφάσματος.   
 

23. Νήματα, κλωστές. 
 

24.  Χαρτομάντιλα (piece goods), καλύμματα κρεβατιού και τραπεζιού, 
υφάσματα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις. 
 

25. Ενδυμασία, περιλαμβανομένων και μποτών, παπουτσιών και παντόφλων.    
 

26. ∆αντέλα και κέντημα, κορδέλες και σειρήτια, κουμπιά, σούστες, γάντζοι 
και μάτια, καρφίτσες και βελόνια, τεχνητά λουλούδια. 
 

27. Χαλιά, ταπέτα, χαλάκια και στρώσιμο με ψάθα, μουσαμάς δαπέδου και 
άλλα υλικά για κάλυψη πατωμάτων, ταπετσαρία τοίχου (όχι υφασμάτινη). 
 

28. Παιγνίδια και παιγνιδάκια, αντικείμενα εκγύμνασης και σπορ,(εκτός 
ρουχισμού), κορδέλες και διακοσμήσεις για Χριστουγεννιάτικα δέντρα. 
 

29. Κρέας, ψάρι, πουλερικά και κυνήγι, ζωμός κρέατος, παστά, ξηρά και 
μαγειρευτά φρούτα και λαχανικά, ζελέ, μαρμελάδες, αυγά, γάλα και άλλα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, εδώδιμα λάδια και λίπη, κονσέρβες, πίκλες. 
 

30.  Καφές, τσάι, κακάο, ζάχαρη, ρύζι, ταπιόκα, σάγον, υποκατάστατα καφέ, 
αλεύρι και παρασκευάσματα από δημητριακά, ψωμί, μπισκότα, κέικ, ζύμη 
και ζαχαροπλαστική, γλάσα , μέλι, μελάσα, μαγιά, μαγειρική σόδα, αλάτι, 
μουστάρδα, πιπέρι, ξύδι, σάλτες, πάγος.  

31. Αγροτικά, κηπουρικά και δασικά προϊόντα και κόκκοι που δεν 
περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις, ζωντανά ζώα, φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά, σπόροι, αληθινά φυτά και λουλούδια, ζωοτροφές , βύνη. 
 

32. Μπύρα, αγγλικός ζήθος και  μαύρη μπύρα, μεταλλικό αεριούχα νερά και 
άλλα μη- αλκοολούχα ποτά, σιρόπια και άλλα παρασκευάσματα για 
ετοιμασία ποτών. 
 

33. Κρασιά, οινοπνευματώδη και λικέρ. 
 

34. Καπνός, ακατέργαστος και παρασκευασμένος, αντικείμενα καπνιστών, 
σπίρτα.            

 
 

Επίσημη                                                              
Εφημερίδα 
Παρ.ΙΙΙ(Ι):                                    
9.11.1990 
14.12.2001                                                  Μέρος ΙΙ-  Υπηρεσίες 

 
 

35. ∆ιαφημίσεις και επιχειρήσεις 
 

36. Ασφαλιστικές και χρηματικές υπηρεσίες 
 

37. Οικοδομικές υπηρεσίες και επιδιορθώσεις 
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38. Επικοινωνίες 
 

39. Συγκοινωνίες και αποθήκευση- φύλαξη 
 

40. Επεξεργασία υλικών 
 

41. Εκπαίδευση και ψυχαγωγία 
 

42. Επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες και έρευνα και σχεδιασμός που 
σχετίζονται με αυτές ˙ βιομηχανική ανάλυση και ερευνητικές υπηρεσίες 
σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανικού εξοπλισμού και λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών νομικές υπηρεσίες 
 

43. Υπηρεσίες για προμήθεια τροφίμων και ποτών παροχή υπηρεσιών για 
προσωρινή διαμονή 
 

44. Ιατρικές υπηρεσίες κτηνιατρικές υπηρεσίες φροντίδα υγιεινής και 
ομορφιάς για ανθρώπους ή ζώα γεωργικές, φυτοκομικές και δασοκομικές 
υπηρεσίες.  
 

45. Προσωπικές και κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους για να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες ατόμων υπηρεσίες ασφάλειας για την 
προστασία περιουσιών και ατόμων 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                     (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 1)                                  
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 
___________ 

 
ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ Ή ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΣΕΙ  

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
(Κανονισμός 14) 

 
Eγώ Εμείς (α) ……………………………………………………………………….…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Έχω (έχουμεν) διορίσει τον (τους) (β) ………………………………………………………………………………… 

από…………………………………………………………………………………………………………………… 

για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος μου (αντιπρόσωποι μας) για  (γ) …………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

και παρακαλώ (παρακαλούμε) όπως όλες οι σχετικές ειδοποιήσεις, απαιτήσεις και επιστολές 

αποστέλλονται σε αυτόν (αυτούς)στην πιο πάνω διεύθυνση. 

Εγώ (Εμείς) με την παρούσα ανακαλώ (ανακαλούμε) όλες τες προγενέστερες 

εξουσιοδοτήσεις, εάν υπάρχουν τέτοιες, σχετικά με την ίδια υπόθεση ή διαδικασία 
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Εγώ (Εμείς) με την παρούσα δηλώνω (δηλώνουμε) ότι είμαι (είμαστε) 

(δ)………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………                                      

Ημερομηνία …………………….………………..………………….. 

                 (Υπογραφή) (ε) ……………..………..………………..…………….. 
                                                         ∆ιεύθυνση (στ)………………………………………………………… 
(Το μέρος αυτό να διαγραφεί αν το πρόσωπο που διορίζει τον Αντιπρόσωπο επιθυμεί όπως η 

δική του διεύθυνση θεωρείται ως διεύθυνση για επιδόσεις μετά την εγγραφή). 

Εγώ (Εμείς) επίσης εξουσιοδοτώ (εξουσιοδοτούμε) τον πιο πάνω (τους πιο πάνω) 

(β) ………………………...………………………………………………………………………………………… 

όπως συμπληρώσει (συμπληρώσουν) τον Τύπο Ε.Σ. Αρ.32 με τον οποίον ζητείται η 

καταχώρηση διεύθυνσης για επιδόσεις ως μέρους  οποιασδήποτε  εγγραφής  που έγινε με 

βάσει την πιο πάνω εξουσιοδότηση.                  

Ημερομηνία………………….………………………………… 

 
    (Υπογραφή) (ε) ……………………………………………….. 
   
    ∆ιεύθυνση (στ) ………………………………………………  
    
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
(α)  Το πλήρες όνομα καθενός των συνεταίρων ενός Οίκου πρέπει να καταχωρηθεί και αν η 

εταιρεία είναι  
       περιορισμένης ευθύνης να δοθούν το είδος της και η χώρα στην οποία έχει συσταθεί. 
(β)  Καταχωρήστε το όνομα και την διεύθυνση του αντιπροσώπου. 
(γ)  Καταχωρήστε την ειδική υπόθεση ή διαδικασία για την οποία έχει διορισθεί ο 

αντιπρόσωπος, όπως  
      επίσης και τον αριθμό (τους αριθμούς) του εμπορικού σήματος (των εμπορικών σημάτων) 
αν αυτά είναι γνωστά. 

(δ) Καταχωρήστε την υπηκοότητα. 
(ε)  Να υπογραφεί από το πρόσωπο που διορίζει τον αντιπρόσωπο. 
(στ) Καταχωρήστε την πλήρη εμπορική ή επαγγελματική διεύθυνση του προσώπου που 
διορίζει τον  
                                                                                                          (Τύπος Ε.Σ. 
Αρ. 2)                                  
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 268 

________________ 
 

Αίτηση για εγγραφή Εμπορικού Σήματος στο Μητρώο. 
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Μία απεικόνιση του εμπορικού 
σήματος να επικολληθεί στο χώρο 
αυτό και επιπρόσθετες τέσσερις με 

τον τύπο Ε.Σ Αρ.3 

 
Με το παρόν υποβάλλεται αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο του πιο πάνω εμπορικού σήματος 
στην Κλάση …………….. αναφορικά με (α) …….……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
στο όνομα τ…..  (β) …………………………………………………………………………………………. 
 
τ…. οποί….. η διεύθυνση είναι (γ) ……………………………………………………............................ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
διεξάγοντας εργασία ως (δ) ……………………………………………………………………………….. 
 
το οποίο (ε) ήδη χρησιμοποιείται / υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί και ο οποίος διεκδικεί 
την κυριότητα του. 
(στ) ……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
                                                                  Ημερομηνία: …………………………………… 

Υπογραφή: ……………………………………… 
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
(α)  Καταχωρήστε τα εμπορεύματα.  Μόνο εμπορεύματα που εμπίπτουν σε μια κλάση 
μπορούν να καταχωρηθούν.  Ξεχωριστή αίτηση χρειάζεται για κάθε κλάση.    
(β)  Καταχωρήστε το πλήρες όνομα ευδιάκριτα, την περιγραφή και την εθνικότητα του 
προσώπου, οίκου ή της εταιρείας που υποβάλλει την αίτηση.  Στην περίπτωση συνεταιρισμού, 
τα ονόματα των συνεταίρων  πρέπει να αναγραφούν πλήρως.   Αν η αίτηση υποβάλλεται από 
εταιρεία τότε πρέπει να προσδιορισθεί το είδος της εταιρείας και η χώρα στην οποία αυτή έχει 
συσταθεί . 
(γ)  Καταχωρήστε την πλήρη διεύθυνση όπου διεξάγεται η εργασία του αιτητή. 
(δ)  Καταχωρήστε το είδος της διεξαγόμενης εργασίας του αιτητή. 
(ε)  Απαλείψετε τις μη εφαρμοζόμενες λέξεις στην ειδική περίπτωση. 
(στ) Καταχωρήστε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες (αν υπάρχουν).  
                                          (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 2Ε)                             
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 268 

________________ 
 

Αίτηση για εγγραφή Εμπορικού Σήματος στο Μητρώο. 
(για ηλεκτρονική καταχώρηση μόνο) 
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Μία απεικόνιση του εμπορικού 
σήματος να επικολληθεί στο χώρο 
αυτό και επιπρόσθετες τέσσερις με 

τον τύπο Ε.Σ Αρ.3 
 
 

Με το παρόν υποβάλλεται αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο του πιο πάνω εμπορικού σήματος 
στην Κλάση …………….. αναφορικά με (α) …….……………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
στο όνομα τ…..   
(β) …………………………………………………………………………………………. 
τ…. οποί….. η διεύθυνση είναι (γ) ……………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
διεξάγοντας εργασία ως  
(δ) ……………………………………………………………………………….. 
το οποίο (ε) ήδη χρησιμοποιείται / υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί και ο οποίος διεκδικεί 
την κυριότητα του. 
(στ) ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
                  Ημερομηνία: ……………………………………….. 

Υποβλήθηκε από: …………………………………………. 
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
(α)  Καταχωρήστε τα εμπορεύματα.  Μόνο εμπορεύματα που εμπίπτουν σε μια κλάση 
μπορούν να καταχωρηθούν.  Ξεχωριστή αίτηση χρειάζεται για κάθε κλάση.    
(β)  Καταχωρήστε το πλήρες όνομα ευδιάκριτα, την περιγραφή και την εθνικότητα του 
προσώπου, οίκου ή της εταιρείας που υποβάλλει την αίτηση.  Στην περίπτωση συνεταιρισμού, 
τα ονόματα των συνεταίρων  πρέπει να αναγραφούν πλήρως.   Αν η αίτηση υποβάλλεται από 
εταιρεία τότε πρέπει να προσδιορισθεί το είδος της εταιρείας και η χώρα στην οποία αυτή έχει 
συσταθεί . 
(γ)  Καταχωρήστε την πλήρη διεύθυνση όπου διεξάγεται η εργασία του αιτητή. 
(δ)  Καταχωρήστε το είδος της διεξαγόμενης εργασίας του αιτητή. 
(ε)  Απαλείψετε τις μη εφαρμοζόμενες λέξεις στην ειδική περίπτωση. 
(στ) Καταχωρήστε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες (αν υπάρχουν).  
                                                                                                                           (Τύπος 
Ε.Σ. Αρ. 3)                                  

                  
 
 

             ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 268 

________________ 
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Επιπρόσθετη απεικόνιση του 
Εμπορικού Σήματος πρέπει να 
επισυνάπτεται με την αίτηση για 
εγγραφή 

 
 
 
 
 
 
 
  
Τέσσερις επιπρόσθετες απεικονίσεις του πιο πάνω τύπου πρέπει να επισυνάπτονται με κάθε 

αίτηση. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          ΚΥΠΡΙΑΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 
 

 
(Τύπος ΕΣ-Αρ. 4.) 

 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

---------------------------------------- 
Αίτηση για ∆ήλωση Αιτιολόγησης μιας Απόφασης.  

 
 

  
 

 
Μία απεικόνιση του 
εμπορικού σήματος 

η οποία να 
αντιστοιχεί πλήρως 

με όλες τις 
λεπτομέρειες της 
απεικόνισης που 
επικολλήθηκε στην 
Αίτηση, πρέπει να 
επικολληθεί στο 
χώρο αυτό.  
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ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ 
(α) ...........................................................................................................................
..... 
ζητείται δια του παρόντος από τον Έφορο να δηλώσει γραπτώς την αιτιολόγηση της 
απόφασής του που λήφθηκε την ......... ημέρα του μήνα ............. του ….........., κατόπιν 
ακρόασης που διεξάχθηκε την  ......... ημέρα του μήνα ............. του …...... .και τα στοιχεία 
που χρησιμοποίησε για να καταλήξει στην απόφαση αυτή. 
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία ................................................... 
 
Υπογραφή ..................................................... 
 
 
 
 
 
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ. 
 
 
 
 
 
 
Αν ο Έφορος έθεσε προϋποθέσεις στις οποίες ο Αιτητής  δε φέρει ένσταση , ο Αιτητής  πρέπει 
να συμμορφωθεί με αυτά προτού ο Έφορος εκδώσει την αιτιολόγηση της απόφασής του. (Βλ. 
κανονισμό 34.) 

                                                                                                                                                          

(α) Σημειώστε τις λέξεις και τον αναγνωριστικό αριθμό της υπόθεσης ή της διαδικασίας.  

 
 

 

 

 

 

 

                                           (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 5)                             
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 

___________ 
 

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

*(Πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο) 
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Αναφορικά με την Αίτηση με Αρ………………………..του (των) …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

από …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Εγώ (Εμείς) (α) ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

με την παρούσα γνωστοποιώ (γνωστοποιούμε) την πρόθεση μου (μας)να υποβάλω 

(υποβάλουμε) ένσταση στην εγγραφή του Εμπορικού Σήματος που δημοσιεύτηκε με τον πιο 

πάνω αριθμό στην Κλάση ……………., στο Πέμπτο Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας της 

Κυπριακής ∆ημοκρατίας της …………….………..…………. ημέρας, του μήνα …….………………………, 

Αρ. …………………………… σελίδα …………………   .   

Οι λόγοι της ένστασης είναι οι ακόλουθοι: 
 
 
 
 
 
 
(β)   
 
 
∆ιεύθυνση για επιδόσεις στην Κύπρο γι’ αυτήν τη διαδικασία 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………   

 Ημερομηνία …………………….………..…………………. 

