
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 

 
ΚΛΑΔΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ε.Σ 16 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ / ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 

[Άρθρο 29(4), Κανονισμοί 18, 37] 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ / ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

Επιλέξατε ένα από τα κατωτέρω πεδία  

Φυσικό Πρόσωπο  ☐ Νομικό Πρόσωπο   ☐ 

Επιλέξατε ένα από τα κατωτέρω πεδία 

Ενιστάμενος  ☐ Αιτών Ακυρότητα  ☐ 
Όνομα κ' Επώνυμο / Επωνυμία   

Επαγγελματική Διεύθυνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση   

Τηλέφωνο   

Επιλέξατε ένα από τα κατωτέρω πεδία 

Φυσικό Πρόσωπο  ☐ Νομικό Πρόσωπο   ☐ 

Όνομα κ' Επώνυμο / Επωνυμία   

Διεύθυνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση   

Τηλέφωνο   

Συμπληρώστε ένα από τα κατωτέρω ζεύγη πεδίων, ανάλογα με την περίπτωση 

Αριθμός Αίτησης Εγγραφής   

Αριθμός Ένστασης    

Αριθμός Εγγεγραμμένου Σήματος   

Αριθμός Αίτησης Ακυρότητας   



Ε.Σ 16 
 

 

1 Όπου ισχύει άλλως διαγράφεται το κείμενο στην παρένθεση. ../ 2 
 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ 

ΕΝΣΤΑΣΗ / ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Για την τεκμηρίωση της ένστασης / αίτησης ακυρότητας υποβάλουμε τα κατωτέρω έγγραφα και 

αποδείξεις : 

[Επιλέξατε ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω αποδεικτικά στοιχεία, ανάλογα με την περίπτωση] 

Πιστοποιητικό κατάθεσης αίτησης εγγραφής ή σχετική βεβαίωση του οικείου Γραφείου ☐ 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο ή σχετική βεβαίωση του οικείου Γραφείου ☐ 

Αποδείξεις ότι το σήμα έχει καταστεί  παγκοίνως γνωστό στην Κύπρο ☐ 

Αποδείξεις ότι το σήμα χαίρει φήμης στην Κύπρο ή στην Ε.Ε και πιστοποιητικό εγγραφής του 
ή σχετική βεβαίωση του οικείου Γραφείου ☐ 

Αποδείξεις ότι η αίτηση εγγραφής κατατέθηκε από δικηγόρο/αντιπρόσωπο του δικαιούχου 
του σήματος χωρίς τη συγκατάθεσή του ☐ 

Αποδείξεις σχετικά με την απόκτηση, συνεχιζόμενη ύπαρξη κ’ έκταση προστασίας ονομασίας 
προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης ☐ 

Αποδείξεις σχετικά με την απόκτηση, συνεχιζόμενη ύπαρξη κ´ έκταση προστασίας μη 
εγγεγραμμένου σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές ☐ 

[]Προσκομίστε πιστοποιητικά και αποδείξεις] 

 

ΑΤΕΛΩΣ 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Εγώ ο/η υπογεγραμμένος/η ________________________________________________________ 

αντιπρόσωπος ή ειδικός πληρεξούσιος ή δικηγόρος / εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρείας 

_____________________________________, [μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με 

αριθμό μητρώου _________________________, ] δηλώνω υπεύθυνα και διαβεβαιώνω επίσημα 

[ότι η εγγραφή μου στο μητρώο Δικηγόρων είναι σε ισχύ,]1 ότι εκπροσωπώ νόμιμα τον αιτούντα για 

την κατάθεση της παρούσας αίτησης και ότι τα στοιχεία της δήλωσης αυτής είναι αληθή. 

 

 Ημερομηνία  
 
 
 
 
 
 
 

Υπογραφή 

            /            /  

 

 


