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Απιθμόρ 259   

Οι πεπί Δμποπικών Σημάηων Κανονιζμοί ηος 2020, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο, 
δςνάμει ηος άπθπος 62 ηος πεπί Δμποπικών Σημάηων Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα 
με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος 
Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 
1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 
 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2020 
__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 62 

 
Κεθ.268 

63 ηνπ 1962 
69 ηνπ1971  

206 ηνπ 1990 
176(I) ηνπ 2000 
121(I) ηνπ 2006 
63(Ι) ηνπ 2020. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνπ́ληαη ζ ' απηφ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
άξζξνπ 62 ηνπ πεξί Δκπνξηθψλ εκάησλ Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο. 
 

  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Δκπνξηθψλ εκάησλ Καλνληζκνί ηνπ 
2020. 

  
Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 

  
 «Γξαθείν» ζεκαίλεη ην Σκήκα ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπηζήκνπ Παξαιήπηε 
  
 «εληζηάκελνο» ζεκαίλεη ηνλ αζθνχληα ηελ έλζηαζε θαηά ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζήκαηνο 
  



 «θαζ' νχ ε έλζηαζε» ζεκαίλεη ηνλ αηηεηή ηελ εγγξαθή ηνπ ζήκαηνο θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

έλζηαζε 
  
 «θαηαζέηεο» ζεκαίλεη ηνλ αηηεηή ηελ εγγξαθή ηνπ ζήκαηνο 
  
 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ησλ Δκπνξηθψλ εκάησλ Νφκν. 
  
 

Κεθ.1. 
11 ηνπ 1989 

40(Ι) ηνπ 2020. 

(2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί εξκελεχνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Νφκνπ θαη 
ηνπ πεξί Δξκελείαο Νφκνπ. 

 ΜΔΡΟ I 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

Πξνθαηαξθηηθή  
γλψκε. 

3.-(1) Κάζε πξφζσπν πνπ ζθνπεχεη λα θαηαζέζεη αίηεζε γηα εγγξαθή ζήκαηνο κπνξεί, πξηλ απφ 
ηελ θαηάζεζε απηήο, λα απεπζπλζεί ζην Γξαθείν θαη λα δεηήζεη πξνθαηαξθηηθή γλψκε γηα ην αλ 
ην ζήκα πνπ πξνηίζεηαη λα εγγξάςεη πξνζθξνχεη ζηνπο ιφγνπο απαξαδέθηνπ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νφκνπ βάζεη ησλ νπνίσλ δελ δχλαηαη λα εγγξαθεί ην ζήκα. 

  
      (2) Κάζε πξφζσπν πνπ ζθνπεχεη λα θαηαζέζεη αίηεζε γηα εγγξαθή ζήκαηνο κπνξεί, πξηλ 

απφ ηελ θαηάζεζε απηήο, λα απεπζπλζεί ζην Γξαθείν θαη λα δεηήζεη κία εθ πξψηεο φςεσο 
γλψκε γηα ην εάλ ην ζήκα πνπ πξνηίζεηαη λα εγγξάςεη πξνζθξνχεη ζε ηαπηφζεκν ή παξφκνην  
πξνγελέζηεξν ζήκα ή αίηεζε γηα εγγξαθή ζήκαηνο πνπ έρεη εγγξαθεί ή θαηαηεζεί ζηελ 
Κππξηαθή επηθξάηεηα ή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν δηεζλήο εγγξαθήο 
γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ είλαη ηαπηφζεκα ή παξφκνηα κε απηά ηνπ ελ ιφγσ ζήκαηνο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ.  

  
      (3) Η πξνθαηαξθηηθή γλψκε ηνπ Γξαθείνπ δελ είλαη δεζκεπηηθή θαη ζε θακία πεξίπησζε 

πξνδηθάδεη ην απνηέιεζκα ηεο ηειηθήο απφθαζεο επί ηνπ παξαδεθηνχ ηνπ ζήκαηνο. Σν Γξαθείν 
νπδεκία επζχλε θέξεη, αζηηθή ή άιιε, ζε πεξίπησζε πνπ ε ηειηθή απφθαζε γηα ην εγγξάςηκν ή 
κε ηνπ ζήκαηνο δηαθέξεη απφ  ηελ πξνθαηαξθηηθή γλψκε ηνπ.  

  
      (4) Η αίηεζε γηα πξνθαηαξθηηθή γλψκε ππφθεηηαη ζηελ θαηαβνιή ηέινπο θαη πεξηέρεη: 
  
  (α)  ην φλνκα θαη επψλπκν ηνπ αηηεηή, 
   
  (β)  απεηθφληζε ηνπ ζήκαηνο γηα ην νπνίν δεηείηαη ε γλψκε, 
   
  (γ)  ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηα νπνία ή ηηο νπνίεο ην ζήκα ζα δηαθξίλεη. 
  
      (5) Δάλ ε αίηεζε  δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4, ν αηηψλ θαιείηαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ. Δάλ νη ειιείςεηο 
δελ δηνξζσζνχλ εκπξφζεζκα ε αίηεζε γηα πξνθαηαξθηηθή γλψκε  απνξξίπηεηαη.  

  
Πεξηερφκελν ηεο 
αίηεζεο. 