 
                  (Υπογραφή) …………………..……………………………... 
                                                                 
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
*  Το αντίγραφο δεν χρειάζεται χαρτοσήμανση 
(α)  Καταχωρήστε το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση. 
(β)  Αν η  ένσταση για την εγγραφή εγείρεται λόγω του ότι το σήμα μοιάζει με σήματα ήδη 
καταχωρημένα στο Αρχείο πρέπει να δοθούν οι αριθμοί των σημάτων  αυτών όπως επίσης και 
οι αριθμοί των Επισήμων Εφημερίδων στις οποίες έχουν δημοσιευθεί. 
                                             (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 6)                               
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 
___________ 

 
 
 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΕΝΣΤΑΣΗΣ 
 

• (Πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο) 
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Αναφορικά με την ένσταση με Αρ. ………………………. 

 
                                          στην Αίτηση με Αρ. ………………………. 

 
 
Εγώ (Εμείς) ………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. ………………………………… 

ο αιτητής (οι αιτητές) για την εγγραφή του πιο πάνω Εμπορικού Σήματος με την παρούσα  

γνωστοποιώ (γνωστοποιούμε) ότι οι λόγοι στους οποίους βασίζομαι (βασιζόμαστε) για την 

υποστήριξη της αίτησης μου (μας) είναι οι ακόλουθοι: 

 

 

 

 

 

 

Εγώ (Εμείς) παραδέχομαι (παραδεχόμαστε) τους πιο κάτω ισχυρισμούς που περιέχονται στην 

Ειδοποίηση Ένστασης. 

 

 

∆ιεύθυνση για επιδόσεις στην Κύπρο γι’ αυτήν την διαδικασία: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
Ημερομηνία …………………….…………………………. 
 
Υπογραφή …………………..……………………………... 
                                                                                      
  
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 
 
* Το αντίγραφο δεν χρειάζεται χαρτοσήμανση. 
                                                                                                                           (Τύπος 
ΕΣ-Αρ. 7.) 

 

 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

____________________ 

Ειδοποίηση προς τον Έφορο για τη Συμμετοχή σε Ακρόαση. 
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Εγώ ο/η (ή εμείς) (α) ........................................................................................... 
.............................................................................................................................., 
από ........................................................................................................................ 
ειδοποιούμε δια του παρόντος ότι στην Ακρόαση των επιχειρημάτων της Υπόθεσης για: 
 
(β)(1) Ένσταση Αρ. ..... σε Αίτηση εγγραφής του Εμπορικού Σήματος, με αριθμό………………… 
(2) Αίτηση για τη διαγραφή της καταχώρησης στο μητρώο αναφορικά με το Εμπορικό Σήμα, 
με    
     αριθμό……….. 
     (3) ……....... μπορεί να τροποποιηθεί το Εμπορικό Σήμα μέσω αλλαγής ή προσθήκης σε 
αυτό, 
     (4)…. ……........μπορεί να τροποποιηθεί μέσω αλλαγής του προσδιορισμού των αγαθών, 
    (5) ………....... μπορεί να τροποποιηθεί με άλλο τρόπο πέρα των αλλαγών στο σήμα ή 
στον    
         προσδιορισμό, 
 
 
η οποία σύμφωνα με την Ειδοποίηση του Εφόρου της ημέρας ......., του μήνα……….. του 
......... προς εμένα(ή εμάς) ορίστηκε στις ...... π.μ. ή μ.μ. στο Γραφείο του Εφόρου 
Εμπορικών Σημάτων την ημέρα ......... του μήνα ....... του........ θα παραβρεθώ εγώ (ή θα 
παραβρεθούμε εμείς) ή ένα πρόσωπο εκ μέρους μου(μας).  
 

Ημερομηνία……………………………….................. 

Υπογραφή..................................................................... 

∆ιεύθυνση..................................................................... 

 

ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ. 

                                                                                                                                                       

 (α) Σημειώστε το όνομα και τη διεύθυνση. 

 (β) ∆ιαγράψτε τις λέξεις που δεν εφαρμόζονται, δηλώνοντας μόνο μια από τις περιπτώσεις 
από το (1) μέχρι το (5). 

 

 
 
 
                     (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 8)                                  
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 
___________ 

 
Ειδοποίηση για μη συμπλήρωση Εγγραφής 

 
Αρ. …………………………….. 
 
 
Όπως απαιτείται από το άρθρο 21(3) του περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου Κεφ.268 και του 

Κανονισμού 52 των περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμών (αντίγραφα των οποίων 
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παρατίθενται πιο κάτω) ο Έφορος έχει να υποδείξει σ’ εμάς ότι η εγγραφή του εμπορικού 

σήματος για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση εκ μέρους σας, που φέρει τον πιο πάνω αριθμό, 

την ……………………ημέρα του μήνα………………………………………… 

δεν έχει συμπληρωθεί υπαιτιότητας σας και αν αυτή δεν συμπληρωθεί σε ένα μήνα από την 

ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης  η αίτηση σας θα θεωρηθεί ότι έχει εγκαταλειφθεί.  

 

Ημερομηνία……………………………………………….. 

 

 

Προς ………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 21(3) Όταν η εγγραφή εμπορικού σήματος δεν συμπληρωθεί εντός δώδεκα 
μηνών από την ημερομηνία της αίτησης εξαιτίας παράλειψης από μέρους του αιτήτη, ο 
Έφορος μπορεί, αφού επιδώσει στον αιτητή έγγραφη ειδοποίηση κατά τον καθορισμένο 
τρόπο για τη μη συμπλήρωση να θεωρήσει την αίτηση ως εγκαταληφθείσα εκτός αν 
συμπληρωθεί εντός του χρόνου που ορίζεται στην ειδοποίηση για το σκοπό αυτό.  
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 52. – Όταν εγγραφή εμπορικού σήματος δεν ολοκληρωθεί μέσα σε δώδεκα 
μήνες από την ημερομηνία της αίτησης εξαιτίας παράλειψης εκ μέρους του αιτητή, ο Έφορος 
κατά τον τύπο Ε.Σ. Αρ.8 θα δώσει γραπτή ειδοποίηση στον αιτητή στην εμπορική ή 
επαγγελματική διεύθυνση του για τη μη ολοκλήρωση, αλλά αν ο αιτητής εξουσιοδότησε 
αντιπρόσωπο για το σκοπό της αίτησης, θα αποστείλει την ειδοποίηση στον αντιπρόσωπο και 
αντίγραφο αυτής στον αιτητή.  Αν μετά από ένα μήνα από την ημερομηνία που στάλθηκε η 
ειδοποίηση ή μετά από τέτοιο πρόσθετο χρόνο που ο Έφορος μπορεί να επιτρέψει, η 
εγγραφή δεν ολοκληρωθεί, η αίτηση α θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε. 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
                                                                                                                                             
(Τύπος Ε.Σ. Αρ. 9)                                  
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 
___________ 

 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 
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Με το παρόν αποστέλλεται το τέλος που καθορίζεται από τους Κανονισμούς για την εγγραφή 

του Εμπορικού Σήματος Αρ. ……………………………… στην κλάση …………………………  

 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία …………………….…………………………. 
 
 
Υπογραφή …………………..……………………………... 
                                                                                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   
 
Αίτηση για την καταχώρηση διεύθυνσης για επιδόσεις του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη, πρέπει 
να υποβληθεί με τον τύπο Ε.Σ. Αρ.32 (χωρίς οποιοδήποτε τέλος), αν ο τύπος αυτός 
υποβληθεί με τον τύπο αυτό. 
                                                                                                           (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 
9Ε)                                  
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 
___________ 

 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 
(για ηλεκτρονική καταχώρηση μόνο) 

 
 

 

Με το παρόν αποστέλλεται το τέλος που καθορίζεται από τους Κανονισμούς για την εγγραφή 

του Εμπορικού Σήματος Αρ. ……………………………… στην κλάση …………………………  
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Ημερομηνία …………………….…………………………. 
 
 
Υποβλήθηκε από …………………..……………………………... 
                                                                                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   
 
Αίτηση για την καταχώρηση διεύθυνσης για επιδόσεις του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη, πρέπει 
να υποβληθεί με τον τύπο Ε.Σ. Αρ.32 (χωρίς οποιοδήποτε τέλος), αν ο τύπος αυτός 
υποβληθεί με τον τύπο αυτό. 
 
                                                                                                                                       
Τύπος Ε.Σ. Αρ. 10                                  
 
 
                                            
 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 

------------- 
 
 

Το Εμπορικό Σήμα που φαίνεται πιο κάτω γράφτηκε στο Μητρώο στο όνομα, 
εταιρείας οργανωμένης σύμφωνα με τους Νόμους του/της στην Κλάση, του 
Πίνακα IV, με αριθμό, από, σχετικά με τα/τις ακόλουθα/-ες 
εμπορεύματα/υπηρεσίες: 
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Υπογράφτηκε από εμένα σήμερα 
 
 
Έφορος 
 

__________________________________________________________________________
__ 

 
Η εγγραφή ισχύει για περίοδο 7 χρόνων από την πρώτη ημερομηνία που αναφέρεται πιο 
πάνω, οπότε και μπορεί ν’ανανεωθεί, καθώς επίσης και κατά τη λήξη κάθε μεταγενέστερης 
περιόδου 14 χρόνων. 
 
Το παρόν Πιστοποιητικό δεν προορίζεται για χρήση σε νομικές διαδικασίες ή για την 
εξασφάλιση εγγραφής στο εξωτερικό. 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας του Εμπορικού αυτού Σήματος ή αλλαγής 
διεύθυνσης, πρέπει να υποβάλλεται αμέσως αίτηση προς τον Έφορο για καταχώρηση της 
αλλαγής. 
 
 
                                                                                                             (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 
11)                                  
                                                
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 

___________ 
 

*Ανανέωση Εγγραφής Εμπορικού Σήματος 
 
 

Εγώ/Εμείς (α) ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

από ………………………………………………….. με το παρόν παραδίδω/παραδίδουμε το με βάση των 

Κανονισμών καθοριζόμενο τέλος ……………………………. για Ανανέωση της Εγγραφής του 
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Εμπορικού Σήματος με Αρ. ……………………….. στην κλάση ……………………… 

(β), για το οποίο μου δόθηκαν/μας δόθηκαν οδηγίες από τον ιδιοκτήτη του Εμπορικού 

Σήματος, δηλαδή από (γ) …………………………………. να πληρώσω/πληρώσουμε.*  

 
 Ημερομηνία …………………….………..…………………. 
 
     (Υπογραφή) …………………..……………………………... 
                                                                                     (Πρόσωπο που παραδίδει το 
τέλος) 
                                          
                                                               (∆ιεύθυνση)………………………………………………….. 
  
          ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 

(Η πιο κάτω δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί). 
 
Ο Έφορος παρακαλείται όπως αποστείλει την ειδοποίηση ανανέωσης της εγγραφής στον (δ) 
Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη στην πιο πάνω διεύθυνση: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Υπογραφή …………………..….………..……………… 
     Ημερομηνία …………………..……………………………... 
 
O τύπος αυτός θα επιστραφεί αν αποσταλεί στο Γραφείο του Εφόρου, νωρίτερα των τριών 
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της τελευταίας εγγραφής. 
(α)  Καταχωρήστε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου που παραδίδει το τέλος. 
(β)  Αν το τέλος παραδίδεται από τον ιδιοκτήτη, το μέρος αυτό πρέπει να διαγραφεί. 
(γ)  Αν το τέλος δεν παραδίδεται από τον ιδιοκτήτη, καταχωρήστε το όνομα και τη διεύθυνση 
του. 
(δ) Αν η αίτηση υπογραφεί από τον Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη, διαγράψετε τις λέξεις «τον 
Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη» και αντικαταστήσετε τις με τη λέξη «εμένα».  
                                                                                                                    (Τύπος Ε.Σ. 
Αρ. 11Ε)                                  
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 

___________ 
 

*Ανανέωση Εγγραφής Εμπορικού Σήματος 
(για ηλεκτρονική καταχώρηση μόνο) 

 
 

Εγώ/Εμείς (α) ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

από ………………………………………………….. με το παρόν παραδίδω/παραδίδουμε το με βάση των 

Κανονισμών καθοριζόμενο τέλος ……………………………. για Ανανέωση της Εγγραφής του 

Εμπορικού Σήματος με Αρ. ……………………….. στην κλάση ……………………… 

(β), για το οποίο μου δόθηκαν/μας δόθηκαν οδηγίες από τον ιδιοκτήτη του Εμπορικού 
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Σήματος, δηλαδή από (γ) …………………………………. να πληρώσω/πληρώσουμε.*  

 
    Ημερομηνία …………………….………..…………………. 
 
    (Υποβλήθηκε από) …………………..……………………………... 
                                                                                     (Πρόσωπο που παραδίδει το 
τέλος) 
                                                                 
                                                    (∆ιεύθυνση)………………………………………………….. 
  
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 

(Η πιο κάτω δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί). 
 
Ο Έφορος παρακαλείται όπως αποστείλει την ειδοποίηση ανανέωσης της εγγραφής στον (δ) 
Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη στην πιο πάνω διεύθυνση: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Υποβλήθηκε από …………………..….………..…………………. 
    Ημερομηνία …………………..……………………………... 
 
 
O τύπος αυτός θα επιστραφεί αν αποσταλεί στο Γραφείο του Εφόρου, νωρίτερα των τριών 
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της τελευταίας εγγραφής. 
(α)  Καταχωρήστε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου που παραδίδει το τέλος. 
(β)  Αν το τέλος παραδίδεται από τον ιδιοκτήτη, το μέρος αυτό πρέπει να διαγραφεί. 
(γ)  Αν το τέλος δεν παραδίδεται από τον ιδιοκτήτη, καταχωρήστε το όνομα και τη διεύθυνση 
του. 
(δ) Αν η αίτηση υποβληθεί από τον Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη, διαγράψετε τις λέξεις «τον 
Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη» και αντικαταστήσετε τις με τη λέξη «εμένα».  

     

                                
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

 

                                                                                                                                       
(Τύπος ΕΣ-Αρ. 12.) 

 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268. 

________________ 

        

Επιπρόσθετα Τέλη που συνοδεύουν τα Τέλη Ανανέωσης (Τύπος ΕΣ-Αρ. 11), εντός 
δύο μηνών μετά τη δημοσίευση της Μη Καταβολής των Τελών Ανανέωσης. 

(Συνοδεύει τον Τύπο ΕΣ-Αρ. 11)  

  

∆υνάμει των ειδοποιήσεων που εκδόθηκαν από τον Έφορο, εγώ (ή εμείς)  καταβάλλω(ουμε) 
δια του παρόντος τα επιπρόσθετα τέλη  (μαζί με τον Τύπο ΕΣ-Αρ. 11) για την ανανέωση της 
Εγγραφής του Εμπορικού Σήματος Αρ…………… στην Κλάση .................... .  
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Ημερομηνία……………………………………….. 

Υπογραφή.................................................................. 

∆ιεύθυνση.................................................................. 

 

 ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ. 

                                                                                                                                                       

   

Σημείωση: Ο Τύπος  αυτός πρέπει να  υπογραφεί από το(τα) άτομο(άτομα) που 
υπογράφει(υπογράφουν) τον Τύπο ΕΣ-Αρ. 11, ο οποίος  τον συνοδεύει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

                                                                                                                       (Τύπος 
ΕΣ-Αρ. 12Ε) 

 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268. 

 

        

Επιπρόσθετα Τέλη που συνοδεύουν τα Τέλη Ανανέωσης (Τύπος ΕΣ-Αρ. 11), εντός 
δύο μηνών μετά τη δημοσίευση της Μη Καταβολής των Τελών Ανανέωσης. 

(για ηλεκτρονική καταχώρηση μόνο) 

(Συνοδεύει τον Τύπο ΕΣ-Αρ. 11)  

  

∆υνάμει των ειδοποιήσεων που εκδόθηκαν από τον Έφορο, εγώ (ή εμείς)  καταβάλλω(ουμε) 
δια του παρόντος τα επιπρόσθετα τέλη  (μαζί με τον Τύπο ΕΣ-Αρ. 11) για την ανανέωση της 
Εγγραφής του Εμπορικού Σήματος Αρ…………… στην Κλάση .................... .  

