
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 910 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1971 

Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 

'Αριθμός 969 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

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

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει των άρθρων 38 και 39 

Ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας αύτώ δυνάμει τών άρ
θρων 38 καΐ 39 του περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου, το Ύπουρ. 
γικόν Συμβούλιον εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι περί Εμπορικών Επίσημος 
Σημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1971 και θα άναγινώ- Έφημερίς 
σκωνται όμουι μετά τών περί Εμπορικών Σημάτων Κοτνονισμών του Παράρτημα 
1951 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») οι 3tuoV.i95i. 
δέ βασικοί Κανονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται 
όμου ώς οί περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 1951 εως 1971. 

2. Οί Κοα/ονισμοί 15 και 16 τών βασικών Κανονισμών διαγράφονται 
και αντικαθίστανται δια τών ακολούθων Κανονισμών αντιστοίχως : 
«Εμπορικά |CJ. «Q "Εφορος δύναται να απόρριψη οιανδήποτε αΐτη
δυΐνάμενανά σ ι ν ο ι ' έγγραφήν σήματος επί του οποίου εμφανίζεται οίον. 
έγγραφώσι. δήποτε τών ακολούθων : 

(α) αϊ λέξεις «Προνόμιον Ευρεσιτεχνίας», «Προστατευό
μενον δια Προνομίου Ευρεσιτεχνίας», «Έγγεγραμ
μένον», «Έγγεγραμμένον Σχέδιον», «Πνευματική 
ιδιοκτησία» (copy right), «Ή άπομίμησις του παρόν
τος αποτελεί πλαστογραφία ν» ή λέξεις του αυτού* 
νοήματος' 

(β) αϊ λέξεις «Ερυθρός Σταυρός» ή «Σταυρός της Γε
νεύης», και παραστάσεις του Σταύρου της Γενεύης 
και άλλων σταυρών ερυθρού χρώματος, ή τοϋ> λευ. 
κοΟ Ελβετικού 'Ομοσπονδιακού Σταύρου επί ερυ
θράς επιφανείας ή αργυρού επί ερυθράς επιφανείας 
ή τοιαυται παραστάσεις παρομοίου χρώματος ή 
χρωμάτων. 

'Οσάκις έν έμπορικώ σήματι, δια τήν έγγραφήν του 
οποίου υποβάλλεται αίτησις, εμφανίζεται παράστασις 
σταυρού έν οίωδήποτε χρώματι πλην τών μνημονευθέντων 
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έν Tfj τελευταία ύποπαραγράφω, ό "Εφορος δύναται νά 
απαίτηση παρά του αίτητου ώς δρον αποδοχής να άνα
λάβη δπως μη χρησιμοποίηση το έμβλημα του σταυρού 
έν έρυθρώ χρώματι ή έν λευκώ έπί ερυθράς επιφανείας η 
έν άργυρώ έπί ερυθράς επιφανείας, ή έν οίωδήποτε παρο. 
μοίω χρώματι. 

Ή λέξις 15. Ή λέξις "Anzanc" δεν θά έμφανίζηται έπί εμπορικών 
δέ^δύνατα"

 σ τ
] μ ά

τ ω ν O L a τ
ήν έγγραφήν τών όποιων υποβάλλεται 

νάέμφανισθχϊ α ί τ η σ ι ς » . 
έπί εμπορικού 
σήματος. 

3. Ό Κανονισμός 21 τών βασικών Κανονισμών διαγράφεται και 
αντικαθίσταται δια τοΟ ακολούθου Κανονισμού : 

«21—(1) Ή αίτησις προς τόν "Εφορον δια την έγγραφήν 
εμπορικού σήματος υποβάλλεται έπί του Τύπου Ε. Σ. αρ. 2 
και υπογράφεται ύπό του αίτητου ή του αντιπροσώπου 
αύτου. Έκαστη αίτησις θά άφορα είς έγγραφήν σχετι
κώς προς εμπορεύματα μιας μόνον τάξεως του Πίνακος 
IV. 

(2) Πάσα αίτησις άξιουσα προτεραιότητα δυνάμει της 
παραγράφου Δ—1 του άρθρου 4 της Διεθνούς Συμβάσεως 
έπί τής Προστασίας της Βιομηχανικής ' Ιδιοκτησίας τής 
εκτιθέμενης έν τω Παραρτήματι του περί τής Συμβάσεως 
έπί τής Προστασίας τής Βιομηχανικής ' Ιδιοκτησίας (Κυ

63 του 1965. ροτικοΰ) Νόμου του 1965, λόγω τής υποβολής αιτήσεως 
δι' έγγραφήν εμπορικού, σήματος γενομένης ή λογιζόμενης 
ώς γενομένης έν χώρα εις ην ή ρηθείσα Σύμβασις έφαρ. 
μόζεται (ή οποία χώρα δέον δπως κατονομάζηται), θά 
άναφέρη τήν ήμερομηνίαν τής έν τη έν λόγω χώρα αιτή
σεως και ό α'ιτητής θά προσκόμιση πιστοποιητικόν του 
'Εφόρου τών 'Εμπορικών Σημάτων ή ετέρας αρμοδίας διά 
τήν έγγραφήν αρχής τής χώρας ταύτης ή θά απόδειξη 
κατ' άλλον τρόπον τήν γενομένην ή λογιζομένην ώς γενο
μένη'ν έν τή έν λόγω χώρα αϊτησιν προς ίκανοποίησιν του 
'Εφόρου. 

(3) Έν τή περιπτώσει αιτήσεως δι ' έγγραφήν έν σχέσει 
προς άπαντα τά εμπορεύματα τά περιλαμβανόμενα έν 
μια τάξει, ή έν σχέσει προς μεγάλην ποικιλίαν εμπορευ
μάτων, ό "Εφορος δύναται νά απόρριψη τήν αϊτησιν έκτος 
έάν μείνη Ικανοποιημένος δτι ή περιγραφή τών εμπορευμά
των δικαιολογείται ύπό τής χρήσεως του σήματος τήν 
οποίαν ό α'ιτητής έχει κάμει, ή προτίθεται νά κάμη, έάν 
κα ι δταν το σήμα έγγραφη.» 