4.  Η αίηεζε γηα εγγξαθή ζήκαηνο θαηαηίζεηαη είηε ζε ειεθηξνληθή  είηε ζε έληππε κνξθή θαη 
πεξηιακβάλεη: 

   
  (α)  αίηεκα γηα εγγξαθή ζήκαηνο, 
   
  (β)  επί θπζηθψλ πξνζψπσλ, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζέηε· επί λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη άιισλ λνκηθψλ νληνηήησλ, ηελ επίζεκε επσλπκία θαζψο θαη ηε 
λνκηθή κνξθή ηνπο· αλαγξάθνληαη επίζεο νη αξηζκνί  ηειεθψλνπ θαη ε δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,   

   
  (γ)  φλνκα, επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε, ηειέθσλν θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ αληηπξνζψπνπ ή εηδηθνχ πιεξεμνχζηνπ σο θαη ππεχζπλε 
δήισζή ηνπ φηη εθπξνζσπεί λφκηκα ηνλ αηηεηή, 

   
  (δ)  θαηάινγν ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηα νπνία ή ηηο νπνίεο δεηείηαη ε 

εγγξαθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νφκνπ, 
   
  (ε)  αλαπαξάζηαζε  ηνπ ζήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5,     
   
  (ζη)  εάλ δηεθδηθείηαη πξνηεξαηφηεηα, ζρεηηθή δήισζε πνπ αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία θαη 

ηελ ρψξα ζηελ νπνία έγηλε ε πξνγελέζηεξε θαηάζεζε, 

  (δ)  κλεία φηη πξφθεηηαη γηα εγγξαθή ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο ή ζπιινγηθνχ ζήκαηνο· 
ζηελ πεξίπησζε απηή ππνβάιιεηαη θαη ν Καλνληζκφο ρξήζεο ησλ ζεκάησλ 
απηψλ, εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, 
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  (ε)  ππνγξαθή ηνπ θαηαζέηε ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ή εηδηθνχ πιεξεμνχζηνπ ηνπ. 
  

Αλαπαξάζηαζε ηνπ 
ζήκαηνο. 

5.-(1) Σν ζήκα αλαπαξίζηαηαη ζε νπνηαδήπνηε θαηάιιειε κνξθή κε ηε ρξήζε ηεο επξέσο  
δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο. Η αλαπαξάζηαζή ηνπ ζην κεηξψν πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπν ζαθή, 
ζπγθεθξηκέλν, απηνηειή, εππξφζηην, θαηαλνεηφ, δηαξθή θαη αληηθεηκεληθφ, ψζηε λα  επηηξέπεη ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο θαη ζην θνηλφ λα πξνζδηνξίδνπλ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ην αληηθείκελν ηεο 
πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ηνπ. 

  
      (2) Η αλαπαξάζηαζε θαζνξίδεη ην αληηθείκελν ηεο θαηαρψξηζεο. Η αλαπαξάζηαζε εμαξηάηαη  

απφ ην είδνο ηνπ ζήκαηνο πνπ δειψλεηαη ζηελ αίηεζε, φπσο αθνινχζσο αλαθέξεηαη:  
  
  (α)  ε πεξίπησζε πνπ ην ζήκα ζπλίζηαηαη  απνθιεηζηηθά απφ ιέμεηο, γξάκκαηα, 

αξηζκνχο, άιινπο ηππνπνηεκέλνπο ηππνγξαθηθνχο ραξαθηήξεο ή ζπλδπαζκφ ησλ 
αλσηέξσ (ιεθηηθφ ζήκα), ηνχην αλαπαξίζηαηαη κέζσ ππνβνιήο απεηθφληζεο ηνπ 
ζήκαηνο κε ηππνπνηεκέλε  γξακκαηνζεηξά θαη δηάηαμε, ρσξίο θάπνην γξαθηζηηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ ή ρξψκα,  

   
  (β)  ζε πεξίπησζε πνπ ην ζήκα ζπλίζηαηαη απφ κε ηππνπνηεκέλνπο ραξαθηήξεο, 

ζηηιηζηηθή απεηθφληζε ή δηάηαμε ή θάπνην γξαθηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ή ρξψκα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζπλίζηαληαη απνθιεηζηηθά απφ 
απεηθνληζηηθά ζηνηρεία ή απφ ζπλδπαζκφ ιεθηηθψλ θαη απεηθνληζηηθψλ ζηνηρείσλ 
(απεηθνληζηηθφ ζήκα), ηνχην αλαπαξίζηαηαη κέζσ ππνβνιήο απεηθφληζεο ζηελ 
νπνία παξνπζηάδνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηα ρξψκαηά ηνπ,  

   
  (γ)  ζε πεξίπησζε πνπ ην ζήκα ζπλίζηαηαη απφ ή επεθηείλεηαη ζε ηξηζδηάζηαην ζρήκα, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνρείσλ θαη θηβσηίσλ, ηεο ζπζθεπαζίαο, ηνπ πξντφληνο 
απηνχ θαζαπηνχ ή ηεο φςεο ηνπο (ηξηζδηάζηαην ζήκα), ηνχην αλαπαξίζηαηαη κέζσ  
ππνβνιήο είηε γξαθηθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ ζρήκαηνο, πεξηιακβαλνκέλσλ 
εηθφλσλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ππνινγηζηή, είηε θσηνγξαθηθήο 
αλαπαξαγσγήο. Η  γξαθηθή ή θσηνγξαθηθή αλαπαξαγσγή κπνξεί λα πεξηέρεη 
δηάθνξεο φςεηο. Δάλ ε αλαπαξαγσγή δελ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κπνξεί λα 
πεξηέρεη κέρξη έμη δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο ηνπ ζήκαηνο, 