 

Ημερομηνία……………………………………….. 

Υποβλήθηκε από.................................................................. 
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∆ιεύθυνση.................................................................. 

 

 ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ. 

                                                                                                                                                   
_____________   

 Σημείωση: Ο Τύπος  αυτός πρέπει να  υποβληθεί από το(τα) άτομο(άτομα) που υποβάλλει 
(υποβάλλουν) τον Τύπο ΕΣ-Αρ. 11, ο οποίος  τον συνοδεύει.  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

     

                                
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

 

           (Τύπος ΕΣ-Αρ. 13.) 

                                  Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268. 

____________________ 

 

Επανεγγραφή διαγραμμένου Εμπορικού Σήματος στο Μητρώο λόγω μη πληρωμής 
του Τέλους Ανανέωσης. 

 

(Συνοδεύει τον Τύπο ΕΣ-Αρ. 11) 

 

∆υνάμει των ειδοποιήσεων που εκδόθηκαν από τον Έφορο,  εγώ (ή εμείς) καταβάλλουμε δια 
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του παρόντος τα επιπρόσθετα τέλη (μαζί με τον Τύπο ΕΣ-Αρ. 11) για την αποκατάσταση στο 
Μητρώο του Εμπορικού Σήματος Αρ……………στην Κλάση.................... 

 

 

 Ημερομηνία…………………………………………. 

Υπογραφή....................................................................... 

∆ιεύθυνση....................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ. 

                                                                                                                                                       

   

Σημείωση: Ο Τύπος  αυτός πρέπει να  υπογραφεί από το(τα) άτομο(άτομα) που 
υπογράφει(υπογράφουν) τον Τύπο ΕΣ-Αρ. 11, ο οποίος  τον συνοδεύει.  

                                                 ΚΥΠΡΙΑΚΗ                           
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      

 

(Τύπος ΕΣ-Αρ. 14.) 

 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

 

Αίτηση βάσει του υπ' Αρ. 69 κανονισμού για παράταση προθεσμίας σύμφωνα με το 
άρθρο 30 (4) για την καταχώρηση  στο Μητρώο ενός Οργανισμού ως 

Μεταγενέστερου Ιδιοκτήτη ενός Εμπορικού Σήματος. 

 

Η παρούσα αίτηση υποβάλλεται από το(ν)/τη(ν) (α) ........................................................ 

................................................................................................................................

......................... 

από 
................................................................................................................................
................  

για (β) ...................... παράταση της προθεσμίας από την περίοδο των έξι μηνών που 
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επιτρέπεται βάσει του άρθρου 30 (4) και του υπ' Αρ. 69 κανονισμού, για την εγγραφή του 
ονόματος του ως ιδιοκτήτη, δυνάμει εκχώρησης, του ακόλουθου(των ακόλουθων) 
Εμπορικού(ών) Σήματος(Σημάτων) που εγγράφηκε(καν) κατόπιν αίτηση(αιτήσεις) που 
υποβλήθηκε(καν) σύμφωνα με την παράγραφο (α) του άρθρου 30 (1): 

 
 
(γ) Αρ. Εγγραφή                                                                                Κλάση 
 
...................................                                                         
.................................... 

...................................                                                                    

.................................... 

..................................                                                                     

.................................... 

Ημερομηνία………………………………………. 

Υπογραφή................................................................... 

 

ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ. 

 

 

                                                                                                                                                   

 (α) Σημειώστε το όνομα και τη διεύθυνση του αιτητή. 

 (β) Σημειώστε «δίμηνη» ή τετράμηνη» ή «εξάμηνη». 

 (γ) Επιπρόσθετοι αριθμοί σημειώνονται σε υπογεγραμμένο Πίνακα στο πίσω μέρος αυτού του 
Τύπου. 

                                                                                                                 (Τύπος Ε.Σ. 
Αρ. 15)                                  
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 
___________ 

 
Αίτηση προς τον Έφορο που έγινε από κοινού από τον Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη και τον 
Eκδοχέα για εγγραφή του Εκδοχέα ως μεταγενέστερου Ιδιοκτήτη Εμπορικών Σημάτων, βάσει 
αυτής της μεταβίβασης τίτλου. 

 
Εμείς (α) …………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
και (β) ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
με την παρούσα αιτούμαστε όπως, βάσει του Κανονισμού 64, το όνομα του 
(γ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
που διεξάγει εργασία ως (δ) ……………………………………………………………………………….. 
καταχωρηθεί στο Αρχείο Εμπορικών Σημάτων ως ιδιοκτήτης του Εμπορικού Σήματος 
(Σημάτων) με Αρ. ……………………………………… (ε) στη Κλάση ………………………………………………. 
από τις (στ) ……………………………………., βάσει (ζ) ……………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

Κατά τον χρόνο της εκχώρησης το Εμπορικό Σήμα (δεν) χρησιμοποιόταν (η) σε εργασία που 
σχετιζόταν με τα εν λόγω εμπορεύματα, και η εκχώρηση (δεν) έλαβε χώραν (η) κατά ή μετά 
την ορισθείσα ημέρα διαφορετικά παρά σε σχέση με ολόκληρο ή το υπόλοιπο μέρος της 
εμπορικής εύνοιας της εργασίας που σχετίζεται με τα εμπορεύματα (η) και με την παρούσα 
αποστέλλονται αντίγραφο των οδηγιών του Εφόρου για την δημοσίευση της εκχώρησης 
αντίγραφον κάθε μιας δημοσίευσης που έγινε σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες και 
περιγραφή των ημερομηνιών έκδοσης των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν. 
     Ημερομηνία …………………….………..…………………. 
     (Υπογραφή) …………………..……………………………... 
 (Εκχωρητή) 
            (Υπογραφή)………………………………………………….. 
 (Εκδοχέα) 
  
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Είναι προτιμότερο όπως το έγγραφο, βάσει του οποίου ο Εκδοχέας απαιτεί την 
ιδιοκτησία του Εμπορικού Σήματος, συνοδεύει τον τύπο αυτόν. 
Αίτηση για την καταχώρηση διεύθυνσης για επιδόσεις του μεταγενέστερου ιδιοκτήτη πρέπει 
να γίνει με τον τύπο Ε.Σ. 32 (χωρίς οποιοδήποτε τέλος), αν αυτή συνοδεύει τον τύπο αυτό. 
(α)  Όνομα και διεύθυνση του Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη ή άλλου εκχωρητή 
(β)  Πλήρες όνομα, υπηκοότητα και εμπορική ή επαγγελματική διεύθυνση του Εκδοχέα. 
(γ)  Όνομα Εκδοχέα. 
(δ) Περιγραφή Εκδοχέα. 
(ε)  Επιπρόσθετοι αριθμοί μπορούν να δοθούν σε υπογεγραμμένο Πίνακα στο πίσω μέρος του 

Τύπου αυτού. 
(στ) Ημερομηνία απόκτησης ιδιοκτησίας. 
(ζ)  Πλήρεις λεπτομέρειες του Εγγράφου εκχώρησης ή μεταβίβασης, αν υπάρχουν, ή έκθεση 
της υπόθεσης.  
(η)  Απαλείψτε οποιεσδήποτε λέξεις που δεν εφαρμόζονται.  (Βλέπε κανονισμό 69.). 
                                               
                                                                                                                       (Τύπος 
Ε.Σ. Αρ. 16)                                  
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 
___________ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΥ 

 
Εγώ (Εμείς) (α) ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
με την παρούσα αιτούμαι (αιτούμαστε) όπως το όνομα μου (τα ονόματα μας) καταχωρηθεί 
(καταχωρηθούν) στο Αρχείο Εμπορικών Σημάτων ως ιδιοκτήτη (ιδιοκτήτες) του Εμπορικού 
Σήματος (των Εμπορικών Σημάτων) (ε) με Αρ…………………………………………………………... 
(β) στην Κλάση …………………………………….. από την (γ) ……………………………………… 
 
Είμαι ο δικαιούχος (είμαστε οι δικαιούχοι) του Εμπορικού Σήματος (των Εμπορικών Σημάτων) 
βάσει (δ)……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Κατά τον χρόνο της εκχώρησης το Εμπορικό Σήμα (δεν) χρησιμοποιόταν (ε) σε εργασία που 
σχετιζόταν με τα εν λόγω εμπορεύματα, και η εκχώρηση (δεν) έλαβε χώραν (ε) κατά ή μετά 
ορισθείσα ημέρα διαφορετικά παρά σε σχέση με ολόκληρο ή το υπόλοιπο μέρος της 
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εμπορικής εύνοιας της εργασίας που σχετίζονται με τα εμπορεύματα (ε) και με την παρούσα 
αποστέλλονται αντίγραφο των οδηγιών του Εφόρου για την δημοσίευση της εκχώρησης 
αντίγραφον κάθε μιας δημοσίευσης που έγιναν σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες και 
περιγραφή των ημερομηνιών έκδοσης των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν. 
 
 Ημερομηνία …………………….………..…………………. 
 
     (Υπογραφή) …………………..……………………………... 
  
  
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Είναι προτιμότερο όπως το έγγραφο, βάσει του οποίου ο Εκδοχέας απαιτεί την 
ιδιοκτησία του Εμπορικού Σήματος, συνοδεύει τον τύπο αυτόν. 
Αίτηση για την καταχώρηση διεύθυνσης για επιδόσεις του μεταγενέστερου ιδιοκτήτη πρέπει 
να γίνει με τον τύπο Ε.Σ. 32 (χωρίς οποιοδήποτε τέλος), αν αυτή συνοδεύει τον τύπο αυτό. 
(α) Καταχωρήστε το πλήρες όνομα, υπηκοότητα, περιγραφή και εμπορική ή επαγγελματική 
διεύθυνση εκδοχέα. 
(β) Επιπρόσθετοι αριθμοί μπορούν να δοθούν σε υπογεγραμμένο Πίνακα στο πίσω μέρος του 

τύπου αυτού. 
(γ) Ημερομηνία απόκτησης ιδιοκτησίας. 
(δ) Καταχωρήστε πλήρεις λεπτομέρειες του εγγράφου εκχώρησης ή μεταβίβασης  αν 

υπάρχουν, ή έκθεση 
 της υπόθεσης. 
(ε) Απαλείψτε οποιεσδήποτε λέξεις που δεν εφαρμόζονται.  (Βλέπε κανονισμό 

69). 
                                                       
   

ΚΥΠΡΙΑΚΗ                                                       ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 (Τύπος ΕΣ-Αρ. 17.) 

    

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268.  

 

Ένορκη ∆ήλωση (κατατίθεται μόνο έπειτα από αίτημα του Εφόρου) προς 
υποστήριξη του Υπομνήματος που συνοδεύει τον Τύπο ΕΣ-Αρ. 15 ή ΕΣ-Αρ. 16. 

 

Εγώ,ο/η ....................................................................................................................
...................., 

από.............................................................................. ορκίζομαι δια του παρόντος και 
δηλώνω ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Υπόμνημα, πειστήριο με την 
επισήμανση .................. και που κατατέθηκαν από τον υποφαινόμενο αναφορικά με το 
αίτημά μου να καταχωρηθώ ως μεταγενέστερος ιδιοκτήτης του υπ' Αρ. ................ 
Εμπορικού Σήματος της Κλάσης ........... είναι αληθή και απαρτίζουν το σύνολο των 
ουσιωδών γεγονότων και εγγράφων που επηρεάζουν την παρούσα ιδιοκτησία του Εμπορικού 
Σήματος.  

 Και ο όρκος αυτός δίνεται συνειδητά, με την πεποίθηση ότι το περιεχόμενό του είναι αληθές.  

(α) .................................................................. 

   

Ορκίστηκε ενώπιον μου (β) ............................. 

στην Επαρχία ...................................... 
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ημερομηνία…………………………. …    
 (β) .................................................. 

ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ. 

     
_________________________________________________________________________
__                                                                                                                                                

 (α) Υπογράφεται από το πρόσωπο που κάνει την ένορκη δήλωση.  

 (β) Υπογραφή και τίτλος της υπηρεσίας ενώπιον της οποίας πραγματοποιείται η ένορκη 
δήλωση.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 18)                                  
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 
___________ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
 

Αναφορικά με τον Εμπορικό Σήμα (τα Εμπορικά Σήματα) με 

Αρ…………………………………………………... 

(α) το εγγεγραμμένο (τα εγγεγραμμένα) στην 

κλάση ………………………………………………………………... 

 Εγώ (Εμείς) ………………………………………………………………………………………………….… 

από …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ο Εγγεγραμμένος Ιδιοκτήτης (οι Εγγεγραμμένοι Ιδιοκτήτες) ο Εγγεγραμμένος ∆ικαιούχος 

χρήσης 

(οι Εγγεγραμμένοι ∆ικαιούχοι Χρήσης) του Εμπορικού Σήματος (των Εμπορικών Σημάτων 

(του οποίου ο αριθμός δόθηκε (των οποίων οι αριθμοί δόθηκαν) πιο πάνω παρακαλώ 

(παρακαλούμε) όπως η εμπορική ή επαγγελματική διεύθυνση μου (μας) (β) στο Αρχείο 

Εμπορικών Σημάτων, αλλαχθεί και καταxωρηθεί ως 

εξής: …………………………………………………………………………………………………………………… 

     
Ημερομηνία …………………………………………… 

      (Υπογραφή) ……………………………………………… 
 
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
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           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Εγγεγραμμένος Ιδιοκτήτης ή Εγγεγραμμένος ∆ικαιούχος χρήσης του οποίου η 
διεύθυνση έχει αλλαγεί από δημόσια αρχή , ούτως ώστε το οίκημα να παραμένει το ίδιο όπως 
και προηγουμένως, μπορεί επίσης να κάνει την πιο κάτω δήλωση για να αποφύγει την 
πληρωμή του τέλους. 

_______ 
 
(Για χρήση μόνον στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης από δημόσια αρχή χωρίς αλλαγή 
οικήματος). 
 
Η αλλαγή διεύθυνσης για την καταχώρηση της οποίας γίνεται η πιο πάνω αίτηση διατάχθηκε 

(γ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

την …………………………………ημέρα του …………………………………………………….…………...….  

                                                                    (Υπογραφή) 

(δ) ……………………………………………. 

 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αν γίνει η πιο πάνω δήλωση και παρασχεθεί πιστοποιητικό για την αλλαγή 
από την πιο πάνω αναφερόμενη αρχή, και αν ο Έφορος ικανοποιηθεί ως προς τα γεγονότα 
της υπόθεσης, δεν θα απαιτήσει την πληρωμή τέλους για τον τύπο Ε.Σ. Αρ.18.  (Βλέπε 
κανονισμό 74). 
(α)  Επιπρόσθετοι αριθμοί μπορούν να δοθούν σε υπογεγραμμένο Πίνακα στο πίσω μέρος του 
Τύπου αυτού . 
(β)  Απαλείψτε τις λέξεις που δεν εφαρμόζονται. 
(γ)  Καταχωρήστε το όνομα της δημόσιας αρχής, που διέταξε την αλλαγή καθώς και την 
ημερομηνία της   
      αλλαγής αυτής 
(δ)  Υπογραφή του Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη ή ∆ικαιούχου χρήσης του Εμπορικού Σήματος 

ανάλογα με   τη  περίπτωση. 
       

     

                                 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

                                              
 (Τύπος ΕΣ-Αρ. 19.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268. 