4. Οι βασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται διά τής ένθέσεως ευθύς 
μετά τόν Κανονισμόν 21 του ακολούθου νέου Κανονισμού : 

«21 Α—(1) Ή αίτησις διά τήν έγγραφήν πιστοποιουντος εμπορι
κού σήματος δυνάμει του άρθρου 37Α υποβάλλεται έπί του Τύπου 
Ε.Σ. 'Αρ. 47Α και συνοδεύεται ύπό τεσσάρων προσθέτων παρα
στάσεων τοΟ εμπορικού σήματος έπί του Τύπου Ε.Σ. Ά ρ . 3. 

(2) Ό αΐτητής αποστέλλει προς τόν "Εφορον μετά τής αιτήσεως 
του έκθεσίν άναφέρουσαν τους λόγους έπί τών όποιων ή αίτησις 
στηρίζεται, όμου μετά τών κοα/ονισμών οΐτινες θά διέπωσι τήν χρή
σίν του σήματος. Ό "Εφορος δύναται νά κοινοποίηση εις τόν αίτη
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την οιανδήποτε παρατήρησιν ην δυνατόν νά εχη επί της επάρκειας 
της υποθέσεως ή της καταλληλότητος τών κανονισμών καΐ ό αίτη
τής δύναται νά τροποποίηση έκάτερον τών εγγράφων τούτων. Ό 
"Εφορος δύναται επίσης νά ζήτηση τοιαύτην μαρτυρίαν οΐαν ήθελε 
κρίνει πρέπουσαν; 

(3) "Αμα τη αποδοχή της αιτήσεως, οί υπό του Εφόρου εγκρι
θέντες κανονισμοί οί δίέποντες τή,ν χρήσιν τοΰ σήματος, όμου μετά 
του τύπου της αιτήσεως,, υπόκεινται εις έπιθεώρησιν ύπό του κοι
νού.» 
5. Οί βασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται διά της ένθέσεως ευθύς 

μετά τόν Κανονισμόν 75 του ακολούθου νέου Κανονισμού : 
«75Α. Αίτησις έφ' οιουδήποτε τών εν τη παραγράφω 4 του Πρώ

του Πίνακος του Νόμου αναφερομένων λόγων, υποβαλλομένη ύφ' 
οιουδήποτε επηρεαζόμενου προσώπου προς τόν "Εφορον δι' εκδοσιν 
διατάγματος διατάττοντος την άπάλειψιν ή τροποποίησιν καταχω
ρήσεως πιστοποιοΰντος εμπορικού σήματος εν τω μητρώω ή ανα
φερομένου εις πιστοποιοϋν έμπορικόν σήμα ή τροποποιουντος τους 
κατατεθέντας σχετικούς κανονισμούς υποβάλλεται επί τοϋ Τύπου 
Ε.Σ. Άρ. 47Β και περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία τών λόγων δι' ους 
ή αίτησις υποβάλλεται.». 

6. Ό Κανονισμός 76 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
της έν αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά τάς λέξεις «άμα τη υποβολή αιτή
σεως» (1η γραμμή) τών λέξεων «δυνάμει τών Κανονισμών 75 και 
75Α.». 

7. Οί βασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται διά της ένθέσεως ευθύς 
μετά τόν Κανονισμόν 85 του ακολούθου νέου Κανονισμού : 

«85Α. Αίτησις ύπό του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτου πιστοποιουντος 
εμπορικού σήματος διά τροποποίησιν τών κατατεθέντων κανονι
σμών και τήν προς τούτο συναίνεσιν του 'Εφόρου υποβάλλεται επί 
του Τύπου Ε.Σ. 'Αρ. 47Γ. Όσάκις ό "Εφορος προβαίνει είς τήν 
δημοσίευσιν της αιτήσεως, ό χρόνος εντός του οποίου οιονδήποτε 
πρόσωπον δύναται νά δώση εις τόν "Εφορον είδοποίησιν περί εν
στάσεως εναντίον της αιτήσεως θά είναι δύο μήνες άπό τής ημερο
μηνίας της δημοσιεύσεως.». 

8. Ό Πίναξ Ι τών βασικών Κανονισμών διαγράφεται και αντικα
θίσταται διά του ακολούθου Πίνακος : 

«ΠΙΝΑΞ Ι. 
Τέλη. 

Τά κάτωθι τέλη θά καταβάλλωνται έν σχέσει με αιτήσεις., έγγραφάς 
και άλλα θέματα δυνάμει του Νόμου. Τά τοιαύτα τέλη δέον εις άπά
σας τάς περιπτώσεις νά καταβάλλωνται ευθύς πρό ή κατά τόν χρό
νον της πράξεως άναφορικώς προς τήν οποίαν δέον νά καταβληθώ
σιν ή κατά τόν χρόνο ν καθ' δ ν ταύτα οφείλονται : 

Θέμα ή Διαδικασία 

Ι. 'Επί αιτήσεως δι' έγγραφήν εμπορικού σήματος 
διά προσδιορισμόν εμπορευμάτων περιλαμβανομένων εϊς 
μίαν τάξιν 

Ποσόν 

£ μίλς 

3.000 

Τύπος 

Ε.Σ. Άρ. 2 
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Θέμα ή Διαδικασία 

Ια. Έπι αιτήσεως δι' έγγραφήν μιας σειράς εμπορικών 
σημάτων δυνάμει τοϋ άρθρου 23 (2) διά προσδιορισμόν 
εμπορευμάτων περιλαμβανομένων εις μίαν τάξιν 

Ι β. Έπι αιτήσεως δυνάμει τοϋ άρθρου 37Α δι" έγγρα
φήν πιστοποιοϋντος εμπορικού σήματος δια προσδι
ορισμόν εμπορευμάτων περιλαμβανομένων εϊς μίαν τάξιν 

2. Έπι αιτήσεως προς τον Έφορον διά να έκθεση τους 
λόγους αποφάσεως καΐ τα χρησιμοποιηθέντα στοιχεία, 
έν σχέσει με αΐτησιν δι' έγγραφήν εμπορικού σήματος . . 