   
  (δ)  ζε  πεξίπησζε ρξσκαηηθνχ ζήκαηνο - 
   
   (i) εάλ ην ζήκα ζπλίζηαηαη  απνθιεηζηηθά απφ έλα κνλαδηθφ  ρξψκα ρσξίο 

πεξηγξάκκαηα, ηνχην αλαπαξίζηαηαη κέζσ ππνβνιήο  ηνπ ρξψκαηνο 
θαη έλδεημε ηνπ ελ ιφγσ ρξψκαηνο κε αλαθνξά ζε γεληθά 
αλαγλσξηζκέλν ρξσκαηηθφ θσδηθφ, 

   (ii) εάλ ην ζήκα ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά απφ ζπλδπαζκφ ρξσκάησλ ρσξίο 
πεξηγξάκκαηα, ηνχην αλαπαξίζηαηαη κέζσ ππνβνιήο απεηθφληζεο πνπ 
παξνπζηάδεη ηε ζπζηεκαηηθή δηάηαμε ηνπ ζπλδπαζκνχ ρξσκάησλ θαηά 
νκνηφκνξθν θαη πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν θαη έλδεημε ησλ ελ ιφγσ 
ρξσκάησλ κε αλαθνξά ζε γεληθά αλαγλσξηζκέλν ρξσκαηηθφ θσδηθφ. 
Δίλαη επίζεο δπλαηφλ λα παξέρεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο 
ζπζηεκαηηθήο δηάηαμεο ησλ ρξσκάησλ, 

   
  (ε)  ζε πεξίπησζε πνπ ην ζήκα ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά απφ ήρν ή ζπλδπαζκφ ήρσλ 

(ερεηηθφ ζήκα), ηνχην αλαπαξίζηαηαη κέζσ ηεο ππνβνιήο αξρείνπ ήρνπ πνπ 
αλαπαξάγεη ηνλ ήρν ή αθξηβή  αλαπαξάζηαζε ηνπ ήρνπ κε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία 
(λφηεο), 

   
  (ζη)  ζε πεξίπησζε πνπ ην ζήκα ζπλίζηαηαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηνπνζέηεζεο 

ή επίζεζεο ηνπ ζήκαηνο ζην πξντφλ (ζήκα ζέζεο), ηνχην αλαπαξίζηαηαη κέζσ ηεο 
ππνβνιήο απεηθφληζεο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ ζήκαηνο θαη ην 
κέγεζνο  ή ηελ αλαινγία ηνπ ζε ζρέζε κε ην πξντφλ. Σα ζηνηρεία ηνπ ζήκαηνο πνπ 
δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εγγξαθήο θαη γηα ηα νπνία δελ 
δηεθδηθνχληαη απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα, δηαθνξνπνηνχληαη νπηηθά κε 
δηαθεθνκκέλεο ή δηάζηηθηεο γξακκέο. Η αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη 
απφ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ επίζεζεο ηνπ ζήκαηνο επί ηνπ πξντφληνο,   

   
  (δ)  ζε πεξίπησζε πνπ ην ζήκα ζπλίζηαηαη απφ ή εθηείλεηαη ζε θίλεζε ή κεηαβνιή ηεο 

ζέζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζήκαηνο (ζήκα θίλεζεο), ηνχην αλαπαξίζηαηαη είηε κέζσ 
ηεο ππνβνιήο αξρείνπ βίληεν ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε θίλεζε ή ε κεηαβνιή ηεο 
ζέζεο, είηε απφ ζεηξά δηαδνρηθψλ ζηαζεξψλ εηθφλσλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ 
θίλεζε ή ηε κεηαβνιή ηεο ζέζεο. ε πεξίπησζε ρξήζεο ζηαζεξψλ εηθφλσλ, απηέο 
κπνξεί λα είλαη αξηζκεκέλεο ή λα ζπλνδεχνληαη απφ πεξηγξαθή πνπ επεμεγεί ηελ 
δηαδνρή ησλ εηθφλσλ, 
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  (ε)  ζε πεξίπησζε πνπ ην ζήκα ζπλίζηαηαη ή εθηείλεηαη ζε ζπλδπαζκφ εηθφλαο θαη 

ήρνπ (νπηηθναθνπζηηθφ ζήκα), ηνχην αλαπαξίζηαηαη  κέζσ ηεο ππνβνιήο 
νπηηθναθνπζηηθνχ αξρείνπ ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ ζπλδπαζκφ εηθφλαο θαη ήρνπ,    

   
  (ζ)  ζε πεξίπησζε πνπ ην ζήκα ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά απφ ζχλνιν ζηνηρείσλ ηα 

νπνία επαλαιακβάλνληαη θαηά ηαθηφ ηξφπν (ζήκακνηίβνπ), ηνχην αλαπαξίζηαηαη  
κέζσ ηεο ππνβνιήο απεηθφληζεο ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ην 
επαλαιακβαλφκελν κνηίβν. Η αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ 
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηαθηνχ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επαλαιακβάλνληαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ, 