____________________ 

 

Αίτηση στον Έφορο βάσει του άρθρου 25 (5) και του υπ' Αρ. 54 κανονισμού για τη 
διάλυση Συνδυασμού ενός εγγεγραμμένου Εμπορικού Σήματος με άλλο(α) 

εγγεγραμμένο(α) Εμπορικό(α) Σήμα(-τα). 

(Συνοδεύεται από Υπόμνημα) 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το υπ' Αρ. ........... Εμπορικό Σήμα που είναι εγγεγραμμένο στην 
Κλάση .................... 

Εγώ ο/η (ή 
Εμείς), ......................................................................................................................
................................................., που είμαστε ο(οι) Εγγεγραμμένος(οι) Ιδιοκτήτης(ες) του 
πιο πάνω αναφερόμενου Εμπορικού Σήματος, αιτούμαι(αιτούμαστε) δια του παρόντος όπως 
διαλυθεί ο συνδυασμός του εν λόγω Εμπορικού Σήματος με το(τα) ακόλουθο(α) Εμπορικό(α) 
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Σήμα(-τα) που είναι εγγεγραμμένο(α) στο όνομα μου(στα ονόματά μας): 

Αρ................................. εγγεγραμμένο στην Κλάση ........................................ 

Αρ................................. εγγεγραμμένο στην Κλάση ........................................ 

και να τροποποιηθεί αναλόγως το Μητρώο. 

 Τα αίτια αυτής της αίτησης δηλώνονται στο συνοδευτικό Υπόμνημα.  

 

 Ημερομηνία…………………………………………. 

 Υπογραφή...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

       ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
(Τύπος Ε.Σ. Αρ. 20)                                  
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 
___________ 

 
 

Αίτηση για ∆ιόρθωση Γραφικού Λάθους ή για άδεια μετατροπής Αίτησης 
 
 
 

Αναφορικά με το (α) ………………………………………………………………………………………… 

Εγώ (Εμείς), ό (οι) ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

με την παρούσα παρακαλώ (παρακαλούμε) όπως: -  
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Ημερομηνία …………………….………..……………… 
 
 
     (Υπογραφή) …………………..……………………………... 
                                                                 

                                                                  
 
 
 
 
 
  
 
  
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 
 
 (α)  ∆ώστε τον αριθμό και περιγραφή της καταχώρησης ή αίτησης στην οποία αναφέρεσθε. 
                                        (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 21)                                  
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 
___________ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ Ή του Εγγεγραμμένου ∆ικαιούχου Χρήσης   
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

 
Εγώ (εμείς) (α) …………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

με την παρούσα αιτούμαι (αιτούμαστε) όπως το όνομα του (τα ονόματα μας) και η περιγραφή 
(οι περιγραφές) καταχωρηθεί (καταχωρηθούν) στο Αρχείο Εμπορικών Σημάτων ως 
Ιδιοκτήτης  (Ιδιοκτήτες)/Εγγεγραμμένος ∆ικαιούχος (Εγγεγραμμένοι ∆ικαιούχοι) χρήσης του 
Εμπορικού Σήματος (των Εμπορικών Σημάτων) (β) με Αρ. ……………………………………….. (γ) 
εγγεγραμμένου (εγγεγραμμένων) στην κλάση …………………………………….. Είμαι ο 
Εγγεγραμμένος Ιδιοκτήτης (είμαστε οι Εγγεγραμμένοι Ιδιοκτήτες) του πιο πάνω 
αναφερόμενου Εμπορικού Σήματος (των πιο πάνω αναφερόμενων Εμπορικών Σημάτων) ή ο 
Εγγεγραμμένος ∆ικαιούχος (Εγγεγραμμένοι ∆ικαιούχοι) χρήσης αυτού (αυτών) (β).  
 
Καμία αλλαγή δεν έγινε στην πραγματική ιδιοκτησία του πιο πάνω Εμπορικού Σήματος (των 
πιο πάνω Εμπορικών Σημάτων) ή στο πρόσωπο του Εγγεγραμμένου ∆ικαιούχου χρήσης 
αυτού (αυτών) (β) αλλά  (δ) ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Η καταχώρηση, όπως αυτή εμφανίζεται στο παρόν,  στο Αρχείο παρουσιάζει το όνομα μου 
(τα ονόματα μας) και περιγραφή (περιγραφές) ως ακολούθως: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

     Ημερομηνία …………….……….………..…………………. 
 
      

(Υπογραφή) …………………..………………………….. 
  
                                                                  
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 
(α)  Καταχωρήστε το παρόν όνομα, διεύθυνση και περιγραφή του Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη 
ή του Εγγεγραμμένου ∆ικαιούχου Χρήσης. 
(β)  Απαλείψτε τις λέξεις που δεν εφαρμόζονται. 
(γ)  Επιπρόσθετοι αριθμοί μπορούν να δοθούν σε υπογεγραμμένο Πίνακα στο πίσω μέρος του 
Τύπου αυτού 
(δ)  ∆ηλώστε τις περιστάσεις με τις οποίες έγινε η αλλαγή του ονόματος. 

        

     

                                
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

 

(Τύπος  ΕΣ-Αρ. 22.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268. 

                                            

Αίτηση από τον Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη ενός Εμπορικού Σήματος για την Ακύρωση 
της Καταχώρησής του στο Μητρώο. 

(Παράγραφος (γ) του άρθρου 35 (i) και υπ' Αρ. 78 και 79  κανονισμοί.) 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το υπ' Αρ. ........... Εμπορικό Σήμα της 
Κλάσης .................................................... 

Όνομα του Εγγεγραμμένου 
Ιδιοκτήτη .......................................................................................... 

Εμπορική η επιχειρηματική 
διεύθυνση ......................................................................................... 

Περιγραφή ................................................................................................................
..................... 

∆ια του παρόντος αιτούμαι, εγώ 
ο/η .............................................................................................., 
από (α) 
................................................................................................................................
............ 
(η μέσω του/της 
.............................................................................................................................., 
ενός στελέχους της Επιχείρησης του/της  
....................................................................................... 
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από(α) 
................................................................................................................................
.............. 
εν ονόματι της αναφερθείσας Επιχείρησής μου] 
............................................................................ 
την ακύρωση της καταχώρησης στο Μητρώο των Εμπορικών Σημάτων του 

υπ' Αρ. .......... Εμπορικού Σήματος της Κλάσης .............................................. . 

 

Ημερομηνία………………………………… 

Υπογραφή......................................................... 

ΕΦΟΡΟΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ. 

                                                                                                                                                    

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο υπ' Αρ. 78 κανονισμός καθορίζει ότι μια αίτηση με τον Τύπο ΕΣ-Αρ. 22 πρέπει 
να υπογράφεται από τον Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη του Εμπορικού Σήματος ή από ένα άλλο 
πρόσωπο που εξουσιοδοτείται δυνάμει αυτού του Κανονισμού, εκτός και αν ο Έφορος 
επιτρέψει σε εξαιρετικές περιπτώσεις κάτι διαφορετικό. 

 (α) Σημειώστε την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση και την περιγραφή του αιτητή (των 
αιτητών) ή της επιχείρησής του(των επιχειρήσεών τους). 

    

     

                                 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   (Τύπος ΕΣ-Αρ. 23.) 

                              Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268. 

_________________ 

Αίτηση στον Έφορο από τον Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη ενός Εμπορικού Σήματος για 
τη διαγραφή Εμπορευμάτων ή Υπηρεσιών από τα Εμπορεύματα ή Υπηρεσίες για τα 

οποία εγγράφηκε το Εμπορικό Σήμα. 

(Παράγραφος (δ) του άρθρου 35 (I) και υπ' Αρ. 78 και 79 κανονισμοί.) 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το υπ' Αρ. ................................................................. Εμπορικό Σήμα που 
είναι εγγεγραμμένο στην 
Κλάση ......................................................................................................... 

Όνομα του Εγγεγραμμένου 
Ιδιοκτήτη ........................................................................................ 

Εμπορική η επιχειρηματική 
διεύθυνση ...................................................................................... 

Περιγραφή ................................................................................................................
.................. 

∆ια του παρόντος αιτούμαι, εγώ 
ο/η .........................................................................................., 
................................................................................................................................
...................... 
από (α) 
................................................................................................................................
......... 
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................................................................................................................................

..................… 
(η μέσω του/της 
..........................................................................................................................., 
ενός στελέχους της Επιχείρησης του/της  
.................................................................................... 
από (α) 
................................................................................................................................
........... 
................................................................................................................................
....................... 
εν ονόματι της αναφερθείσας Επιχείρησής μου] 
........................................................................... 

τη διαγραφή του/της 
(β).................................................................................................................... 
................................................................................................................................
....................... 

................................................................................................................................

....................... 

από τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες για τα οποία εγγράφηκε το υπ' Αρ. ........... Εμπορικό Σήμα 
στην Κλάση ............................... 

Ημερομηνία…………………………………………………… 

Υπογραφή................................................................................... 

ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ. 

                                                                                                                  
__________________                              

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο υπ' Αρ. 78 κανονισμός καθορίζει ότι αίτηση με το Τύπο ΕΣ-Αρ. 23 
υπογράφεται από τον Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη του Εμπορικού Σήματος ή από ένα άλλο 
πρόσωπο που εξουσιοδοτείται δυνάμει αυτού του κανονισμού, εκτός και αν ο Έφορος 
επιτρέψει σε εξαιρετικές περιπτώσεις κάτι διαφορετικό. 

(α) Σημειώστε την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση και την περιγραφή του αιτητή(των 
    αιτητών) ή της επιχείρησής του(των επιχειρήσεων τους). 

 (β) Καθορίστε τα προς διαγραφή εμπορεύματα ή υπηρεσίες. 

 

 

 

         

 

     

                              ΚΥΠΡΙΑΚΗ    ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

 

(Τύπος ΕΣ-Αρ. 24.) 
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Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

                                            

Αίτηση από τον Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη ενός Εμπορικού Σήματος για την 
Παραίτηση ∆ικαιώματος από ένα ή περισσότερα στοιχεία του Σήματος ή σχετικού 

Υπομνήματος.   

 

∆ια του παρόντος αιτούμαι, εγώ ο/η (α) 
........................................................................................, 

................................................................................................................................

....................... 

από  .................................................................................................................. την 
προσθήκη στην  
καταχώρηση στο Μητρώο σχετικά με το υπ' Αρ. ............ Εμπορικό Σήμα, της Κλάσης 

...................... των ακολούθων ............... και συγκεκριμένα: 

 

 

 

 Ημερομηνία………………………………………………………………....... 

 Υπογραφή ......................................................................................................... 

 

 

 ΕΦΟΡΟΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ.  

           
_________________________________________________________________________
_                                                                                                                                 

 (α) Σημειώστε το όνομα, την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση και την περιγραφή του 
Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη. 

   

     

                               ΚΥΠΡΙΑΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

 

(Τύπος ΕΣ-Αρ. 25.) 

      

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

                                               

Αίτηση από τον Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη βάσει του άρθρου 36 για προσθήκη σε ένα 
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Εγγεγραμμένο Εμπορικό Σήμα ή για τροποποίησή του. (Κανονισμοί 82 με 85). 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το υπ' Αρ. ................................................................. Εμπορικό Σήμα που 
είναι εγγεγραμμένο στην Κλάση ............................................................... 

∆ια του παρόντος αιτούμαι, εγώ ο/η (α) 
......................................................................................, 
από………………………………………………………………………………………………. 

όντας ο(οι) Εγγεγραμμένος(οι) Ιδιοκτήτης(ες) του Εμπορικού Σήματος υπό τον Αρ. που  
αναφέρεται πιο πάνω, όπως ο Έφορος προσθέσει σε αυτό ή το τροποποιήσει με τα ακόλουθα 
στοιχεία, δηλαδή: -(β) 

 

 

 

 

∆ια του παρόντος κατατίθενται τέσσερα αντίγραφα του σήματος, όπως θα εμφανίζεται αυτό 
μετά την μετατροπή.  

Ημερομηνία………………………………………………........ 

Υπογραφή .................................................................................... 

 

 

   ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ      

      ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ.  

  
_________________________________________________________________________
__                                                                                                                                                 

(α) Σημειώστε το όνομα, την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση και την περιγραφή. 

 (β) Συμπληρώστε τα πλήρη στοιχεία. 

 

 

 

 

  

     

                                 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

 (Τύπος ΕΣ-Αρ. 26.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

                                            

Αίτηση στον Έφορο για τη ∆ιόρθωση του Μητρώου ή την ∆ιαγραφή ενός Εμπορικού 
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Σήματος από το Μητρώο. 

(Συνοδεύεται από ένα αντίγραφο και διπλό αντίτυπο του Υπομνήματος.) 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το υπ' Αρ. ................................................................. Εμπορικό Σήμα  

που είναι εγγεγραμμένο στο όνομα 
του....................................................................................................... 

στην 
κλάση ......................................................................................................................
.............................. 

Εγώ ο/η  (ή εμείς) (α) 
................................................................................................................................
... 
................................................................................................................................
....................... αιτούμαι(αιτούμαστε) δια του παρόντος τη διαγραφή (β) διόρθωση της 
καταγραφής του άνωθεν αναφερθέντα Εμπορικού Σήματος στο Μητρώο με τον ακόλουθο 
τρόπο: 

 

Η αίτησή μου(μας) αιτιολογείται ως εξής: 

 

 

∆εν υφίστανται δικαστικές εκκρεμότητες σχετικά με το εν λόγω Εμπορικό Σήμα.  
∆ιεύθυνση επίδοσης στην Κύπρο για αυτές τις διαδικασίες: 

 

Ημερομηνία……………………………………………………. 

Υπογραφή .................................................................................... 

 

 ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ.   

          

         
_________________________________________________________________________
__ 

 (α) Σημειώστε το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση. 

 (β) ∆ιαγράψτε τη λέξη (ή τις λέξεις) που δεν εφαρμόζεται(-ονται). 

   

     

                                  
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

   
(Τύπος ΕΣ-Αρ. 27.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 



88 
 

                                            

Αίτηση στον Έφορο για τη χορήγηση Άδειας Παρέμβασης σε ∆ιαδικασίες που 
σχετίζονται με τη ∆ιόρθωση του Μητρώου ή τη ∆ιαγραφή ενός Εμπορικού Σήματος 

από το Μητρώο. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το υπ' Αρ. ................................................................. Εμπορικό Σήμα που 
είναι εγγεγραμμένο στο όνομα 
του...................................................................................................... 

στην Κλάση .............................. 

Εγώ ο/η  (ή εμείς) (α) 
............................................................................................................................ 
................................................................................................................................
....................... αιτούμαι(αιτούμαστε) δια του παρόντος τη χορήγηση άδειας παρέμβασης 
στις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διόρθωση ή τη διαγραφή της καταχώρησης στο 
Μητρώο του πιο πάνω αναφερόμενου Εμπορικού Σήματος. 
 
Το ενδιαφέρον μου(μας) σχετικά με το Εμπορικό Σήμα έγκειται στο ότι: 

 

 

 

∆ιεύθυνση επίδοσης στην Κύπρο για αυτές τις διαδικασίες: 

 

 

Ημερομηνία………………………………………………………………..... 

Υπογραφή .................................................................................... 

 

 

 

 

 ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ.   

 
 
 
 
 
                                                                                                          (Τύπος Ε.Σ. 
Αρ. 28)                                  
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 
___________ 

 
• ΜΕΡΟΣ Ι. – Αίτηση για Έρευνα βάσει του Κανονισμού 106. 
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Με την παρούσα υποβάλλεται παράκληση όπως ο Έφορος ερευνήσει την κλάση (α) …………….. 