3. Έπι ειδοποιήσεως ενστάσεως ενώπιον τοϋ Εφόρου 
δυνάμει τοϋ άρθρου 20, δι° έκάστην αΐτησιν δι' ην υπεβλήθη 
ενστασις υπό ένισταμένου 

3α. Έπι υποβολή άντενστάσεως ε'ις άπάντησιν προς 
είδοποίησιν ενστάσεως δυνάμει τοϋ άρθρου 20, υπό τοϋ 
α'ιτητοϋ, δι' έκάστην αΐτησιν δι' ην υπεβλήθη ενστασις· 
ή είς άπάντησιν προς αΐτησιν δυνάμει οιουδήποτε τών 
άρθρων 28, 33 καΐ 34 υπό τοϋ ιδιοκτήτου έν σχέσει προς 
έκαστον έμπορικόν σήμα* ή είς άπάντησιν προς είδο
ποίησιν ενστάσεως δυνάμει τοϋ άρθρου 36 ή τοϋ άρθρου 37, 
υπό τοϋ ιδιοκτήτου, δι' έκάστην αΐτησιν ή μετατροπήν 
δι' ην υπεβλήθη ενστασις 

3β. Έπι τη άκροάσει εκάστης ενστάσεως δυνάμει τοϋ 
άρθρου 20, ύπό αϊτητοϋ και ένισταμένου αντιστοίχως· 
ή έπι τη άκροάσει αιτήσεως δυνάμει οιουδήποτε τών 
άρθρων 28, 33 και 34, ύπό αϊτητοϋ και ιδιοκτήτου αντι
στοίχως· ή έπι τη άκροάσει ενστάσεως δυνάμει τοϋ 
άρθρου 36 ή τοϋ άρθρου 37, ύπό ιδιοκτήτου καΐ ένιστα
μένου αντιστοίχως 

4. Διά μίαν έγγραφήν έμπορικοϋ σήματος διά προσδι
ορισμόν εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων ε'ις μίαν 
τάξιν 

4α. Διά την έγγραφήν μιας σειράς εμπορικών σημάτων 
δυνάμει τοϋ άρθρου 23 (2) διά προσδιορισμόν εμπο
ρευμάτων περιλαμβανομένων εις μίαν τάξιν— 

Διά το πρώτον σήμα 
Και δι' εκαστον έτερον σήμα της σειράς 

4β. Δι' έγγραφήν δυνάμει τοϋ άρθρου 37Α πιστο
ποιοϋντος έμπορικοϋ σήματος διά προσδιορισμόν εμπο
ρευμάτων περιλαμβανομένων εις μίαν τάξιν 

5. Έφ' εκάστης προσθήκης, είς έγγεγραμμένην κατα
χώρισιν έμπορικοϋ σήματος, σημειώσεως περί τοϋ ότι 
το σήμα είναι συνδυασμένον με νεωστί έγγεγραμμένον 
σήμα . . ,, . . . . ,. . . 

Ποσόν 

£ μίλς 

3.000 

10.000 

6.000 

3.500 

2.500 

3.000 

4.000 

4.000 
0.500 

6.000 

0.250 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 
Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Τύπος 

Άρ. 2 

Άρ. 47Α 

Άρ. 4 

Άρ. 5 

Άρ. 6 

Άρ. 7 

Άρ. 9 

Άρ. 9 
Άρ. 9 

Άρ. 9 

Άρ. 9 
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Θέμα ή Διαδικασία 

5α. Έττΐ αιτήσεως δια διάλυσιντοϋ συνδυασμού μεταξύ 
εγγεγραμμένων εμπορικών σημάτων 

6. Έπι αιτήσεως έγγραφης εγγεγραμμένου δικαιούχου 
χρήσεως εγγεγραμμένου τινός εμπορικού σήματος εν 
σχέσει προς εμπορεύματα εμπίπτοντα εντός τοϋ προσδιο
ρισμού εμπορευμάτων δι 'ατό έμπορικόν σήμα ενεγράφη . . 

6α. Έπι αιτήσεως έγγραφης τοϋ αΰτοΰ εγγεγραμμένου 
δικαιούχου χρήσεως πλειόνων τοϋ ενός εγγεγραμμένων 
εμπορικών σημάτων ανηκόντων εις τον αυτόν έγγεγραμ
μένον ιδιοκτήτη ν, εν σχέσει προς εμπορεύματα εμπίπτοντα 
εντός τοϋ προσδιορισμού εμπορευμάτων δι' α τα εμπορικά 
σήματα ενεγράφησαν, και υποκείμενα εϊς τους αυτούς 
δρους και περιορισμούς εϊς έκάστην περίπτωσιν— 

Δια το πρώτον σήμα 
Και δι' έκαστον έτερον σήμα τοϋ ιδιοκτήτου, περι

λαμβανόμενον εις τήν αΐτησιν και εκθεσιν υπο
θέσεως 

6β. 'Επί αιτήσεως ιδιοκτήτου ενός μόνου εμπορικού 
σήματος, δυνάμει τοϋ άρθρου 29(8) παράγραφος (α), δια 
τροποποίησιν καταχωρίσεως εν σχέσει με έγγεγραμμένον 
δικαιοϋχον χρήσεως αύτοϋ . . 

6γ. 'Επί αιτήσεως ύπό τοϋ ιδιοκτήτου πλειόνων τοϋ 
ενός εμπορικών σημάτων δυνάμει τοϋ άρθρου 29(8) 
παράγραφος (α), διά τήν τροποποίησιν καταχωρίσεων 
έν σχέσει με έγγεγραμμένον δικαιοϋχον χρήσεως 
αυτών— 

Διά το πρώτον σήμα 
Και δι' εκαστον έτερον σήμα τοϋ ιδιοκτήτου διά το 

όποιον ό αυτός δικαιούχος χρήσεως είναι εγ
γεγραμμένος περιλαμβανόμενον εις τήν αΐτη
σιν . . . . . . 