   
  (η)  ζε πεξίπησζε πνπ ην ζήκα ζπλίζηαηαη απφ ζηνηρεία κε νινγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (νινγξαθηθφ ζήκα), ηνχην αλαπαξίζηαηαη  κέζσ ηεο ππνβνιήο 
αξρείνπ βίληεν ή γξαθηθήο ή θσηνγξαθηθήο απεηθφληζεο πνπ πεξηέρεη ηηο φςεηο 
πνπ αηηεηήοψζηε ην νινγξαθηθφ απνηέιεζκα λα είλαη επαξθψο αλαγλσξίζηκν ζην 
ζχλνιφ ηνπ, 

   
  (ηα)  ζε πεξίπησζε πνπ ην ζήκα δελ αλήθεη ζε θαλέλα απφ ηα είδε πνπ απαξηζκνχληαη 

αλσηέξσ (άιινζήκα), ηνχην αλαπαξίζηαηαη ζε νπνηαδήπνηε θαηάιιειε κνξθή κε 
ηε ρξήζε επξέσο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο, εθφζνλ είλαη δπλαηή ε αλαπαξαγσγή 
ηνπ ζην κεηξψν θαηά ηξφπν ζαθή, αθξηβή, απηνηειή, εππξφζηην, θαηαλνεηφ, 
δηαξθή θαη αληηθεηκεληθφ, ψζηε λα επηηξέπεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ζην θνηλφ λα 
πξνζδηνξίδνπλ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ην αληηθείκελν ηεο πξνζηαζίαο πνπ 
παξέρεηαη ζην δηθαηνχρν ηνπ. Η αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ 
πεξηγξαθή ηνπ ζήκαηνο. 

      (3) Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ε αλαπαξάζηαζε ηνπ ζήκαηνο δελ κπνξεί λα 
ηξνπνπνηεζεί. 

  
      (4) Δάλ ε αλαπαξάζηαζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, ν Έθνξνο θαζνξίδεη ηνλ κνξθφηππν θαη 

ην κέγεζνο ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή. 
  
      (5) Δάλ ε αλαπαξάζηαζε δελ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη δελ πξφθεηηαη γηα ιεθηηθφ ζήκα, ην 

ζήκα αλαπαξίζηαηαη ζε ρσξηζηφ θχιιν ραξηηνχ απφ εθείλν ηεο αίηεζεο. 
  
      (6) Η πνηφηεηα ηεο απεηθφληζεο πξέπεη λα επηηξέπεη ηε ζκίθξπλζε ή ηε κεγέζπλζή ηεο. 

      (7) Η πξνζθφκηζε δείγκαηνο δε ζπληζηά αλαπαξάζηαζε ζήκαηνο. 
  
      (8) Δάλ ε αλαπαξάζηαζε ηνπ ζήκαηνο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνλνηψλ ηεο 

παξαγξάθνπ (2) ην Γξαθείν θαιεί ηνλ θαηαζέηε φπσο ζεξαπεχζεη ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο ή 
αηέιεηεο εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ. Δάλ νη ειιείςεηο ή νη  αηέιεηεο δελ ζεξαπεπζνχλ 
εκπξφζεζκα ε αίηεζε γηα εγγξαθή ζήκαηνο απνξξίπηεηαη. 

  
Πξνηεξαηφηεηα. 6.-(1) Δάλ κε ηελ αίηεζε δηεθδηθείηαη πξνηεξαηφηεηα ιφγσ πξνγελέζηεξεο θαηάζεζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ, επηζπλάπηεηαη ζρεηηθή δήισζε πνπ αλαθέξεη ηελ 
εκεξνκελία θαη ηελ ρψξα ή ηνλ πεξηθεξεηαθφ νξγαληζκφ ζηελ νπνία ή ζηνλ νπνίν έγηλε ε 
πξνγελέζηεξε θαηάζεζε. 

  
      (2) Τπνβάιιεηαη επίζεο, πηζηνπνηεηηθφ θαηάζεζεο απφ ηελ Αξρή φπνπ ηνχην θαηαηέζεθε θαη 

απφ φπνπ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο, ε ρψξα θαηάζεζεο, 
ε αλαπαξάζηαζε ηνπ ζήκαηνο σο θαη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ ηνχην δηαθξίλεη. 

      (3) Δάλ ε γιψζζα ηεο πξνγελέζηεξεο θαηάζεζεο δελ είλαη ε Διιεληθή, ην Γξαθείν θαιεί ηνλ 
αηηεηή λα ππνβάιεη κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ. Δάλ ε 
κεηάθξαζε δελ ππνβιεζεί εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, ην αίηεκα γηα δηεθδίθεζε 
πξνηεξαηφηεηαο απνξξίπηεηαη.  

 ΜΔΡΟ ΙΙ 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΗΜΑΣΟ 

ΔΞΔΣΑΗ ΣΧΝ ΣΤΠΙΚΧΝ  ΠΡΟ·Τ·ΠΟΘΔΔΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΛΟΓΧΝ ΑΠΟΡΡΙΦΗ 
  

Δμέηαζε ησλ 
ηππηθψλ 
πξνυπνζέζεσλ γηα 
ηελ ρνξήγεζε 
εκεξνκελίαο 
θαηάζεζεο. 