σχετικά με (β) ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

για να διαπιστώσει κατά πόσον υπάρχουν εγγεγραμμένα οποιαδήποτε  Εμπορικά Σήματα, τα 

οποία μοιάζουν με το Εμπορικό Σήμα το οποίον αποστέλλεται. 

 
 Ημερομηνία …………………….………..…………………. 
 
     (Υπογραφή) …………………..……………………………... 
                                                            
                                                                 (∆ιεύθυνση)………………………………………………….. 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. – Αίτηση για την παροχή προκαταρτικής γνώμης από τον Έφορο ως προς 
την διάκριση ή την δυνατότητα διάκρισης Εμπορικού Σήματος, που έγινε από 
πρόσωπο που προτίθεται να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή αυτού.  (Βλέπε 
Άρθρο 40 και Κανονισμό 20). 
 
Εγώ (Εμείς) (γ) ……………………………………………………………………………………………… 

……………… …………………………………………………………………………………………… 
με την παρούσα υποβάλλω (υποβάλλουμε) παράκληση προς τον Έφορο όπως με (μας) 
συμβουλεύσει κατά πόσον κατά την γνώμη του μπορεί εκ πρώτης όψεως, για το πιο πάνω 
Εμπορικό Σήμα να γίνει διάκριση ή παρέχεται ή δυνατότητα διάκρισης των εμπορευμάτων 
μου (μας) ούτως ώστε αυτά να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 11 ή 12 του Νόμου 
αντίστοιχα, που φανερώνει αν αυτό είναι εγγράψιμο στο Μητρώο. 

 
Ημερομηνία …………………….…….…..……………… 

 
     (Υπογραφή) …………………..……………………………... 
 
  
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί. 
 
(α) Πρέπει να λαμβάνονται οδηγίες από τον Έφορο αν η Κλάση δεν είναι γνωστή. 
(β) Καθορίστε τα εμπορεύματα της αναφερθείσας κλάσης σχετικά με τα οποία θα γίνει 
έρευνα. 
(γ) ∆ηλώστε πλήρες όνομα και διεύθυνση. 
                                                            (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 29)                            
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 

___________ 
 

Αίτηση για την παροχή προκαταρτικής γνώμης από τον Έφορο, ως προς την 
διάκριση ή την δυνατότητα διάκρισης Εμπορικού Σήματος που έγινε από πρόσωπο 
που προτίθεται να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή αυτού (Βλέπε Άρθρο 40 και 
Κανονισμό 20). 

 
Εγώ (Εμείς) (α) ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

με την παρούσα υποβάλλω (υποβάλλουμε) παράκληση προς τον Έφορο όπως με (μας) 
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συμβουλεύσει κατά πόσον κατά την γνώμη του μπορεί εκ πρώτης όψεως, για το εμπορικό 

σήμα του οποίου απεικόνιση παρουσιάζεται ως επισυνημμένη  να γίνει διάκριση ή παρέχεται 

η δυνατότητα διάκρισης των εμπορευμάτων μου (μας) ούτως ώστε αυτά να πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 11 ή 12 του Νόμου, αντίστοιχα, που φανερώνει αν αυτό είναι 

εγγράψιμο στο μητρώο. 

 

Τα εμπορεύματα, σχετικά  με τα οποία έχω (έχουμε) πρόθεση να αποταθώ (αποταθούμε) για 

εγγραφή του πιο πάνω Εμπορικού Σήματος είναι (β)…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….στην κλάση (γ)……………………. 

 
     Ημερομηνία ………………………………………. 
 
     (Υπογραφή) ………………………………………. 
 
 
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αν υποβληθεί αίτηση για εγγραφή του Εμπορικού αυτού Σήματος, είναι 
δυνατόν να εγερθεί τότε οποιαδήποτε  ένσταση άν βρεθούν καταχωρημένα στο Μητρώο 
ταυτόσημα, η όμοια εμπορικά σήματα.  Προγενέστερη γνωστοποίηση τέτοιων σημάτων, αν 
υπάρχουν, μπορεί να ληφθεί κατόπιν αίτησης προς τον Έφορο στον τύπο Ε.Σ. Αρ.28. 
 
(α)   Καταχωρήστε το όνομα και τη διεύθυνση. 
 
(β) Καθορίστε τα εμπορεύματα.  Μόνο εμπορεύματα που εμπίπτουν σε μία κλάση πρέπει να  

καταχωρηθούν.  Ξεχωριστός τύπος αίτησης απαιτείται για κάθε κλάση. 
 
(γ)   Καταχωρήστε τον αριθμό της Κλάσης (αν είναι γνωστός).  Σε περίπτωση αμφιβολίας, 

οδηγίες μπορούν να ληφθούν από τον Έφορο. 
 
 

      

     

                              ΚΥΠΡΙΑΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

 

(Τύπος ΕΣ-Αρ. 30.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ , ΚΕΦ:268. 

                                            

Έφεση από τον Έφορο στο ∆ικαστήριο. 

(Κανονισμοί 108 με 113.) 

Εγώ ο/η  (ή εμείς) (α) 
......................................................................................................................... 
................................................................................................................................
....................... 
από ........................................................................................................... 
ειδοποιώ(ειδοποιούμε) δια του παρόντος για την πρόθεσή μου(μας) να 
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εφεσιβάλω(εφεσιβάλουμε) στο ∆ικαστήριο για (β) 
................................................................................................................................
....................... 
................................................................................................................................
....................... 
του Εφόρου της ημέρας ............. του μήνα ............................... του …....., σχετικά με (γ) 
................................................................................................................................
....................... 
................................................................................................................................
.......................Με την οποία ο Έφορος (δ) 
.................................................................................................................... 
................................................................................................................................
....................... 
................................................................................................................................
....................... 
 
Η αίτησή μου(μας) αυτή συνοδεύεται από μια δήλωση που αιτιολογεί την έφεση μου(μας) και 
που υποστηρίζει την υπόθεσή μου(μας) για την απόφαση του ∆ικαστηρίου μαζί με τα 
έγγραφα που καθορίζει ο υπ' Αρ. 109 κανονισμός. 

Ημερομηνία…………………………………………………… 

Υπογραφή..................................................................................... 

 

ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ.   

 
_________________________________________________________________________
__                                                                                                                                                     

 (α) Σημειώστε το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του εφεσείοντα  

 (β) Σημειώστε «την απόφαση» ή το «μέρος της απόφασης» ανάλογα με την περίπτωση. 

 (γ) Εισαγάγετε συνοπτικά στοιχεία για την ταυτοποίηση των διαδικασιών κατά των οποίων  
εκδόθηκε η απόφαση. 

 (δ) ∆ηλώστε τη φύση της εν λόγω απόφασης. 

 

        ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                                                                                                                        (Τύπος 
ΕΣ-Αρ. 31.) 

 ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

____________________ 

Αίτηση για έκδοση του Γενικού Πιστοποιητικού του Εφόρου. 

(συμπεριλαμβανομένου του Πιστοποιητικού Εγγραφής ενός Εμπορικού Σήματος). 

(Κανονισμός 101) 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ* το υπ' Αρ. ................................................................. Εμπορικό Σήμα που 
είναι εγγεγραμμένο στην Κλάση.....................................................................* 

Εγώ ο/η  (ή εμείς) (α) 
............................................................................................................................ 
................................................................................................................................
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....................... 

από............................................... αιτούμαι(αιτούμαστε) δια του παρόντος στον Έφορο 
την έκδοση (β) του Πιστοποιητικού του  για (γ) 
.......................................................................................................... 

................................................................................................................................

....................... 

 (β) ενός Πιστοποιητικού εγγραφής του Εμπορικού Σήματος (β) με σκοπό την εξασφάλιση 
εγγραφής στο εξωτερικό.  

Ημερομηνία……………………………………………………. 

Υπογραφή ................................................................................. 

∆ιεύθυνση................................................................................. 

 ΕΦΟΡΟΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ.   

 Απόσπασμα από τον υπ' Αρ. 103 Κανονισμό: «Όταν ένα πιστοποιητικό εγγραφής ενός 
εμπορικού σήματος εκδίδεται για την εξασφάλιση εγγραφής στο εξωτερικό, ο Έφορος 
προσθέτει στο πιστοποιητικό ένα αντίγραφο του σήματος και μπορεί να ζητήσει από τον 
αιτητή του πιστοποιητικού να τον προμηθεύσει με ένα αντίγραφο του σήματος που θα είναι 
κατάλληλο για αυτόν το σκοπό και αν ο αιτητής δε συμμορφωθεί ο Έφορος μπορεί να 
αρνηθεί την έκδοση του πιστοποιητικού. Ο Έφορος μπορεί να αναφέρει στο πιστοποιητικό τα 
στοιχεία που αφορούν την εγγραφή του σήματος, με τον τρόπο που ο ίδιος θεωρεί σκόπιμο, 
και μπορεί να παραλείψει να αναφέρει  σε αυτό οποιαδήποτε δήλωση παραίτησης που 
βρίσκεται στο μητρώο, αλλά στην τελευταία περίπτωση πρέπει να αναγράφεται στο 
πιστοποιητικό: «Μόνο για την εξασφάλιση εγγραφής στο εξωτερικό.»                                                              
_________________________________________________________________________
__                                                                                      

  *...............................* Αυτές οι λέξεις δύνανται να αλλάξουν για να προσαρμοστούν 
σε άλλες υποθέσεις. 

  (α) Σημειώστε το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση.  

  (β) ∆ιαγράψτε τις λέξεις που δεν εφαρμόζονται. 

          (γ) ∆ηλώστε τα στοιχεία, τα οποία καλείται να πιστοποιήσει ο Έφορος. 

 
                                                                                                       
 
                                                                                                                     (Τύπος Ε.Σ. 
Αρ. 32)                                  
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 
___________ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΑΠΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΜΕ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ, ΠΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ.  (Βλέπε Κανονισμούς 13 και 74). 
 

Υποβάλλεται αίτηση από (α) ………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(β) που πρόκειται να εγγραφεί ως (ή) που είναι ο Εγγεγραμμένος (β) Ιδιοκτήτης (∆ικαιούχος 
Χρήσης) του Εμπορικού Σήματος (των Εμπορικών Σημάτων) με Αρ. ………………….. (γ) 
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Εγγεγραμμένων) στην Κλάση ……………….για την (δ) περίληψη, αλλαγή ή αντικατάσταση 
διεύθυνσης για επιδόσεις στην Κύπρο ή την καταχώρηση αυτής ούτως ώστε η διεύθυνση για 
επιδόσεις στη Κύπρο ή την καταχώρηση αυτής ούτως ώστε η διεύθυνση για επιδόσεις στην 
Κύπρο να έχει ως εξής: (ε) ………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
      Ημερομηνία: ………………………………………… 
      (Υπογραφή): …………………………………………………. 
 
 ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 
Σημείωση. – Εγγεγραμμένος Ιδιοκτήτης  ή Εγγεγραμμένος ∆ικαιούχος Χρήσης, του οποίου η 
διεύθυνση για 

επιδόσεις στην Κύπρο έχει αλλάξει  από δημόσια αρχή, ούτως ώστε το οίκημα να 
παραμένει 
το ίδιο όπως και προηγουμένως, μπορεί επίσης να κάνει τη δήλωση, για την οποία 
γίνεται     πρόνοια πιο κάτω  για να αποφύγει  την πληρωμή του τέλους.  

 
Σημείωση. –Βάσει των κανονισμών 13 και 74,  αίτηση για τον Τύπο Ε.Σ. Αρ.32, πρέπει να 
υπογράφεται από τον Αιτητή για εγγραφή ή τον Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη ή Εγγεγραμμένο 
∆ικαιούχο Χρήσης, αναλόγως με την περίπτωση, ή από αντιπρόσωπο που εξουσιοδοτείται 
ρητά από αυτόν για το σκοπό της αίτησης αυτής, εκτός αν σε εξαιρετικές περιπτώσεις  ο 
Έφορος επιτρέψει διαφορετικά. 

_________________ 
 

(Προς χρήση μόνο σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης από 
δημόσια αρχή χωρίς αλλαγή οικήματος). 

 
Η αλλαγή διεύθυνσης, για την καταχώρηση της οποίας γίνεται η πιο πάνω αίτηση διατάχθηκε 
από   
(στ) …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………
………………… ημέρα του ………………………………………………………………... 

Ημερομηνία:…………………….………………… 
 Υπογραφή):…………………………………………… 

                                                                                             (Εγγεγραμμένος Ιδιοκτήτης 
ή  Εγγεγραμμένος 
                                                                                              ∆ικαιούχος Χρήσης 
αναλόγως την περίπτωση).  
 
Σημείωση. – Αν γίνει η πιο πάνω δήλωση και παρασχεθεί πιστοποιητικό για την αλλαγή από 
την πιο πάνω  αναφερόμενη  αρχή και αν ο Έφορος ικανοποιηθεί ως προς τα γεγονότα της 
υπόθεσης, δεν θα                                                                                              
 απαιτήσει την πληρωμή τέλους για τον τύπο Ε.Σ. Αρ.32 (βλέπε Κανονισμό 74). 
_________________________________________________________________________
__________ 
*Αίτηση με τον τύπο Ε.Σ. Αρ.32 για καταχώρηση για πρώτη φορά διεύθυνσης για επιδόσεις 
που αποτελεί μέρος εγγραφής δεν συνεπάγεται την πληρωμή τέλους αν αυτή συνοδεύει ένα 
από τους Τύπους Ε.Σ. Αρ.9, Αρ.15, Αρ.16 ή Αρ.43. 
(α)  Καταχωρήσετε το πλήρες όνομα και την εμπορική ή επαγγελματική διεύθυνση του 
προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. 
(β) Απαλείψετε τις μη εφαρμοζόμενες λέξεις. 
(γ) Επιπρόσθετοι αριθμοί μπορούν να δοθούν σε υπογεγραμμένο Πίνακα στο πίσω μέρος του 
Τύπου αυτού. 
(δ) Απαλείψετε τις μη εφαρμοζόμενες λέξεις. 
(ε) ∆ηλώσετε την ακριβή καταχώρηση ή την καταχώρηση όπως αυτή τροποποιήθηκε. 
(στ) Καταχωρήσετε το όνομα της δημόσιας αρχής, που διέταξε την αλλαγή, καθώς και την 
ημερομηνία της αλλαγής αυτής. 

 

     

                                  
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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     (Τύπος ΕΣ-Αρ. 33.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

                                               

Αίτηση για την έκδοση του Πιστοποιητικού του Εφόρου βάσει του άρθρου 24 (5) 
και του υπ' Αρ. 72 κανονισμού με αναφορά σε μια προτεινόμενη Εκχώρηση ενός 

Εγγεγραμμένου Εμπορικού Σήματος. 

(Συνοδεύεται από διπλό αντίτυπο του Υπομνήματος και από ένα αντίγραφο της 
προτεινόμενης εκχώρησης). 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το(τα) υπ' Αρ. ...................Εμπορικό Σήμα(Εμπορικά Σήματα) που είναι 
εγγεγραμμένο(α) στο όνομα 
του/της ....................................................................................................................
..................  

στην(στις) Κλάση(Κλάσεις) ...................... 

∆ια του παρόντος υποβάλλεται αίτηση από (α) 
................................................................................... 
................................................................................................................................
..............................., 

από ........................................., όντας ο(οι) Εγγεγραμμένος(οι) Ιδιοκτήτης(ες) του(των) 
πιο πάνω αριθμημένου(ων) εγγεγραμμένου(ων) εμπορικού(ων) σήματος(σημάτων), την 
έκδοση του Πιστοποιητικού του Εφόρου βάσει του άρθρου 24 (5) με αναφορά σε μια 
προτεινόμενη εκχώρηση του(των) υπ' Αρ. .................. εμπορικού(ων) σήματος(σημάτων) 
στο(ν)/στη(ν) (β) 
................................................................................................................................
....................... 