6δ. Έπι αιτήσεως ύπό τοϋ ιδιοκτήτου ή τοϋ εγγεγραμ
μένου δικαιούχου χρήσεως ενός μόνου έμπορικοϋ σή
ματος, δυνάμει τοϋ άρθρου 29(8) παράγραφος (β), διά τήν 
άκύρωσιν της καταχωρίσεως εγγεγραμμένου δικαιούχου 
χρήσεως αύτοϋ 

6ε. Έπι αιτήσεως ύπό τοϋ ιδιοκτήτου ή εγγεγραμμένου 
δικαιούχου χρήσεως πλειόνων τοϋ ενός εμπορικών ση
μάτων δυνάμει τοϋ άρθρου 29(8) παράγραφος (β), διά τήν 
άκύρωσιν τών καταχωρίσεων έν σχέσει με έγγεγραμμένον 
δικαιοϋχον χρήσεως αυτών— 

Διά το πρώτον σήμα 
Και δι' εκαστον έτερον σήμα τοϋ 'ιδιοκτήτου διά το 

όποιον ό αυτός δικαιούχος χρήσεως εΐναι εγγε
γραμμένος περιλαμβανόμενον εις τήν αΐτησιν . . 

Ποσόν 

£ μίλς 

3.000 

4.000 

4.000 

0.250 

3.000 

3.000 

0.250 

3.000 

3.000 

0.250 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Τύπος 

Ά ρ . 19 

Ά ρ . 43 

Ά ρ . 43 

Ά ρ . 44 

Ά ρ . 44 

Ά ρ . 45 

Ά ρ . 45 
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Θέμα η Διαδικασία 

6στ. Έπι αιτήσεως δυνάμει του άρθρου 29(8) παρά
γραφος (γ) δι' άκύρωσιν καταχωρίσεως εγγεγραμμένου 
δικαιούχου χρήσεως ενός μόνου εμπορικού σήματος . . 

6ζ. ΈπΙ αιτήσεως, δυνάμει του άρθρου 29(8) παρά
γραφος (γ) δια την άκύρωσιν των καταχωρίσεων εγγε
γραμμένου δικαιούχου χρήσεως πλειόνων του ενός 
εμπορικών σημάτων— 

Δια το πρώτον σήμα 
Και δι' εκαστον έτερον σήμα τοϋ αύτοΰ ιδιοκτήτου 

δια το όποιον ό αυτός δικαιούχος χρήσεως εΐναι 
εγγεγραμμένος, περιλαμβανόμενον εις τήν αΐ
τησιν 

6η. ΈπΙ ειδοποιήσεως δυνάμει τοϋ άρθρου 29(9) και 
τοϋ κανονισμοϋ 91, περί προθέσεως παρεμβάσεως εϊς 
διαδικασίαν άφορώσαν τήν τροποποίησιν ή άκύρωσιν 
καταχωρίσεων εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσεως 
εμπορικών σημάτων . . 

7. Έπί αιτήσεως διά καταχώρισιν εν τω Μητρώω και 
δημοσίευσιν πιστοποιητικού έγκυρότητος, δυνάμει τοϋ 
άρθρου 45 καΐ τοϋ κανονισμού 81 — 

Διά τήν πρώτην πιστοποιηθεΐσαν έγγραφήν 
Και δι έκάστην άλλην έγγραφήν πιστοποιηθεΐσαν εν 

τω αΰτώ πιστοποιητικά) 

7α. ΈπΙ αιτήσεως δυνάμει τοϋ άρθρου 30 (4) καΐ τοϋ 
κανονισμού 69 διά χρονικήν παράτασιν διά τήν έγγραφήν 
νομικοΰ προσώπου ώς μεταγενεστέρου ιδιοκτήτου εμπο
ρικών σημάτων διά μιας πράξεως εκχωρήσεως— 

Μή ύπερβαίνουσαν τους δύο μήνας . . 
Μή ύπερβαίνουσαν τους τεσσάρας μήνας 
Μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας 

8. Έπι αιτήσεως διά πιστοποιητικόν τοϋ Εφόρου, 
δυνάμει τοϋ άρθρου 24 (5) καΐ τοϋ κανονισμού 72— 

Διά το πρώτον σήμα το προτεινόμενον δι' έκχώρησιν.. 
Καΐ δι' εκαστον έτερον σήμα τοΰ αύτοΰ ιδιοκτήτου 

περιλαμβανόμενον εν τη εκχωρήσει ταύτη 

8α. Έπι αιτήσεως δι' έγκρισιν ύπό τοΰ Εφόρου δυνάμει 
τοΰ άρθρου 24 (6) ή της παραγράφου Ι τοΰ Πίνακος τοΰ 
Νόμου, και τοΰ κανονισμού 72— 

Διά το πρώτον σήμα . . . . . . . . 
Και δι' εκαστον έτερον σήμα τοϋ αύτοΰ ιδιοκτήτου 

περιλαμβανόμενον εϊς τήν αυτήν πράξιν μεταβι
βάσεως 

8β. ΈπΙ αιτήσεως δι' οδηγίας τοΰ Εφόρου διά δημο
σίευσιν εκχωρήσεως εμπορικών σημάτων εν χρήσει, άνευ 
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της εμπορικής εύνοιας— 
Δι ' εν έκχωρηθέν σήμα 
Και δι° εκαστον έτερον σήμα έκχωρηθέν δια τής 

αυτής μεταβιβάσεως τίτλου 

8γ. 'Επί τής αιτήσεως δια χρονικήν παράτασιν δι' 
αΐτησιν δι ' οδηγίας δια δημοσίευσιν εκχωρήσεως εμπο
ρικών σημάτων εν χρήσει, άνευ τής εμπορικής εύνοιας, 
εν σχέσει προς μίαν μεταβίβασιν τίτλου— 

Μη ύπερβαίνουσαν τον ενα μήνα 
Μή ύπερβαίνουσαν τους δύο μήνας 
Μη ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας 

9. Έπϊ αιτήσεως δι' έγγραφήν μεταγενεστέρου ιδιο
κτήτου, έν περιπτώσει εκχωρήσεως ή μεταβιβάσεως ενός 
μόνου εμπορικού σήματος— 

'Εάν έγένετο εντός εξ μηνών από τής ημερομηνίας 
κτήσεως κυριότητος ή από τής ενάρξεως τής 
ισχύος τών παρόντων κανονισμών 