7.-(1) Δάλ ε αίηεζε δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε εκεξνκελίαο θαηάζεζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Νφκνπ ή δελ έρεη θαηαβιεζεί ην ηέινο θαηάζεζεο, ην 
Γξαθείν εηδνπνηεί ηνλ θαηαζέηε φηη ιφγσ ησλ ειιείςεσλ απηψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγεζεί 
εκεξνκελία θαηάζεζεο, θαιεί δε απηφλ λα ζεξαπεχζεη ηηο ειιείςεηο εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ 
απφ ηελ παξαιαβή ηεο εηδνπνίεζεο. 
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  (2) Δάλ νη ειιείςεηο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ζεξαπεπζνχλ εληφο ηεο 
ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, σο εκεξνκελία θαηάζεζεο ηζρχεη ε εκεξνκελία ζεξαπείαο φισλ ησλ 
ειιείςεσλ. Δάλ νη ειιείςεηο δελ ζεξαπεπζνχλ εκπξφζεζκα, ε αίηεζε δελ εμεηάδεηαη σο αίηεζε 
εγγξαθήο ζήκαηνο θαη αξρεηνζεηείηαη. Ο αηηψλ εηδνπνηείηαη ζρεηηθά. 

  
Δμέηαζε ησλ 
ινηπψλ ηππηθψλ 
πξνυπνζέζεσλ ηεο 
αίηεζεο. 

8.-(1) Δάλ, παξά ην φηη έρεη ρνξεγεζεί εκεξνκελία θαηάζεζεο, πξνθχπηεη θαηά ηελ εμέηαζε ηεο 
αίηεζεο φηη δελ πιεξνχληαη νη ινηπέο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηοηνπ 
εδαθίνπ(1) ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Νφκνπ, ην Γξαθείν θαιεί ηνλ θαηαζέηε λα ζεξαπεχζεη ηηο 
δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ. 

  
      (2) Δάλ νη ειιείςεηο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεοηεο παξαγξάθνπ (1) δελ ζεξαπεπζνχλ 

εκπξφζεζκα ην Γξαθείν απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. Η απφθαζε απφξξηςεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ 
αηηεηή. 

  
      (3) Δάλ νη ειιείςεηο αθνξνχλ ηελ δηεθδίθεζε πξνηεξαηφηεηαο, ην δηθαίσκα δηεθδίθεζεο ηεο 

πξνηεξαηφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ αίηεζε, απφιιπηαη. 
  

Δμέηαζε ηεο 
ηαμηλφκεζεο. 

9.-(1) (α) Δάλ ην Γξαθείν θξίλεη φηη ε ηαμηλφκεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο αίηεζεο 
εγγξαθήο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηελΣαμηλφκεζε ηεο Νίθαηαο,  ππνδεηθλχεη ζηνλ θαηαζέηε  ηελ 
νξζή ηαμηλφκεζε θαη ηνλ θαιεί λα πξνβεί ζηελ δηφξζσζε απηήο εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ.  

  
 (β) Δάλ ν θαηαζέηεο δελ ηξνπνπνηήζεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηα ππνδεηρζέληα εκπξφζεζκα, ε 

αίηεζε γηα εγγξαθή ζήκαηνο απνξξίπηεηαη. 

  
      (2) Η αίηεζε εγγξαθήο απνξξίπηεηαη επίζεο εάλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

εδαθίσλ (2), (3) θαη (5) ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νφκνπ θαη εθφζνλ ν θαηαζέηεο δελ πξνηείλεη 
απνδεθηή δηαηχπσζε, εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ πνπ ηνπ ηάζζεη ην Γξαθείν. 

      (3) Δάλ ν θαηαζέηεο θάλεη ρξήζε απνθιεηζηηθά: 
  
  (α)  είηε ησλ γεληθψλ φξσλ φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη γεληθέο ελδείμεηο ησλ ηίηισλ ησλ 

θιάζεσλ ηεο Σαμηλφκεζεο ηεο Νίθαηαο, λννπκέλνπ φηη ηεξνχλ ηα απνδεθηά 
επίπεδα ζαθήλεηαο θαη αθξίβεηαο, 

   
  (β)  είηε ησλ φξσλ ηνπ αιθαβεηηθνχ θαηαιφγνπ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο 

Σαμηλφκεζεο ηεο Νίθαηαο, 
   
  (γ)  είηε ησλ φξσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (TM Class) ηνπ Γξαθείνπ Γηαλνεηηθήο 

Ιδηνθηεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

 ε ηαμηλφκεζε γίλεηαη απηφκαηα δεθηή απφ ην Γξαθείν.  

      (4) Αηηήζεηο γηα έγγξαθή ζήκαηνο πνπ είραλ θαηαηεζεί ή ζήκαηα πνπ είραλ εγγξαθεί πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα θαη νη 
ππεξεζίεο δελ είραλ πξνζδηνξηζζεί κε επαξθή ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, φπσο πξνβιέπνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ(2) ηνπ άξζξνπ 26, παξακέλνπλ ζε ηζρχ. Πιελ φκσο νη δηθαηνχρνη ησλ 
ζεκάησλ απηψλ ππνρξενχληαη, θαηά ηελ δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ ζεκάησλ απηψλ, λα 
πξνζδηνξίζνπλ κε επαξθή ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο γηα ηα νπνία ή 
ηηο νπνίεο έρνπλ εγγξαθεί ηα ζήκαηά ηνπο. Η κε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο, φπνπ ηνχην 
απαηηείηαη, νδεγεί βάζεη ησλ δηαηάμεσληνπ άξζξνπ 34 ηνπ Νφκνπ, ζηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο 
αλαλέσζεο ηνπ ζήκαηνο αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη 
κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα.  