................................................................................................................................

........................ 

από............................................. υπό τις συνθήκες που δηλώνονται πλήρως στη 
συνοδευτική Έκθεση Γεγονότων. 

 

Ημερομηνία………………………………………………………………....... 

Υπογραφή………………. ................................................................................. 

 

 

 ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ.   

  
_________________________________________________________________________
__                                                                                                                                                  

 (α) Σημειώστε το όνομα και την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του Εγγεγραμμένου 
Ιδιοκτήτη. 

 (β) Σημειώστε το όνομα και την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του προτεινόμενου 
εκδοχέα. 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

   (Τύπος ΕΣ-Αρ. 34.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

Αίτηση για την Έγκριση του Εφόρου βάσει του άρθρου 24 (6) και του υπ' Αρ. 72 
κανονισμού για μια προτεινόμενη εκχώρηση ή για μια μεταβίβαση (την ή μετά την 
ορισθείσα ημερομηνία) ενός Εμπορικού Σήματος που έχει ως αποτέλεσμα τη 

χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων σε διαφορετικά πρόσωπα σε διαφορετικά 
μέρη της Κύπρου. 

 
(Συνοδεύεται από διπλό αντίτυπο του Υπομνήματος  και αντίγραφο του Εγγράφου 
που προτείνεται για την Εκχώρηση ή που επηρεάζει τη Μεταβίβαση). 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το(τα) Εμπορικό(ά) Σήμα(-τα)* που εγγράφηκε(αν) υπό τον(τους) Αρ. 
.........στην(στις) Κλάση(εις)...................,* ιδιοκτησία του/της 
............................................................................................................. 

................................................................................................................................

.................................................. 
 ∆ια του παρόντος υποβάλλεται αίτηση από το(ν)/τη(ν) 
............................................................................................ 
 (1) (α) 
................................................................................................................................
......................................, 
 από ..........................................................., τον ιδιοκτήτη του(των) εμπορικού(ών) 
σήματος(σημάτων) που υποδεικνύεται(υποδεικνύονται) στο συνοδευτικό Υπόμνημα (β) [που 
είναι εγγεγραμμένο(α) στο όνομά του] και (β) [που χρησιμοποιείται(χρησιμοποιούνται) από 
αυτόν] αναφορικά με τα ακόλουθα εμπορεύματα ή υπηρεσίες 
................................................................................................................................
..................................................................... 
................................................................................................................................
.................................................................... 
για την έγκριση του Εφόρου για μια προτεινόμενη εκχώρηση ενός εμπορικού(ών) 
σήματος(σημάτων) στο(ν)/στη(ν) (γ) 
................................................................................................................................
............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

......................................................................................... 
από............................................................σχετικά με τα ακόλουθα εμπορεύματα ή 
υπηρεσίες..................................................................................................................
.................................................................... 

για να πωληθούν ή να αποτελέσουν με άλλο τρόπο αντικείμενο εμπορίου στο(ν)/στη(ν) 
(δ) ......................... † [και στο(ν)/στη(ν) 
(γ) ...........................................................................................................................
............................ 
από……………………………………………………………………………………………………………………………... 

.............................................................. σχετικά με τα ακόλουθα  εμπορεύματα ή 
υπηρεσίες .............................................. για να  
πωληθούν ή να αποτελέσουν με άλλο τρόπο αντικείμενο εμπορίου στο(ν)/στη(ν) (δ) 
.................... υπό τις συνθήκες που δηλώνονται λεπτομερώς στο συνοδευτικό Υπόμνημα. 
 
(2) (ε) Το(ν)/τη(ν) 
................................................................................................................................
........................................... 
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........................από 
…..............................................................................................................................
.................................................... 
ο οποίος/η οποία ισχυρίζεται ότι το(τα) εμπορικό(α) σήμα(-τα) που παρουσιάζονται στο 
συνοδευτικό Υπόμνημα και αναφορικά με τα ακόλουθα εμπορεύματα ή υπηρεσίες, δηλαδή: 
..................................................................................... 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................................. 
και την ημέρα (στ) ..................... του μήνα ................. του…....., μεταβιβάστηκε(αν) σε 
(ζ) αυτόν(ήν) ((στο(ν)/στη(ν) (η) ......................................................., από 
............................... ........... (ο οποίος ήταν ο προγενέστερος ιδιοκτήτης)), μέσω του/της 
ή από το(ν)/τη(ν) (θ) 
....................................................................................................... 
...............................από 
................................................................................................................................
............ 
από τον οποίο χρησιμοποιείται τότε το Εμπορικό Σήμα σε σχέση με τα ακόλουθα 
εμπορεύματα ή υπηρεσίες, συγκεκριμένα: 
................................................................................................................................
................................................. 

................................................................................................................................

..............................,όλα υπό τις συνθήκες που δηλώνονται πλήρως στο συνοδευτικό 
Υπόμνημα, για την έγκριση του Εφόρου για την προαναφερθείσα μεταβίβαση.  

Ημερομηνία…………………………………………………... 

Υπογραφή ................................................................................. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ.   

_________________________________________________________________________
____________                                                   

 * ∆ιαγράφεται στην περίπτωση μη εγγεγραμμένων εμπορικών σημάτων. ∆ιαγράψτε είτε την 
παράγραφο (1)    είτε την παράγραφο (2). 

 † ∆ιαγράψτε το απόσπασμα που βρίσκεται σε αγκύλες αν δε χρειάζεται. 

(α) Σημειώστε το όνομα και την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του Ιδιοκτήτη. 
(β) ∆ιαγράψτε αυτό που δεν εφαρμόζεται. 
(γ) Σημειώστε τα ονόματα και τις εμπορικές ή επιχειρηματικές διευθύνσεις του 
προτεινόμενου εκδοχέα ή των προτεινόμενων εκδοχέων.                                                                               
(δ) Σημειώστε το όνομα της τοποθεσίας ή των τοποθεσιών στην Κύπρο.                                                          
(ε) Σημειώστε το όνομα και την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του προσώπου που 
αιτείται τη μεταβίβαση προς το άτομό του.                                                                                                    
(στ) Σημειώστε εδώ την ημερομηνία της μεταβίβασης, η οποία δεν πρέπει να προηγείται της 
ορισθείσας ημερομηνίας.         
(ζ) ∆ιαγράψτε τις λέξεις που δεν εφαρμόζονται.     
  
(η) Σημειώστε το όνομα και την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του προκατόχου, αν 
υφίσταται.  
(θ)  Σημειώστε το όνομα και την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του προσώπου που 
μεταβίβασε. 

 

 

     

                                  
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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                                                                                                          (Τύπος  ΕΣ-Αρ. 
35.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268.                          

Αίτηση για την έγκριση του Εφόρου βάσει του Πίνακα (παράγραφος 1) του Νόμου 
και του υπ' Αρ. 72 κανονισμού για την εκχώρηση ή μεταβίβαση  Εγγεγραμμένου 
Εμπορικού Σήματος πριν την ορισθείσα ημερομηνία, που έχει ως αποτέλεσμα τη 
χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων σε διαφορετικά πρόσωπα σε διαφορετικά 

μέρη της Κύπρου. 

(Συνοδεύεται από διπλό αντίτυπο του Υπομνήματος  και ένα αντίγραφο του 
Εγγράφου που επηρεάζει την Εκχώρηση ή τη Μεταβίβαση). 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το(τα) υπ' Αρ. ................................... Εμπορικό(ά) Σήμα(-τα) που 
εγγράφηκαν στο όνομα  
του/της ....................................................................................................................
....................... στην Κλάση ........................................... 

Υποβάλλεται δια του παρόντος αίτηση από το(ν)/τη(ν) (α) 
……….............................................. 

 
................................................................................................................................
...................... 

από ……………………………………………………………………………………………………… 
ο/η οποίος/α ισχυρίζεται ότι το(τα) πιο πάνω αριθμημένο(α) εγγεγραμμένο(α) Εμπορικό(ά) 
Σήμα(-τα) την ημέρα  

(β) ................. του μήνα ....................... του........ (γ) εκχωρήθηκε(αν) 
(μεταβιβάστηκε(αν)) σε (γ) αυτόν/ήν (στο(ν)/στη(ν) (δ) 
................................................................................................................................
................... 
..από.........................................................................................................................
..................... 

(ο οποίος ήταν ο προγενέστερος ιδιοκτήτης)], αναφορικά με τα ακόλουθα εμπορεύματα ή 
υπηρεσίες, συγκεκριμένα 
................................................................................................................................
....................... 

μέσω του/της ή από το(ν)/τη(ν) (ε) 
........................................................................................................................ 
από 
................................................................................................................................
....................... 
ο οποίος ήταν ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του εν λόγω Εμπορικού Σήματος υπό τις 

συνθήκες που δηλώνονται λεπτομερώς στο συνοδευτικό Υπόμνημα, για την έγκριση του 

Εφόρου για την προαναφερθείσα (γ) εκχώρηση (μεταβίβαση).  

Ημερομηνία………………………………………………………………………...... 
 
Υπογραφή .................................................................................................................
..... 
  
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ.  
  
(α) Σημειώστε την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του εκδοχέα που αιτείται. 
  
(β) Σημειώστε την ημερομηνία, η οποία πρέπει να προηγείται της ορισθείσας ημερομηνίας.
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(γ) ∆ιαγράψτε τις λέξεις που δεν εφαρμόζονται. 
 (δ) Σημειώστε το όνομα και την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του προκατόχου του 
τίτλου                                 αν υφίσταται   

 (ε)  Σημειώστε το όνομα και την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του εγγεγραμμένου 
ιδιοκτήτη που Εκχώρησε ή μεταβίβασε. 

     

                                  
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   (Τύπος ΕΣ-Αρ. 36.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

Αίτηση στον Έφορο βάσει του άρθρου 24 (7) και του υπ' Αρ. 73 κανονισμού για 
Οδηγίες για τη ∆ημοσίευση της Εκχώρησης Εμπορικών Σημάτων με άλλο τρόπο, όχι 

σε συνδυασμό με την απόλυτη ή την υπολειπόμενη εμπορική εύνοια της 
επιχείρησης. 

(Συνοδεύεται από ένα αντίτυπο). 

∆ια του παρόντος υποβάλλεται αίτηση από το(ν)/τη(ν) 
(α)................................................................. 
από ..........................................................................................................................
...................... 
για τη χορήγηση Οδηγιών από τον Έφορο σχετικά με τη δημοσίευση της εκχώρησης σε 
αυτόν(αυτούς) των ακόλουθων Εμπορικών Σημάτων που πραγματοποιήθηκε με άλλο τρόπο, 
όχι σε συνδυασμό με την απόλυτη ή την υπολειπόμενη εμπορική εύνοια της επιχείρησης, 
στην οποία χρησιμοποιούνταν κατά την περίοδο της εκχώρησης, δηλαδή: - 
 
     (1) Εγγεγραμμένα Εμπορικά Σήματα: 
 
* ΑριθμόςΕγγραφής                   Κλάση           Εμπορεύματα ή Υπηρεσίες για τα οποία                                      

Χρησιμοποιούνταν το σήμα και το οποίο 
εκχωρήθηκε.     

                                                                                                     
 το σύνολο των οποίων είναι ή ήταν εγγεγραμμένο στο όνομα του/της 
(β) ..................................................... 
από ............................................................................................................ ο 
οποίος/η οποία είναι ο/η 
εκχωρητής/εκχωρήτρια. 
        (2) Μη εγγεγραμμένα Εμπορικά Σήματα (γ), το σύνολο των οποίων χρησιμοποιούνταν 
στην επιχείρησή του κατά την περίοδο της εκχώρησης σε σχέση με τα εμπορεύματα ή 
υπηρεσίες που δηλώνονται πιο κάτω, από το(ν)/τη(ν) 
(β) ...........................................................................................................................
..... 
................................................................................................................................
........................ 
από .........................................................................................................................., 
ο οποίος/η οποία είναι ο/η εκχωρητής/εκχωρήτρια. 

   *Απεικόνιση Σήματος                                                        Εμπορεύματα ή Υπηρεσίες για 
τα            οποία χρησιμοποιούνταν το 
σήμα  
και το οποίο εκχωρήθηκε.                        

                                                                                                        
 Η ημερομηνία της εκχώρησης ήταν η ημέρα ............... του μήνα ..................... του 
19.......... . 
Το έγγραφο που επηρεάζει την εκχώρηση στέλνεται μαζί με αυτό, μαζί με ένα αντίγραφό του.  
Συνιστάται η δημοσίευση να πραγματοποιηθεί ως εξής, δηλαδή, στο(ν)/στη(ν) .................... 
................................................................................................................................
........................ 
 
Ημερομηνία………………………………………………….. 
Υπογραφή................................................................................. 
 



99 
 

ΕΦΟΡΟΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ.             
_________________________________________________________________________
__                                                                                                                                              
*Επιπρόσθετα Σήματα και αριθμοί μπορούν να δηλωθούν σε ένα υπογεγραμμένο Πίνακα στο 
πίσω μέρος της αίτησης. 
(α) Σημειώστε το όνομα και την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του εκδοχέα (αιτητή) 
(β) Σημειώστε το όνομα και την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του ιδιοκτήτη 
(εκχωρητή). 
(γ) Εδώ δηλώνονται μόνο τα μη εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα που μεταφέρονται από την 
μια εκχώρηση και που χρησιμοποιούνταν στην ίδια επιχείρηση και για τα ίδια αγαθά, για τα 
οποία έχουν καταχωρηθεί ένα ή περισσότερα από τα καταχωρημένα σήματα. 

     

                                 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

(Τύπος ΕΣ-Αρ. 37.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268.                                           

Αίτηση για Παράταση Προθεσμίας για  κατάθεση αίτησης για Οδηγίες του Εφόρου 
σχετικά με τη δημοσίευση της Εκχώρησης ενός Εμπορικού Σήματος με άλλο τρόπο, 

όχι σε συνδυασμό με την απόλυτη ή την υπολειπόμενη εμπορική εύνοια της 
επιχείρησης (άρθρο 24 (7) και υπ' Αρ. 73 κανονισμός). 

∆ια του παρόντος υποβάλλεται αίτηση από το(ν)/τη(ν) 
(α)................................................................... 

.......................................................................από 

.............................................................. 

για παράταση χρόνου για (β) .................. μήνα(μήνες) για την κατάθεση αίτησης για τη 
χορήγηση Οδηγιών από τον Έφορο σχετικά με τη δημοσίευση της εκχώρησης σε 
αυτόν(αυτούς) των ακόλουθων Εμπορικών Σημάτων που πραγματοποιήθηκε με άλλο τρόπο, 
όχι σε συνδυασμό με την απόλυτη ή την υπολειπόμενη εμπορική εύνοια της επιχείρησης, 
στην οποία χρησιμοποιείτο κατά την περίοδο της εκχώρησης, δηλαδή: - 

     (1) Εγγεγραμμένα Εμπορικά Σήματα: 

       *  Αριθμός Εγγραφής   Κλάση    Εμπορεύματα ή Υπηρεσίες για τα οποία 
χρησιμοποιούνταν 
                                                                                         το σήμα και το οποίο 
εκχωρήθηκε. 
 