'Εάν έγένετο μετά τήν εκπνοή ν τών εξ μηνών αλλά 
εντός δώδεκα μηνών από τής ημερομηνίας τής 
κτήσεως τής κυριότητος ή τής ενάρξεως τής 
Ισχύος τών παρόντων κανονισμών 

'Εάν έγένετο μετά τήν έκπνοήν δώδεκα μηνών άπό 
τής ημερομηνίας κτήσεως κυριότητος ή τής 
ενάρξεως τής Ισχύος τών παρόντων κανονισμών 

9α. 'Επί αιτήσεως δι' έγγραφήν μεταγενεστέρου 
Ιδιοκτήτου πλειόνων τοϋ ενός εμπορικών σημάτων 
εγγεγραμμένων έπ' ονόματι τοϋ αυτού Ιδιοκτήτου, τής 
μεταβιβάσεως τίτλου οϋσης τής αυτής έν εκάστη περι
πτώσει— 

'Εάν έγένετο εντός εξ μηνών άπό τής ημερομηνίας τής 
κτήσεως τής κυριότητος ή τής ενάρξεως τής 
Ισχύος τών παρόντων κανονισμών— 

Διά το πρώτον σήμα 
Και δι' εκαστον έτερον σήμα 

'Εάν έγένετο μετά άπό έκπνοήν εξ μηνών άλλα εντός 
δώδεκα μηνών άπό τής ημερομηνίας τής κτήσεως 
τής κυριότητος ή τής ενάρξεως τής Ισχύος τών 
παρόντων κανονισμών— 

Διά το πρώτον σήμα 
Και δι' εκαστον έτερον σήμα 

Έάν έγένετο μετά τήν έκπνοήν δώδεκα μηνών άπό 
τής ημερομηνίας τής κτήσεως τής κυριότητος ή 
τής ενάρξεως τής Ισχύος τών παρόντων 
κανονισμών— 
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Ε.Σ.Άρ. 15 ή 16 

5.000| Ε.Σ.Άρ. 15 ή 16 

4.000 
0.250 

4.50C 
0.250 

Ε.Σ.Άρ. 15 ή 16 

Ε.Σ. Ά ρ . 15η 16 
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Δια το πρώτον σήμα 
Και δι' εκαστον έτερον σήμα 

10. Έπΐ αιτήσεως δι' άλλαγήν τοΰ ονόματος ή τής 
περιγραφής ιδιοκτήτου ή εγγεγραμμένου δικαιούχου 
χρήσεως ενός μόνου εμπορικού σήματος δταν δεν υφί
σταται αλλαγή κυριότητος ή ταυτότητος τοΰ δικαιούχου 
χρήσεως 

Ι θα. Έπΐ αιτήσεως δι' άλλαγήν τοΰ ονόματος ή τής 
περιγραφής ιδιοκτήτου ή εγγεγραμμένου δικαιούχου 
χρήσεως πλειόνων τοΰ ενός εμπορικών σημάτων εγγε
γραμμένων έπ' ονόματι τοΰ αΰτοΰ προσώπου δταν δεν 
υφίσταται αλλαγή κυριότητος ή ταυτότητος τοΰ δικαιού
χου χρήσεως, τής αλλαγής οϋσης τής αυτής εν εκάστη 
περιπτώσει— 

Δια το πρώτον σήμα . . 
Και δι' εκαστον έτερον σήμα . . 

11. Δι' άνανέωσιν εγγραφής εμπορικού σήματος άμα 
τη εκπνοή τής τελευταίας έγγραφης 

11 α. Δι' άνανέωσιν έγγραφης μιας σειράς εμπορικών 
σημάτων δυνάμει τοΰ άρθρου 23(2) αμα τη εκπνοή τής 
τελευταίας έγγραφης 

Δια το πρώτον σήμα τής σειράς . . . . . . . 
Και δι' εκαστον έτερον σήμα τής σειράς 

11 β. Έπιπρόσθετον τέλος δυνάμει τοΰ κανονισμού 
60 

11 γ. Τέλος αποκαταστάσεως εγγραφής δυνάμει τοΰ 
κανονισμού 61 . . 

12. Έπΐ αιτήσεως εΐς τον Έφορον δι' άδειαν προσθή
κης ή τροποποιήσεως εις εν και μόνον έγγεγραμμένον 
έμπορικόν σήμα 

12α. Έπΐ αιτήσεως προς τον Έφορον δι' άδειαν 
προσθήκης ή τροποποιήσεως εΐς πλείονα του ενός εγγε
γραμμένα εμπορικά σήματα, τοΰ αύτοΰ ιδιοκτήτου, τών 
σημάτων δντων πανομοιότυπων, και τής γενησομένης 
προσθήκης ή τροποποιήσεως οϋσης έν εκάστη περι
πτώσει τής αυτής— 

Διά το πρώτον σήμα 
Και δι' εκαστον έτερον σήμα . . 

Ι2β. Έπΐ ειδοποιήσεως ενστάσεως ε'ις αϊτησιν δι' 
άδειαν προσθήκης ή τροποποιήσεως εγγεγραμμένων 
εμπορικών σημάτων δι' έκάστην αϊτησιν δι" ην υποβάλ
λεται ένστασις . . . . 

Ποσόν 

£ μίλς 
5.000 
0.250 

1.500 

1.500 
0.250 

7.000 

7.000 
0.250 

2.000 

3.000 

3.000 

3.000 
1.500 

3.000 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Ε.Σ. 
Ε.Σ. 

Ε.Σ. 