  
      (5) Δθθξάζεηο φπσο «φια ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

αιθαβεηηθφ θαηάινγν ηεο παξνχζαο θιάζεο» ή «...θαη θάζε άιιν πξντφλ ή ππεξεζία πνπ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα θιάζε» ή άιιε παξφκνηα γεληθή έθθξαζε, δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηα απαηηνχκελα  πξφηππα ζαθήλεηαο θαη αθξίβεηαο πνπ απαηηνχλνη δηαηάμεηο 
ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ  άξζξνπ 26 ηνπ Νφκνπ θαη ζα πξέπεη λα επαλαδηαηππσζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (2), (3) θαη (5) ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. 

  
Δμέηαζε ησλ ιφγσλ 
απφξξηςεο. 

10.-(1) Δάλ ε θαηαρψξηζε ηνπ ζήκαηνο θξίλεηαη απαξάδεθηε, γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, επεηδή πξνζθξνχεη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφιπηνπο ιφγνπο 
απαξαδέθηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ6 ηνπ Νφκνπ,  ή ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 
πξνγελέζηεξα ζήκαηα, αηηήζεηο ζεκάησλ ή δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ7 
ηνπ Νφκνπ, ην Γξαθείν γλσζηνπνηεί ζηνλ θαηαζέηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ γίλεηαη 
δεθηή ε εγγξαθή θαη ηνλ θαιεί φπσο, εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ, είηε αλαθαιέζεη ηελ αίηεζε, 
είηε  πεξηνξίζεη ηελ έθηαζε πξνζηαζίαο ηνπ ζήκαηνο ζε βαζκφ πνπ θαζηζηνχλ απηφ παξαδεθηφ, 
πεξηνξίδνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ ιίζηα ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, είηε ππνβάιεη ηηο 
παξαηεξήζεηο ηνπ. 
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      (2) Δάλ ν θαηαζέηεο απαληήζεη εκπξφζεζκα, πεξηνξίδνληαο ηελ έθηαζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
ζήκαηνο ζε βαζκφ πνπ θαζηζηνχλ απηφ παξαδεθηφ ή εάλ νη παξαηεξήζεηο ηνπ θξηζνχλ βάζηκεο, 
ε αίηεζε γίλεηαη δεθηή θαη δεκνζηεχεηαη. 

  
      (3) Δάλ ν θαηαζέηεο δελ απαληήζεη εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο ή εάλ δελ αλαθαιέζεη ηελ 

αίηεζή ηνπ ή δελ πεξηνξίζεη ηελ έθηαζε πξνζηαζίαο ηνπ ζήκαηφο ηνπ ή, ηέινο, εάλ νη 
παξαηεξήζεηο ηνπ δελ θξηζνχλ βάζηκεο, ε αίηεζε γηα εγγξαθή ζήκαηνο απνξξίπηεηαη θαη ε 
απφθαζε απφξξηςεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζέηε.  

  
Γεκνζίεπζε ηεο 
αίηεζεο εγγξαθήο. 

11.-(1) Η αίηεζε γηα εγγξαθή ζήκαηνο δχλαηαη λα δεκνζηεχεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γξαθείνπ. 

  
      (2) Η δεκνζίεπζε ηεο αίηεζεο πεξηιακβάλεη: 
  
  (α)  ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζέηε, 
   
  (β)  ην φλνκα θαη ηελ επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε ηνπ αληηπξνζψπνπ ή εηδηθνχ 

πιεξεμνχζηνπ, 
   
  (γ)  ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ζήκαηνο καδί κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο πεξηγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηηο πξφλνηεο ηνπΚαλνληζκνχ 5 θαη εάλ ε 
αλαπαξάζηαζε έρεη παξαζρεζεί κε ηε κνξθή ειεθηξνληθνχ θαθέινπ, θαζίζηαηαη 
δηαζέζηκε κέζσ ειεθηξνληθνχ  ζπλδέζκνπ πξνο ηνλ ελ ιφγσ θάθειν,  

   
  (δ) ηνλ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, αλά νκάδεο, ζχκθσλα κε ηηο θιάζεηο 

ηεο ηαμηλφκεζεο ηεο Νίθαηαο, θάζε δε νκάδαο πξνεγείηαη ν αξηζκφο ηεο θιάζεο 
ζηελ νπνία αλήθεη απηή ε νκάδα πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη παξαηίζεηαη κε ηε 
ζεηξά ησλ θιάζεσλ απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο, 

   
  (ε)  ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο θαη ηνλ αξηζκφ πνπ δφζεθε ζε απηήλ, 
   
  (ζη)  εάλ δηεθδηθείηαη πξνηεξαηφηεηα, δήισζε ηεο ρψξαο ή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

νξγαληζκνχ, ηεο εκεξνκελίαο ηεο πξνγελέζηεξεο θαηάζεζεο, ηεο αλαπαξάζηαζεο 
ηνπ ζήκαηνο  σο θαη ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο αίηεζεο,  

   
  (δ)  κλεία φηη ε αίηεζε αθνξά ζήκα πηζηνπνίεζεο ή ζπιινγηθφ ζήκα, εθφζνλ 

ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 
  

Γηνξζψζεηο  
πξνθαλψλ ιαζψλ 
ζηε δεκνζίεπζε ηεο 
αίηεζεο εγγξαθήο. 