 
το σύνολο των οποίων είναι ή ήταν εγγεγραμμένο στο όνομα του/της 
(γ) .................................................... 
από ........................................................................................................... ο 
οποίος/η οποία είναι ο/η 
εκχωρητής/εκχωρήτρια. 
   (2) Μη εγγεγραμμένα Εμπορικά Σήματα, το σύνολο των οποίων χρησιμοποιείτο στην 
επιχείρησή του κατά την περίοδο της εκχώρησης σε σχέση με τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες 
που δηλώνονται πιο κάτω, από το(ν)/τη(ν) 
(γ) ...........................................................................................................................
..... 
................................................................................................................................
........................ 
από ...................................................................................................., ο οποίος /η 
οποία είναι ο/η 
εκχωρητής/εκχωρήτρια. 
 
      * Απεικόνιση Σήματος                       Εμπορεύματα ή Υπηρεσίες για τα οποία 
χρησιμοποιείτο 
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                                                                                                  το σήμα και το οποίο 
εκχωρήθηκε. 
 
  Η ημερομηνία της εκχώρησης ήταν η μέρα………….του μήνα ............του…………………… 
 
  Ημερομηνία………………………………….... 

  Υπογραφή .................................................................. 

        ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

                 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ.                                                                                                                 
 * Επιπρόσθετα  Σήματα και αριθμοί μπορούν να δηλωθούν σε ένα υπογεγραμμένο Πίνακα 
στο πίσω μέρος του Εντύπου.  

(α) Σημειώστε το όνομα και την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του εκδοχέα (αιτητή). 

(β) Σημειώστε: «ένα» ή «δύο» ή «τρεις».       

(γ) Σημειώστε το όνομα και την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του ιδιοκτήτη 
(εκχωρητή).  

     

                                  
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

(Τύπος ΕΣ-Αρ. 38.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

                                            

Αναταξινόμηση. 

Αίτηση στον Έφορο βάσει του υπ' Αρ. 6 κανονισμού από τον Ιδιοκτήτη ενός 
Εγγεγραμμένου Εμπορικού Σήματος για την μετατροπή του Προσδιορισμού από τον 
Πίνακα ΙΙΙ στον Πίνακα IV. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το υπ' Αρ. ................................................................................... 
Εμπορικό Σήμα  
που είναι εγγεγραμμένο στο όνομα 
του/της .............................................................................. 
στην Κλάση ............................................................................................. του Πίνακα 
ΙΙΙ. 

∆ια του παρόντος υποβάλλεται αίτηση από το(ν)/τη(ν) (α) 
...................................................... 
.................................................................................., τον Εγγεγραμμένο Ιδιοκτήτη 
του  
πιο πάνω αριθμημένου Εμπορικού Σήματος για την μετατροπή του προσδιορισμού της 
πιο πάνω αναφερθείσας εγγραφής (β) και του προσδιορισμού(των προσδιορισμών) του(των) 
εκεί Εγγεγραμμένου(ων) ∆ικαιούχου(ων) Χρήσης από τον Πίνακα ΙΙΙ στον Πίνακα IV των 
περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμών του 1951. 
 
Ο(Οι) προσδιορισμός(οί) που καταχωρείται(ούνται) στο Μητρώο σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ 
είναι:  
 
 
Υποβάλλεται αίτηση ούτως ώστε ο Έφορος να προτείνει τον(τους) ακόλουθο(ους) 
προσδιορισμό(ούς) σύμφωνα με τον Πίνακα IV, έπειτα από μετατροπή: 
 
Κλάση: .............................................................. 
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Κλάση: .............................................................. 

 

 Ημερομηνία………………………………………………… 

 

 Υπογραφή................................................................................. 

 

 

 ΕΦΟΡΟN  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ.   

                                                                                                                                                          

 (α) Σημειώστε το όνομα και την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση του Εγγεγραμμένου 
Ιδιοκτήτη (αιτητή). 

 (β) Ακυρώστε τις υπογεγραμμένες λέξεις αν δεν υφίστανται εγγεγραμμένοι δικαιούχοι 
χρήσης. 

 

   

     

                                  
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

             
 (Τύπος ΕΣ-Αρ. 39.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

                                               

Αναταξινόμηση. 

Ειδοποίηση σχετικά με Ένσταση σε Πρόταση για Μετατροπή ενός Προσδιορισμού. 

(Άρθρο 37 και υπ' Αρ. 7 κανονισμός). 

(Συνοδεύεται από ένα μη χαρτοσημασμένο αντίτυπο και διπλό αντίτυπο του 
Υπομνήματος που να καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη 

μετατροπή αντίκειται στο άρθρο 37 (2).)   

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το(τα)* υπ' Αρ. .................................................................. Εμπορικό(ά) 
Σήμα(-τα)  
που είναι εγγεγραμμένο(α)  στο όνομα 
του/της ...............................................................................  
στην Κλάση ...................................................................... του Πίνακα ΙΙΙ των 
κανονισμών. 

 
Εγώ ο/η (ή 
εμείς)(α) ...................................................................................................................
.......... 
................................................................................................................................
............................... 
καταθέτουμε δια του παρόντος ειδοποίηση για την πρόθεσή μου(μας) για υποβολή ένστασης 
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στην πρόταση για μετατροπή του(των) προσδιορισμού(ών) του(των) Εμπορικού(ών) 
Σήματος(Σημάτων), που δημοσιεύθηκε στη σελίδα ....... του υπ' Αρ. ....... τεύχους της 
Επίσημης Εφημερίδας της Κύπρου την ημέρα ....... του μήνα ...... του έτους ......... .   
 
Οι λόγοι της ένστασης μας είναι οι εξής:  
 
 
 
Η διεύθυνση επίδοσης μου(μας) στην Κύπρο για αυτές τις διαδικασίες είναι:  
................................................................................................................................
................................................................................................................................

.............................................. 

Ημερομηνία…………………………………………………. 

Υπογραφή................................................................................. 

 

ΕΦΟΡΟΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ.   

                                                                                                                                                
 * Μπορείτε να δηλώσετε τους αριθμούς περισσότερων από ενός εμπορικών σημάτων, στα 
οποία  αναφέρεται η ίδια πρόταση, δεδομένου ότι οι προσδιορισμοί είναι ίδιοι. 

 (α) Σημειώστε το πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση.        

                                                                                

 

 

   

     

                               ΚΥΠΡΙΑΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

            
 (Τύπος ΕΣ-Αρ. 40.) 

 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

                                            

Ειδοποίηση σχετικά με Ένσταση σε μια Αίτηση βάσει του άρθρου 36 για την 
μετατροπή ενός Εγγεγραμμένου Εμπορικού Σήματος ή για προσθήκη σε αυτό.  

(Κανονισμός 83). 

(Συνοδεύεται από ένα αντίτυπο).    

    

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το(τα) υπ' Αρ. ...................................................................... Εμπορικό(ά) 
Σήμα(-τα)  
που είναι εγγεγραμμένο(α) στο όνομα 
του/της ............................................................................. 
στην Κλάση .............................................  

 
Εγώ ο/η (ή εμείς), 
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(α) ........................................................................................................................ 
................................................................................................................................
............................ 
καταθέτω(τουμε) δια του παρόντος ειδοποίηση για την πρόθεσή μου(μας) για υποβολή 
ένστασης στην μετατροπή του Εμπορικού Σήματος που αριθμείται και εγγράφηκε όπως 
αναφέρεται πιο πάνω, ή της προσθήκης σε αυτό, για να πάρει τη μορφή που δημοσιεύεται 
στη σελίδα ....... του υπ' Αρ. ................... τεύχους της Επίσημης Εφημερίδας της Κύπρου 
την ημέρα .............. του μήνα ............ του έτους ........... .  
        
Οι λόγοι  της ένστασης  μας είναι οι εξής:  
 
 
 
 
 
Η διεύθυνση επίδοσης μου(μας) στην Κύπρο για αυτές τις διαδικασίες είναι:  
................................................................................................................................
................................................................................................................................

..............................................  

Ημερομηνία………………………………………………….. 

Υπογραφή ................................................................................. 

 ΕΦΟΡΟΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ.                                                                                                 

 (α) Σημειώστε το πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση. 

 

 

 

 

 

 

   

     

                                            
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

                          
 (Τύπος ΕΣ-Αρ. 41.) 

 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

                                                                                                                                                                

Ειδοποίηση περί ∆ικαστικού ∆ιατάγματος  σχετικά με την Μετατροπή ή ∆ιόρθωση 
του Μητρώου των Εμπορικών Σημάτων.  

(Υπ' Αρ. 116 κανονισμός). 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το υπ' Αρ. .................................................. Εμπορικό Σήμα που 
είναι εγγεγραμμένο στην Κλάση ................... στο όνομα 
του/της…………………………. ………………………………………………………………………………………….   
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Κατατίθεται δια του παρόντος ειδοποίηση στον Έφορο, ότι λόγω  ∆ικαστικού 
∆ιατάγματος που εκδόθηκε την ημέρα ............ του μήνα ..................... του 
έτους ................................., καθορίζεται ότι: 
 
 
 
 
 
 
Επισυνάπτεται Επίσημο Αντίγραφο του ∆ικαστικού ∆ιατάγματος από το Γραφείο.  
 
 
Ημερομηνία………………………………………………………………………...... 

Υπογραφή................................................................................. 

 

(Ο ενδιαφερόμενος ή ο εκπρόσωπός του).    

 

 

 ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ.   

 

  

     

                                  
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

  

(Τύπος ΕΣ-Αρ. 42.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268 

 

Αίτηση στον Έφορο για την καταχώρηση στο Μητρώο και για δημοσίευση μιας 
ανακοίνωσης ενός Πιστοποιητικού Εγκυρότητας από το ∆ικαστήριο βάσει του 

άρθρου 45.  

(Κανονισμός 81). 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το(τα) υπ' Αρ. .......................................... Εμπορικό(ά) Σήμα(-τα) 
που είναι εγγεγραμμένο(α) στην Κλάση ................... στο όνομα 
του/της…………………………….. ..........................................................................
....................................................................... 

 

Εγώ ο/η (ή εμείς), (α) 
............................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................ 
δια του παρόντος καταθέτω(τουμε) αίτηση στον Έφορο για να προσθέσει στην(στις) πιο 
πάνω αναφερθείσα(ες) καταχώρηση(καταχωρήσεις) ενός Εμπορικού Σήματος στο Μητρώο 
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και να δημοσιεύσει την Επίσημη Εφημερίδα της Κύπρου, μια ανακοίνωση, για το ότι κατά 
(β): 
 
 
 
 
 
 
το ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για την εγκυρότητα της(των) εν λόγω 
εγγραφής(εγγραφών) και ότι αποφασίστηκε υπέρ του ιδιοκτήτη του Εμπορικού Σήματος σε 
σχέση με το συνοδευτικό Επίσημο Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγκυρότητας από το 
Γραφείο.  

 

Ημερομηνία…………………………………………………. 

Υπογραφή ................................................................................ 

 

ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ.   

                                                                                                                                                       

 (α) Σημειώνετε το όνομα και τη διεύθυνση του Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη.   
(β) Σημειώστε τη φύση των διαδικασιών, με τα ονόματα των μερών, στα οποία χορηγήθηκε 
το                  Πιστοποιητικό. 
 

                                                                                                                          (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 43)                                  
            
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.268 
___________ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

 
(Πρέπει να συνοδεύεται από Έκθεση της υπόθεσης η οποία να παρέχει λεπτομέρειες όπως 
απαιτείται από το άρθρο 29(4) που να επιβεβαιώνεται από ένορκη δήλωση που γίνεται από 
τον ιδιοκτήτη ή από πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να ενεργεί γι’ αυτόν και εγκεκριμένο από 
τον Έφορο). 
 
Με το παρόν υποβάλλεται αίτηση από (α)…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ο οποίος είναι ο Εγγεγραμμένος Ιδιοκτήτης (οι οποίοι είναι οι Εγγεγραμμένοι Ιδιοκτήτες) του 

Εμπορικού Σήματος (των Εμπορικών Σημάτων) με Αρ. ……………………………. (β) του 

εγγεγραμμένου (των εγγεγραμμένων) στην Κλάση ……………………………… σχετικά με 

(γ) …………………………………………. 

όπως (δ) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

από (ε) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

εμπορευόμενου (εμπορευόμενων) ως (στ) …………………………………………………………………………... 

ο οποίος (οι οποίοι) με το παρόν συνυποβάλλει  (συνυποβάλλουν) αίτηση όπως εγγραφεί 

(όπως εγγραφούν) ως ∆ικαιούχος Χρήσης (∆ικαιούχοι Χρήσης) του πιο πάνω αναφερόμενου 

εγγεγραμμένου Εμπορικού Σήματος (των πιο πάνω αναφερόμενων εγγεγραμμένων 
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Εμπορικών Σημάτων) σχετικά με (ζ) ……………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

που τηρούν τους ακόλουθους όρους ή περιορισμούς: 

(η) ………………………………………………………………………………………………………… 

(θ) Το προτεινόμενο δικαίωμα χρήσης θα τερματιστεί  την ………….. ημέρα του ………………… 

(θ)  Το προτεινόμενο δικαίωμα χρήσης θα είναι χωρίς χρονικό όριο.  
 

Ημερομηνία: …………………………………….. 
 
Υπογραφή: ……………………………………… 

 
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αίτηση για την καταχώρηση διεύθυνσης   για επίδοση του Εγγεγραμμένου 
∆ικαιούχου χρήσης του σήματος μπορεί να υποβληθεί με τον τύπο Ε.Σ. Αρ.32 (χωρίς 
οποιοδήποτε τέλος) αν υποβληθεί μαζί με τον τύπο αυτό. 
(α) Καταχωρήστε το πλήρες όνομα, περιγραφή και την εμπορική ή επαγγελματική διεύθυνση 
του Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη (των Εγγεγραμμένων Ιδιοκτητών). 
(β) Επιπρόσθετοι αριθμοί μπορούν να δοθούν σε υπογεγραμμένο Πίνακα στο πίσω μέρος του 
Τύπου αυτού. 
(γ)  Καταχωρήστε την περιγραφή των εμπορευμάτων όπως αυτά παρουσιάζονται στο 
Μητρώο. 
(δ) Καταχωρήστε το πλήρες όνομα, περιγραφή και υπηκοότητα του προσώπου, οίκου ή 
εταιρείας που προτείνεται ως ∆ικαιούχος χρήσης.  Στην περίπτωση συνεταιρισμού, τα 
ονόματα όλων των συνεταίρων πρέπει να αναγραφούν πλήρως.  Στην περίπτωση εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης να προσδιορισθεί το είδος και η  χώρα την οποία αυτή έχει συσταθεί. 
(ε)   Καταχωρήστε την πλήρη εμπορική ή επαγγελματική διεύθυνση του προτεινόμενου 
δικαιούχου χρήσης. 
(στ) Καταχωρήστε το είδος της διεξαγόμενης εργασίας του δικαιούχου χρήσης.    
(ζ)   Καταχωρήστε τα εμπορεύματα τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτά που είναι  
καταχωρημένα στο Μητρώο    
(η)  Γράψτε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν όροι ή περιορισμοί. 
(θ)  Απαλείψτε τις μη εφαρμοζόμενες λέξεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

     

                                  
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

            
 (Τύπος ΕΣ-Αρ. 44.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268.                                           

Αίτηση του Εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη ενός Εμπορικού Σήματος για την αλλαγή της 
εγγραφής ενός Εγγεγραμμένου ∆ικαιούχου χρήσης του, αναφορικά με τα 

εμπορεύματα ή υπηρεσίες ή τους όρους ή τους περιορισμούς. 

(Άρθρο 29 (8), παράγραφος (α), υπ' Αρ. 88 κανονισμός). 

(Συνοδεύεται από μια  ∆ήλωση αιτιολόγησης της αίτησης και γραπτή συγκατάθεση 
(αν δόθηκε) του Εγγεγραμμένου ∆ικαιούχου χρήσης ). 