Τύπος 

Ά ρ . 15 ή 16 

Ά ρ . 21 

Ά ρ . 21 

Ά ρ . I I 

Ά ρ . I I 

Ά ρ . 12 

Ά ρ . 13 

Ά ρ . 25 

Ά ρ . 25 
Ά ρ . 25 

Ά ρ . 40 



915 

Θέμα ή Διαδικασία 

13. Δια τροττοποίησιν μιας ή περισσοτέρων καταχω
ρίσεων της εμπορικής ή επαγγελματικής διευθύνσεως 
εγγεγραμμένου ιδιοκτήτου ή εγγεγραμμένου δικαιούχου 
χρήσεως εμπορικού σήματος οσάκις ή διεύθυνσις εν 
εκάστη περιπτώσει είναι ή αύτη και τροποποιείται κατά 
τον αυτόν τρόπον (εκτός εάν εξαιρείται τοΰ τέλους 
δυνάμει τοΰ κανονισμού 74)— 

Διά τήν πρώτην καταχώρισιν 
Και δι' έκάστην άλλην καταχώρισιν 

14. Δι' έκάστην καταχώρισιν εν τω μητρώω διορθώ
σεως αύτοϋ ή τροποποιήσεως εν αΰτω 

15. Διά τήν άκύρωσιν καταχωρίσεως ή μέρους 
καταχωρίσεως εμπορικού σήματος εν τω μητρώω τη 
αιτήσει τοΰ εγγεγραμμένου ιδιοκτήτου εμπορικού σήματος 

16. Έπι αιτήσεως, δυνάμει οιουδήποτε των άρθρων 28, 
33 και 34, διά διόρθωσιν τοΰ μητρώου ή διαγραφήν τοΰ 
εμπορικού σήματος εκ τοΰ μητρώου 

16α. Έπι αιτήσεως δι' άδειαν παρεμβάσεως εϊς 
διαδικασίας δυνάμει οιουδήποτε των άρθρων 28, 33 
και 34 διά διόρθωσιν τοΰ μητρώου ή διαγραφήν εμπορικού 
σήματος εκ τοΰ μητρώου 

17. Έπι αιτήσεως διά διόρθωσιν γραφικού λάθους 
ή δι' άδειαν τροποποιήσεως αιτήσεως 

18. Έπι αιτήσεως ύπό τοΰ εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτου 
εμπορικού σήματος διά καταχώρισιν παραιτήσεως εκ 
τοΰ δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως ή διά καταχώ
ρισιν δεσμεύσεως εν τω μητρώω . . 

19. Έπι αιτήσεως ύπό εγγεγραμμένου ιδιοκτήτου 
δυνάμει τοΰ κανονισμού 6, διά μετατροπήν προσδιορισμού 
εμπορευμάτων 

19α. Έπι ειδοποιήσεως ενστάσεως διά μετατροπήν 
προσδιορισμού ή προσδιορισμών εμπορευμάτων εγγε
γραμμένου εμπορικού σήματος ή εγγεγραμμένων εμπο
ρικών σημάτων— 

Δι' εν σήμα 
Δι' έκαστον έτερον σήμα τοΰ αύτοΰ 'ιδιοκτήτου έχον 

τον αυτόν προσδιορισμόν 

Ι9β. Έπι αιτήσεως προς τον Έφορον δυνάμει τοΰ 
Κανονισμού 75Α δι' άπάλειψιν ή τροποποίησιν έγγραφης 
πιστοποιοΰντος εμπορικού σήματος ή διά τροποποίησιν 
των κατατεθέντων σχετικών κανονισμών 
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Ι9γ. 'Επί αιτήσεως προς τον "Εφορον δυνάμει του 
Κανονισμού 85Α ύπό τοΰ εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτου 
πιστοποιοϋντος εμπορικού σήματος δια να συναίνεση 
εϊς τροποποίησιν των κατατεθέντων κανονισμών αύτοϋ . . 

20. Έπι εφέσεως κατ' αποφάσεως τοΰ 'Εφόρου προς 
το Δικαστήριον 

21. Δι' ερευναν δυνάμει τοΰ κανονισμού 106 εν σχέσει 
προς μίαν τάξιν— 

"Ανευ αιτήσεως δια τήν συμβουλήν του 'Εφόρου 
δυνάμει τοΰ κανονισμού 20 

Μετ' αιτήσεως δια τήν συμβουλήν τοΰ 'Εφόρου 
δυνάμει τοΰ κανονισμού 20 

22. Έπι αιτήσεως δια τήν προκαταρκτική ν συμβουλήν 
τοΰ 'Εφόρου δυνάμει τοΰ κανονισμού 20, δι' έκαστον 
υποβληθέν έμπορικόν σήμα εν σχέσει προς μίαν τάξιν . . 

23. Διά πιστοποιητικόν τοΰ 'Εφόρου (έτερον ή το 
πιστοποιητικόν δυνάμει τοΰ άρθρου 21 (2)) έγγραφης 
εμπορικού σήματος 

23α. Διά πιστοποιητικόν τοΰ 'Εφόρου έτερον ή το 
πιστοποιητικόν δυνάμει τοΰ άρθρου 21 (2) διά τήν 
έγγραφήν μιας σειράς εμπορικών σημάτων δυνάμει του 
άρθρου 23 (2) . . 

24. Δι' άκύρωσιν ή διενέργειαν μιας ή πλειόνων 
καταχωρίσεων διευθύνσεως δι' έπίδοσιν εγγεγραμμένου 
Ιδιοκτήτου ή εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσεως εμπο
ρικού σήματος δταν ή διεύθυνσις εν εκάστη περιπτώσει 
είναι ή αυτή, έπι αιτήσεως γενομένης μετά τήν έγγραφήν 
εν εκάστη περιπτώσει— 

Διά τήν πρώτην καταχώρισιν 
Και δι' έκάστην έτέραν καταχώρισιν περιλαμβανομέ

νην εν τη αιτήσει . . . . . . . . 