12.-(1) Δάλ ε δεκνζίεπζε ηεο αίηεζεο πεξηέρεη ιάζε απφ αβιεςία ή ηππνγξαθηθά ιάζε πνπ 
κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζην Γξαθείν, απηά δηνξζψλνληαη είηε απηεπάγγειηα απφ ην Γξαθείν είηε 
κεηά απφ αίηεζε ηνπ αηηεηή ηελ εγγξαθή πνπ ππνβάιιεηαη αηειψο.   

  
      (2) Δάλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αηηεηή ηελ εγγξαθή, πξέπεη λα πεξηέρεη: 
   
  (α)  ηνλ αξηζκφ ηεο αίηεζεο εγγξαθήο, 

 

(β)  ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζέηε, 
 

(γ)  ηα πξνθαλή ιάζε πνπ πξέπεη λα δηνξζσζνχλ, 
 
(δ)  ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο.  

  
      (3) Οη δηνξζψζεηο πνπ επηηεινχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ δεκνζηεχνληαη. 
  

Γηαίξεζε ηεο 
αίηεζεο. 

13.-(1) Η αίηεζε γηα δηαίξεζε αίηεζεο ζήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ  
Νφκνπ, πεξηιακβάλεη: 

  
  (α)  ηνλ αξηζκφ ηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο, 
   
  (β)  ην φλνκα θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ θαηαζέηε,ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο 

παξαγξάθνπ (β) ηνπΚαλνληζκνχ 4, 
   
  (γ)   θαηάινγν ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ ηκεκαηηθή αίηεζε ή, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη ε δηαίξεζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηαο ηκεκαηηθέο  
αηηήζεηο, θαηάινγν ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα θάζε ηκεκαηηθή αίηεζε, 
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  (δ)  θαηάινγν ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξακέλνπλ ζηελ αξρηθή αίηεζε, 

  (ε)  απνδεηθηηθφ φηη θαηαβιήζεθε ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 
51 ηέινο δηαίξεζεο. 

  
      (2) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην Γξαθείν θξίλεη φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη ησλ πξνλνηψλ ηεο 

παξαγξάθνπ (1) ή φηη ν θαηάινγνο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ 
ηκεκαηηθή αίηεζε ζπκπίπηεη κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξακέλνπλ ζηελ αξρηθή 
αίηεζε, θαιεί ηνλ θαηαζέηε λα δηνξζψζεη ηηο παξαιείςεηο πνπ εληνπίζηεθαλ εληφο πξνζεζκίαο 
δχν (2) κελψλ. Δάλ νη ειιείςεηο δελ ζεξαπεπζνχλ εκπξφζεζκα ην Γξαθείν απνξξίπηεη ηελ 
αίηεζε δηαίξεζεο. 

  
      (3) Η αίηεζε δηαίξεζεο δελ γίλεηαη δεθηή ζηηο αθφινπζεο πεξηφδνπο ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο: 
  
  (α)  πεξίνδν πξηλ ηε ρνξήγεζε εκεξνκελίαο θαηάζεζεο, 
   
  (β)  πεξίνδν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο αίηεζεο (πεξίνδνο γηα 

άζθεζε έλζηαζεο). 
  
 (4) Η αίηεζε δηαίξεζεο απνξξίπηεηαη εάλ θξηζεί απαξάδεθηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Νφκνπ. 
  
 (5) Σν Γξαθείν θαηαξηίδεη ρσξηζηφ θάθειν γηα ηελ ηκεκαηηθή  αίηεζε, ν νπνίνο πεξηέρεη πιήξεο 

αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ηεο αξρηθήο αίηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αίηεζεο δηαίξεζεο θαη 
ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο. Σν Γξαθείν ρνξεγεί λέν αξηζκφ αίηεζεο ζε θάζε ηκεκαηηθή  αίηεζε. 

  
 (6) ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε δηαίξεζεο αθνξά αίηεζε γηα εγγξαθή πνπ έρεη ήδε 

δεκνζηεπζεί, ε ηκεκαηηθή  αίηεζε δεκνζηεχεηαη επίζεο. Η δεκνζίεπζε πεξηιακβάλεη ηηο αλαθνξέο 
θαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 11. Η δεκνζίεπζε δελ αλνίγεη λέα 
πεξίνδν γηα άζθεζε ελζηάζεσλ. 

  
 ΜΔΡΟ ΙΙΙ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΣΑΗ – ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΡΗΗ 
  

ηνηρεία ηνπ 
εγγξάθνπ ηεο 
έλζηαζεο πνπ 
βαζίδεηαη ζε 
απφιπηνπο ιφγνπο 
απφξξηςεο. 