 
∆ια του παρόντος υποβάλλεται αίτηση από το(ν)/τη(ν) 
(α).................................................................. 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................... 
ιδιοκτήτη του(των) υπ' Αρ. ............ εμπορικού(ών) σήματος(σημάτων) (β) που είναι 
εγγεγραμμένο(α) στην Κλάση .................... σε σχέση με 
(γ) .............................................................. 
................................................................................................................................
........................ 
να αλλάξει με τον ακόλουθο τρόπο: 
(δ) ...................................................................................................... 
................................................................................................................................
........................ 
η εγγραφή του/της 
(ε) ...........................................................................................................................
....... 
................................................................................................................................
....................... 
ως εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης  του(των) άνωθεν αριθμημένου(ων) εμπορικού(ών) 
σήματος(σημάτων) σχετικά με 
(στ) .............................................................................................................. 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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................................................................................................................................

.................................................................................................................... 
                                                                    
Ημερομηνία…………………………………………………. 

Υπογραφή................................................................................. 

         ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

               ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ.                                                                                                            

 (α) Σημειώστε εδώ το πλήρες όνομα, την περιγραφή και την εμπορική ή επιχειρηματική 
διεύθυνση του  Εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη.      
 (β) Επιπλέον αριθμοί μπορούν να δηλωθούν σε υπογεγραμμένο Πίνακα στο πίσω μέρος του 
Εντύπου. 

 (γ) Σημειώστε τον προσδιορισμό στο μητρώο.       
 (δ) ∆ηλώστε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να αλλάξει η εγγραφή.  
  

((ε) Σημειώστε το πλήρες όνομα, την περιγραφή και την εμπορική ή επιχειρηματική 
διεύθυνση του εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης.     
   (στ) Σημειώστε τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες για τα οποία καταχωρήθηκε ο 
δικαιούχος χρήσης.  

 

     

                                  
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

            
 (Τύπος ΕΣ-Αρ. 45.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

__________________ 

Αίτηση του Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη ενός Εμπορικού Σήματος ή ενός 
Εγγεγραμμένου ∆ικαιούχου χρήσης  του Εμπορικού Σήματος για την ακύρωση της 

καταχώρησης στο Μητρώο ενός Εγγεγραμμένου ∆ικαιούχου χρήσης του.  

(Άρθρο 29 (8), παράγραφος (β), υπ' Αρ. 89 κανονισμός). 

(Συνοδεύεται από μια  ∆ήλωση αιτιολόγησης της αίτησης). 
 
∆ια του παρόντος υποβάλλεται αίτηση από το(ν)/τη(ν) 
(α).......................................................................................... 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................., όντας ο (β) Εγγεγραμμένος Ιδιοκτήτης (o Εγγεγραμμένος ∆ικαιούχος Χρήσης) 
του(των) υπ' Αρ. ............ εμπορικού(ών) σήματος(σημάτων) (γ) που είναι εγγεγραμμένο(α) 
στην Κλάση .................... σε σχέση με 
(δ) ...........................................................................................................................
....................... 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................. 
να ακυρώσει την καταχώρηση στην(στις) άνωθεν αναφερθείσα(ες) εγγραφή(εγγραφές)  (ε) 
του/της ....................................................................................................................
......................  
................................................................................................................................
....................... 
ως εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης  του(των) εμπορικού(ών) σήματος(σημάτων) σχετικά 
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με  
(στ) .........................................................................................................................
....................... 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
..................................................................... 
 Η αιτιολόγηση αυτής της αίτησης αναφέρεται στη συνοδευτική δήλωση. 

  

Ημερομηνία……………………………………………………… 

Υπογραφή(ές) ................................................................................ 

ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ.  
_________________________________________________________________________
__                                                                                                                                               

 (α) Σημειώστε το πλήρες όνομα, την περιγραφή και την εμπορική ή επιχειρηματική 
διεύθυνση του αιτητή   ή των αιτητών.      
 (β) ∆ιαγράψτε τις λέξεις που δε εφαρμόζονται.      
 (γ) Επιπλέον αριθμοί μπορούν να δηλωθούν σε υπογεγραμμένο Πίνακα στο πίσω μέρος 
του Εντύπου.   
(δ) Σημειώστε τον προσδιορισμό στο μητρώο.      
 (ε) Σημειώστε το πλήρες όνομα, την περιγραφή, την εμπορική ή επιχειρηματική 
διεύθυνση του εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης, του οποίου η καταχώρηση επιθυμείτε 
να ακυρωθεί.       
(στ) Εδώ σημειώστε τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες για τα οποία καταχωρήθηκε ο 
δικαιούχος χρήσης. 

     

                                  
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

            
 (Τύπος ΕΣ-Αρ. 46.) 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

_______________ 

Αίτηση για την ακύρωση της καταχώρησης στο Μητρώο ενός Εγγεγραμμένου 
∆ικαιούχου Χρήσης  ενός Εμπορικού Σήματος.  

(Άρθρο 29 (8), παράγραφος (γ), κανονισμός 90). 

(Συνοδεύεται από μια ∆ήλωση αιτιολόγησης της αίτησης). 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το(τα) υπ' Αρ. .................................................... * Εμπορικό(ά) Σήμα(-τα) 
που είναι εγγεγραμμένο(α) στην Κλάση ............................ στο όνομα του/της 
(α) ........................................... 
...............................................................................................................................
.......................  
∆ια του παρόντος υποβάλλεται αίτηση από 
το(ν)/τη(ν)(β) ……………………………………….........................................................................
.. 
................................................................................................................................
....................... 
(του οποίου η διεύθυνση επίδοσης στην Κύπρο για αυτές τις διαδικασίες 
είναι .........................................................................................................................
..............................) 
για την ακύρωση της καταχώρησης στην(στις) άνωθεν αναφερθείσα(σες) 



110 
 

καταχώρηση(καταχωρήσεις) του/της 
(γ) .............................................................................................. 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................. 
ως εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης  του σχετικά με 
(δ) ...........................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................... 
 
Η αιτιολόγηση αυτής της αίτησης, στοιχεία της οποίας δηλώνονται λεπτομερώς στο 
συνοδευτικό Υπόμνημα είναι: (ε) 
 
 
Ημερομηνία…………………………………………………. 

Υπογραφή................................................................................. 

 ΕΦΟΡΟΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ.  
_________________________________________________________________________
__                                                                                                                                                           

 *  Επιπλέον αριθμοί μπορούν να δηλωθούν σε υπογεγραμμένο Πίνακα στο πίσω μέρος του 
Εντύπου.    

(α) Σημειώστε το όνομα, την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση και την περιγραφή του 
εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη όπως καταχωρήθηκε στο μητρώο.     
 (β) Σημειώστε το όνομα και τη διεύθυνση του αιτητή της ακύρωσης.   
 (γ) Σημειώστε το όνομα, την εμπορική ή επιχειρηματική διεύθυνση και την περιγραφή του 
εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης  όπως καταχωρήθηκε στο μητρώο.   
(δ) Σημειώστε τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες για τα οποία καταχωρήθηκε ο δικαιούχος χρήσης. 
 (ε) Σημειώστε ένα ή περισσότερα εδάφια της παραγράφου (γ) του άρθρου 29 (8), 
αριθμημένα ως (i), (ii), (iii). 

     

                                            
ΚΥΠΡΙΑΚΗ                  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    

(Τύπος ΕΣ-Αρ. 47.) 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ:268. 

                                               

Ειδοποίηση προς τον Έφορο βάσει του άρθρου 29 (9) και του υπ' Αρ. 91 
κανονισμού για την πρόθεση παρέμβασης σε διαδικασίες για την αλλαγή ή ακύρωση 
μια καταχώρησης στο Μητρώο ενός ∆ικαιούχου Χρήσης ενός Εμπορικού Σήματος. 

(Συνοδεύεται από μια  ∆ήλωση Αιτιολόγησης της παρέμβασης). 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. ......................................... Εμπορικό Σήμα που είναι 
εγγεγραμμένο στην Κλάση ............................. στο όνομα του 
(α)…………………………………………………………. 

 ……………………………………….............................................................................................
... 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ την εγγραφή του/της 
(β) ............................................................................................... 



111 
 

................................................................................................................................

....................... 

σε αυτό ως ∆ικαιούχου Χρήσης του Σήματος.      

……………………………………………………….. 

 

Απαντώντας στην Ειδοποίηση του Εφόρου η σε ∆ημοσίευσης της ημέρας ........................ 
του μήνα ............................. του ............., ειδοποιώ δια του παρόντος για την πρόθεσή 
μου να παρέμβω στις διαδικασίες για την άνωθεν αναφερθείσα υπόθεση. 

 

Η διεύθυνση επίδοσης μου στην Κύπρο για αυτές τις διαδικασίες είναι:    

 

      

 Ημερομηνία…………………………………………………. 

 Υπογραφή................................................................................. 

ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, 

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ.   

_________________________________________________________________________
__ 

                                                                                                                                                            

 (α) Σημειώστε το όνομα του Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη.                     

                                                                                                              

 

                                                                                                                      (Τύπος 
Ε.Σ. Αρ. 47Α)                                  

 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

 
(ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971) 

___________ 
 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37Α 
 

(Πρέπει να συνοδεύεται από δύο αντίτυπα) 
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Μία απεικόνιση πρέπει να επικολληθεί 
στο χώρο αυτό και επιπρόσθετες 
τέσσερις με τον τύπο Ε.Σ Αρ.3 

 
Με το παρόν υποβάλλεται αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο του Πιστοποιούντος Εμπορικού 

Σήματος στην Κλάση ………..  σχετικά με (α) ….……………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

στο όνομα του/της  (β)………………………………………………………………………………………. 

 

τ…. οποί….. η διεύθυνση είναι  ……………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία: …………………………………… 
 

 
Υπογραφή: ……………………………………… 

ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 
 
(α)  Προσδιορίστε τα εμπορεύματα ή υπηρεσίες.  Μόνον εμπορεύματα που εμπίπτουν σε μια 
κλάση πρέπει να προσδιορίζονται.  Ξεχωριστή αίτηση απαιτείται  για κάθε κλάση. 
 
(β)  Καταχωρίστε το πλήρες όνομα, περιγραφή και εθνικότητα του αιτητή.  Αν ο αιτητής είναι 
νομικό πρόσωπο το είδος και η χώρα στην οποία έχει συσταθεί πρέπει να αναφέρονται.   
                               (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 47Β)                           
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971) 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΑΛΕΙΨΗΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΣΗΜΑ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ 
 

(Πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο και Έκθεση  
της Υπόθεσης είς διπλούν) 

 
Αναφορικά με το πιστοποιούν εμπορικόν σήμα με Αρ. ………………………………………………… 

εγγεγραμμένο στο όνομα του ……………………………………………………………………………… 

στην κλάση …………………………………….  
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Εγώ/Εμείς (α) ……………………………………………………………………………………………….. 
ως επηρεαζόμενο/ά πρόσωπο/ά, με την παρούσα αιτούμαι/αιτούμαστε διάταγμα του Εφόρου 
όπως: 
 
1.  (α)  ή καταχώριση στο Μητρώο σχετικά με το πιο πάνω αναφερόμενο εμπορικό σήμα 
απαλειφθεί 
      (γ)  τροποποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2.  (β)  Οι Κανονισμοί  που έχουν κατατεθεί οι οποίοι διέπουν την χρήση του πιο πάνω 

αναφερόμενου πιστοποιούντος εμπορικού σήματος τροποποιηθούν με τον ακόλουθο 

τρόπο……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Οι λόγοι της αίτησης μου/μας είναι οι ακόλουθοι: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

∆ιεύθυνση για επίδοση στη Κύπρο για την παρούσα διαδικασία: 

…………………………………………………………………………………………………………  

     
Ημερομηνία …………………………………… 

 
      (Υπογραφή) ………………………………………. 
 
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
(α)  ∆ώστε πλήρες όνομα και πλήρη διεύθυνση  
(β)  ∆ιαγράψτε την παράγραφο που δεν εφαρμόζεται  
(γ)  ∆ιαγράψτε μια από τις γραμμές αυτές. 
                                                                                                        (Τύπος Ε.Σ. 
Αρ. 47Γ)                                  
 
 
                                   ΚΥΠΡΙΑΚΗ        ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971) 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

Με το παρόν υποβάλλεται αίτηση από (α)……………. ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ο οποίος (οι οποίοι) είναι ο/οί ιδιοκτήτης/ες του/των πιστοποιούντος/ων Εμπορικού/κών 

Σήματος/ων με Αρ. (β) ……………………………………………………………………………………… 

εγγεγραμμένου/ων στην κλάση………………………………………………………………………… (γ) 

σχετικά με (δ) ……………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Όπως οι κανονισμοί που έχουν κατατεθεί οι οποίοι διέπουν την χρήση του σήματος 

τροποποιηθούν με κόκκινο χρώμα που φαίνεται στα επισυνημμένα αντίγραφα (ε) των 

κανονισμών όπως προτείνονται να τροποποιηθούν και για την συγκατάθεση του Εφόρου στη 

μετατροπή αυτή.  

 
       

 
Ημερομηνία ………………………………………. 

 
 
      (Υπογραφή) ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
ΕΦΟΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
           ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 
 
 
(α) ∆ώστε το όνομα και την διεύθυνση του/των ιδιοκτήτη/ων όπως έχει/ουν εγγραφεί  

        (β) Αν οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται σε περισσότερες από μια εγγραφή πρέπει να 
καταχωρηθούν οι αριθμοί όλων των εγγραφών. 

         (γ) Επιπρόσθετοι αριθμοί και προσδιορισμοί πρέπει να δοθούν σε υπογεγραμμένο πίνακα 
στην πίσω σελίδα του Τύπου. 

(δ) Καταχωρήστε τους προσδιορισμούς των αντίστοιχων εγγραφών. 
(ε) Τρία αντίγραφα πρέπει να παρουσιαστούν. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις δεν αποτελούν μέρος των βασικών Κανονισμών και δεν είναι 
δυνατόν να περιληφθούν στο ενοποιημένο κείμενο των Κανονισμών ως άρθρα αυτών. 
Εντούτοις, ενόψει του ότι επηρεάζουν την εφαρμογή των Κανονισμών, κρίνεται σκόπιμο να 
παρατεθούν πιο κάτω: 
 
 

1. Οι βασικοί Κανονισμοί τέθηκαν σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου, 1951 (βλέπε άρθρο 1 
των βασικών κανονισμών) 
 

2. Οι λέξεις “Governor” ή “Executive Council”, όπου εμφανίζονται στο κείμενο, έχουν 
αλλαχθεί σε «Υπουργικό Συμβούλιο», σύμφωνα με το Άρθρο 188 του Συντάγματος 
και του περί Επισήμων Γλωσσών της ∆ημοκρατίας (Ερμηνεία) Νόμος, 1993. 
[Ν.21(Ι)/93]. 
 

3. Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Κανονισμός του 1990 (Κ.∆.Π. 281/90), 
ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας (Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι), 
Αρ.2551, ημερ.9.11.1990), περιέχει την ακόλουθη διάταξη: 

  
Έναρξη της 
ισχύος των 
παρόντων 
Κανονισμών. 

5. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ τη 19η Νοεμβρίου 1990. 

 
4. Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Κανονισμός του 2001 (Κ.∆.Π. 
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465/2001), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας 
(Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι), Αρ.3558, ημερ.14.12.2001), περιέχει την ακόλουθη διάταξη: 

  
Έναρξη της 
ισχύος των 
παρόντων 
Κανονισμών. 

5. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002. 

 
 
 
 
 
 
 