24α. Διά τροποποίησιν μιας ή πλειόνων καταχωρί
σεων διευθύνσεως δι' έπίδοσιν έν τω μητρώω περιλαμ
βανομένων εις μίαν αΐτησιν διά τροποποίησιν δταν ή 
διεύθυνσις και ή τροποποίησις έν εκάστη περιπτώσει 
είναι αί αΰταί— 

Διά τήν πρώτην καταχώρισιν 
Και δι' έκάστην έτέραν καταχώρισιν, τοΰ όλικοΰ 

τέλους έν ουδεμία περιπτώσει υπερβαίνοντος 
τάς £25 δι' οιονδήποτε αριθμόν καταχωρίσεων 

25. Δι' έπιθεώρησιν τοΰ μητρώου ή ειδοποιήσεως 
ενστάσεως, άντένστάσεως ή αποφάσεως έν σχέσει προς 
οιανδήποτε ενστασιν ή αΐτησιν διά οιόρθωσιν του μητρώου 
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άναφορικώς προς οιονδήποτε ε'ιδικόν έμπορικόν σήμα, 
δι' εκαστον τέταρτον ώρας 

26. Δι' αδειαν έρεύνης μεταξύ των ταξινομημένων 
απεικονίσεων εμπορικών σημάτων δι' εκαστον τέταρτον 
ώρας 

27. Δι' άντίγραφον εγγράφων δια κάθε 72 λέξεις 
(αλλ' ουδέποτε όλιγώτερον τών 250 μιλς) 

28. Δια πιστοποίησιν αντιγράφων εγγράφων 

29. Δια πασαν δημοσίευσιν αιτήσεως εν τή έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας 

30. Δι' επιπλέον χώρον είς την δημοσίευσιν της 
επισήμου εφημερίδος, εν περιπτώσει καθ' ην το τυπογρα-
φικόν κλισέ δια το έμπορικόν σήμα υπερβαίνει τάς δύο 
ΐντζας εις πλάτος ή μήκος ή είς πλάτος και μήκος— 

Δι' έκάστην ϊντζαν ή μέρος αυτής πέραν τών 2 ϊντζών 
είς πλάτος 

Δι' έκάστην ϊντζαν ή μέρος αυτής πέραν τών 2 Ίντζών 
εις μήκος 

Ποσόν 

£ μιλς 

0.100 

0.100 

0.050 

0.500 

0.500 

0.250 

0.250 

Τύπος 

— 

— 

— 

— 

— 

Δια τους σκοπούς τών παρόντων τελών (πλην ως ειδικώς προνοείται ανωτέρω) 
εκαστον σήμα μιας σειράς δυνάμει τοϋ άρθρου 23, ή οιουδήποτε προηγουμένου 
παρομοίου νομοθετήματος, θα λογίζηται ως σήμα κεχωρισμένως έγγραφέν. 

9. Ό Πίναξ II τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) δια τής ένθέσεως ευθύς αμέσως μετά το τέλος τής πρώτης, δευτέρας και 
τετάρτης στήλης, αντιστοίχως, τών ακολούθων: 

Τύπος 

Ε.Σ. Άρ. 47Α 

Ε.Σ. Άρ. 47Β 

Θέμα ή Διαδικασία 

Αίτησις δι' έγγραφήν πιστοποιοΰντος εμπο
ρικού σήματος δυνάμει τοΰ άρθρου 37Α 

Αίτησις διά διάταγμα άπαλείψεως ή τροπο
ποιήσεως καταχωρίσεως εν τώ μητρώω εν 
σχέσει προς πιστοποιούν έμπορικόν σήμα ή 
εν σχέσει προς τροποποίησιν τών κατατεθέν
των κανονισμών 

'Αντίστοιχο ν 
Τέλος 

Ι9β 
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Ε.Σ. Άρ. 47Γ Αίτησις διά την συγκατάθεσιν τοϋ 'Εφόρου 
δια τροποποίησιν τών κατατεθέντων κανο
νισμών διά την χρήσιν πιστοττοιοϋντος εμπο
ρικού σήματος Ι9γ 

(β) διά της άπαλείψεως ολοκλήρου της τρίτης στήλης εξ αύτοϋ ύττό τον τίτλον 
«Τύποι». 

(γ) διά της προσθήκης είς το τέλος αυτού τών ακολούθων νέων τύπων : 

Τύπος Ε.Σ. Άρ. 47Α. 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

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

(Τέλος : Κονδύλιον Ι β τοϋ Πρώτου Πίνακος τών Κανονισμών) 
Αίτησις δι' έγγραφήν πιστοποιοϋντος εμπορικού σήματος δυνάμει τοϋ άρθρου 37Α. 

( Δ έ ο ν ν ά σ υ ν ο δ ε ύ η τ α ι ύ π ό δ ύ ο α ν τ ι τ ύ π ω ν ) 

Μία άπεικόνισις δέον νά προσκολληθή 
εντός τοϋ χώρου τούτου καΐ ετεραι τέσ
σαρες νά άποσταλώσιν έπι ιδιαιτέρων 
Τύπων Ε.Σ. Άρ. 3. 

Απεικονίσεις μεγαλυτέρου μεγέθους 
δύνανται νά διπλώνωνται, εν τοιαύτη 
δμως περιπτώσει δέον αύται νά προσ
κολλώνται επί λινοϋ υφάσματος ή άλλου 
καταλλήλου ύλικοϋ. 

Διά τοϋ παρόντος υποβάλλεται αίτησις δι' έγγραφήν εις το μέρος Α του μητρώου 
τοϋ επισυναπτομένου Πιστοποιοΰντος 'Εμπορικού Σήματος εις την Τάξιν 

εν σχέσει προς (α) 
έπ' ονόματι τοΰ/τής (β) τ οποί ή 
διεύθυνσις είναι 

Ημερομηνία 

(Υπογραφή) 

Προς τον "Εφορον 'Εμπορικών Σημάτων, 
Λευκωσία, 
Κύπρος. 

(α) Προσδιορίσατε τά εμπορεύματα. Μόνον εμπορεύματα εμπίπτοντα είς μίαν 
και τήν αυτήν τάξιν δέον νά προσδιορίζωνται. 'Ιδιαιτέρα αίτησις απαιτείται δι' 
εκάστη ν τάξιν. 
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(β) Καταχωρίσατε το πλήρες δνομα, περιγραφήν και εθνικότητα τοΰ αϊτητοΰ. 
'Εάν ό αιτητής είναι νομικόν πρόσωπον, το είδος καΐ ή χώρα της συγκροτήσεως 
δέον δπως άναφέρωνται. 

Τύπος Ε.Σ. Ά ρ . 47Β. 

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

(Τέλος: Κονδύλιον Ι9β τοΰ Πρώτου Πίνακος των Κανονισμών) 
"Αρθρον 37Α—Πρώτος Πίνας" τοΰ Νόμου—Κανονισμός 75Α 

Αίτησις δια διάταγμα άπαλείψεως ή τροποποιήσεως καταχωρίσεως εν τω Μητρώω 
εν σχέσει προς πιστοποιούν έμπορικόν σήμα ή εν σχέσει 

προς τροποποίησιν κατατεθέντων κανονισμών. 

( Δ έ ο ν δ π ω ς σ υ ν ο δ ε ύ η τ α ι ύ π ό α ν τ ι γ ρ ά φ ο υ κ α ΐ 
' Ε κ θ έ σ ε ω ς τ ή ς ' Υ π ο θ έ σ ε ω ς ε ι ς δ ι π λ ο ϋ ν ) 

Έπι τοις άφορώσι το πιστοποιούν έμπορικόν σήμα ύπ' άρ 
έγγεγραμμένον έπ' ονόματι του 
εις την τάξιν 

Έγώ/Ήμεΐς (α) 
ών/δντες επηρεαζόμενο ν/α πρόσωπον/α, δια τής παρούσης έξαιτοϋμαι/μεθα διά
ταγμα τοΰ 'Εφόρου δπως: 

Ι. (α) ή καταχώρισις εν τω Μητρώω εν σχέσει προς το ώς άνω άναφερόμενον 
άπαλειφθή 

έμπορικόν σήμα (γ) 
τροποποιηθή κατά τον άκόλουθον τρόπον 

2. (β) οι κατατεθέντες Κανονισμοί οι διέποντες την χρήσιν του ώς άνω ανα
φερομένου πιστοποιοϋντος εμπορικού σήματος τροποποιηθώσι κατά τον άκόλουθον 
τρόπον 

ΟΙ λόγοι τής αιτήσεως μου/μας είναι οι ακόλουθοι: 

Διεύθυνσις δι' έπίδοσιν εν Κύπρω εις την παροΰσαν διαδικασίαν : 

Ημερομηνία 

(Υπογραφή) 

Προς τον "Εφορον 'Εμπορικών Σημάτων, 
Λευκωσία, 
Κύπρος. 

(α) Δώσατε πλήρες δνομα και πλήρη διεύθυνσιν. 
(β) Διαγράψατε έκ τών δύο παραγράφων τήν μή έφαρμόσιμον. 
(γ) Διαγράψατε μίαν έκ τών γραμμών τούτων. 
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Τύπος Ε.Σ. °Αρ. 47Γ. 
Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

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

(Τέλος: Κονδύλιον Ι9γ του Πρώτου Πίνακος των Κανονισμών) 

Αίτησις διά την συγκατάθεσιν τοϋ 'Εφόρου εις τροττοττοίησιν τών κατατεθέντων 
κανονισμών διά την χρήσιν ττιστοττοιοΰντος εμπορικού σήματος. 

"Αρθρον 37Α—Πρώτος Πίναξ τοϋ Νόμου—Κανονισμός 85Α 

Διά τοϋ παρόντος υποβάλλεται αίτησις ύπό (α) 

δστις/ρΐτινες εΐναι ό/oi ιδιοκτήτη ς/α ι τοΰ/τών πιστοποιοϋντος/ων Έμπορικοϋ/κών 
Σήματος/ων ύπ' Άρ. (β) 
εγγεγραμμένου/ων είς την τάξιν (γ) εν σχέσει προς 
(δ)  ; 

δπως οί κατατεθέντες κανονισμοί οί διέ
ποντες τήν χρήσιν τοϋ σήματος τροποποιηθώσι καθ' δν τρόπον δεικνύεται εν έρυθρώ 
χρώματι εις τά έπισυνημμένα αντίγραφα (ε) τών κανονισμών ώς προτείνονται να 
τροποποιηθώσι, και διά τήν συγκατάθεσιν τοϋ 'Εφόρου είς τήν τοιαύτην τροπο
ποίησιν. 

Ημερομηνία 
(Υπογραφή) 

Προς τον "Εφορον 'Εμπορικών Σημάτων, 
Λευκωσία, 
Κύπρος. 

(α) Δώσατε το δνομα και τήν διεύθυνσιν τοΰ/τών Ίδιοκτήτου/ών ώς ενε
γράφη/σαν. 

(β) Έάν οί αΰτοι κανονισμοί έφαρμόζωνται έπι πλειόνων της μιας έγγραφης, 
δέον δπως καταχωριθώσιν οί αριθμοί άπασών τών εγγραφών. 

(γ) 'Επιπρόσθετοι αριθμοί και προσδιορισμοί δέον δπως δοθώσιν εις ύπογεγραμ
μένον πίνακα εϊς τήν όπισθίαν σελίδα τοϋ τύπου. 

(δ) Καταχωρίσατε τους προσδιορισμούς τών αντιστοίχων εγγραφών. 
(ε) Τρία αντίγραφα δέον δπως προσαχθώσι. 

'Αριθμός 970 
Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ (ΤΩΝ ΖΩΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 45) 

ΓενικαΙ Διατάξεις και Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4 
Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει τών εδαφίων 

(1) και (2) του άρθρου 4 του περί Μεταδοτικών Νόσων (τών Ζώων) 
Νόμου χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, εκδίδει τάς ακολούθους Γενι
κάς Διατάξεις και Κανονισμούς. 

Δ Ν , 1. Αι παρουσαι Γενικαί Διατάξεις και Κανονισμοί θα άναφέρωνται 
σελίς 67, ώς αϊ περί Μεταδοτικών Νόσων (τών Ζώων) (Τροποποιητικοί) Γενι
'Επίσημος Κ(Χ\ Διατάξεις και Κανονισμοί του 1971, θά άναγινώσκωνται δε όμοΟ 
•Εφημερίς μετά τών περί Μεταδοτικών Νόσων (τών Ζώων) Γενικών Διατάξεων 
Π α ρ ά ρ τ η μ α ~ , , , — , , ■  * t~ >'■ > « < ο χ ι 

Τρίτον : καί· Κανονισμών (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «αι δασικαι Γένι. 
28.12.1968. και Διατάξεις και Κανονισμοί»), 