14.  Δάλ ε έλζηαζε αζθείηαηγηα ηνλ ιφγν φηη ε εγγξαθή πξνζθξνχεη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
απφιπηνπο ιφγνπο απφξξηςεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ6 ηνπ Νφκνπ, ην έγγξαθν 
ηεο έλζηαζεο πεξηιακβάλεη: 

  
  (α)  ην φλνκα θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ εληζηάκελνπ θαη ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ή εηδηθνχ 

πιεξεμνχζηνπ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (γ) ηνπ 
Καλνληζκνχ 4, 

   
  (β)  ηνλ αξηζκφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο θαηά ηεο νπνίαο αζθείηαη ε έλζηαζε, 
   
  (γ)  ηεο ιφγνπο γηα ηεο νπνίνπο αζθείηαη ε έλζηαζε· εάλ νη ιφγνη αθνξνχλ κέξνο κφλνλ 

ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κλεία ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 
   
  (δ)  αηηηνινγεκέλε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη 

επηρεηξήκαηα επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ε έλζηαζε θαη ππνβνιή ησλ απνδεηθηηθψλ 
ζηνηρείσλ, φπνπ απαηηείηαη, πνπ ζηεξίδνπλ απηήλ, 

   
  (ε)  απνδεηθηηθφ φηη θαηαβιήζεθε ην πξνβιεπφκελν ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 51 

ηέινο έλζηαζεο. 
   

ηνηρεία ηνπ 
εγγξάθνπ ηεο 
έλζηαζεο πνπ 
βαζίδεηαη ζε  
ζρεηηθνχο ιφγνπο 
απφξξηςεο. 

15.  Δάλ ε έλζηαζε αζθείηαηγηα ηνλ ιφγν φηη ε εγγξαθή ηνπ ζήκαηνο πξνζθξνχεη ζε έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο ζρεηηθνχο  ιφγνπο απφξξηςεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηοησλ εδαθίσλ(1), (3) θαη 
(4) ηνπ  άξζξνπ  7 ηνπ Νφκνπ, ην έγγξαθν ηεο έλζηαζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

      (α) Όζνλ αθνξά ην πξνγελέζηεξν ζήκα ή δηθαίσκα: 
   
  (i)  ζαθή κλεία ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο ή δηθαηψκαηνο  επί ηνπ νπνίνπ 

βαζίδεηαη ε έλζηαζε, εηδηθφηεξα: 
   (αα)  εάλ ε έλζηαζε αθνξά πξνγελέζηεξν ζήκα εγγεγξακκέλν ζηελ 
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Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή έρεη 
απνηειέζεη αληηθείκελν δηεζλνχο εγγξαθήο κε ηζρχ ζηελ 
Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή αθνξά πξνγελέζηεξε αίηεζε γηα 
εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ ζεκάησλ, θαηά ηελ έλλνηα 
ησλδηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ 
(2) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, κλεία φηη πξφθεηηαη γηα 
εγγεγξακκέλν ζήκα ή γηα αίηεζε εγγξαθήο, ηνλ αξηζκφ ηεο 
θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ή ηεο εγγξαθήο απηψλ θαζψο θαη ηελ 
αλαπαξάζηαζε απηνχ ζηελ θαηαηεζεηκέλε ή εγγεγξακκέλε 
κνξθή ηνπ. Δάλ ην πξνγελέζηεξν ζήκα είλαη έγρξσκν, ε 
αλαπαξάζηαζε πξέπεη λα είλαη έγρξσκε, 

   (ββ) εάλ ε έλζηαζε αθνξά ζήκα πνπ είλαη παγθνίλσο γλσζηφ 
εληφο ηεο Κππξηαθήο επηθξάηεηαο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
δηαηάμεσληεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 7 
ηνπ Νφκνπ, κλεία φηη πξφθεηηαη γηα παγθνίλσο γλσζηφ ζήκα 
θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ ζήκαηνο, 

   (γγ)  εάλ ε έλζηαζε αθνξά πξνγελέζηεξν ζήκα πνπ ραίξεη θήκεο, 
θαηά ηελ έλλνηαησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ 
εδαθίνπ 3ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, ηα πξντφληα θαη ηεο 
ππεξεζίεο γηα ηα νπνία ή ηεο νπνίεο ραίξεη θήκεο· εάλ ην 
πξνγελέζηεξν ζήκα θήκεο είλαη ζήκα εγγεγξακκέλν ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε θήκε ηνπ δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν 
ηεο Έλσζεο, κλεία ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ησλ θξαηψλ κειψλ 
ζηα νπνία ην ζήκα ραίξεη θήκεο, 

   (δδ)  εάλ ε έλζηαζε βαζίδεηαη ζηελ θαηάζεζε ζήκαηνο απφ ηνλ 
δηθεγφξν ή αληηπξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ζήκαηνο ρσξίο 
ηελ άδεηα απηνχ, θαηά ηελ έλλνηα  ησλ δηαηάμεσληεο 
παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, 
κλεία ηεο εδαθηθήο επηθξάηεηαο ζηελ νπνία ην πξνγελέζηεξν 
ζήκα απνιαχεη πξνζηαζίαο, αλαπαξάζηαζε απηνχ θαη ηνλ 
αξηζκφ θαηάζεζεο ή θαηαρψξηζεο απηνχ, 

   (εε)  εάλ ε έλζηαζε αθνξά πξνγελέζηεξε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή 
γεσγξαθηθή έλδεημε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσληεο 
παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, 
κλεία ηνπ είδνπο ή ηεο θχζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, 
αλαπαξάζηαζε ηεο  νλνκαζίαο πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθήο 
έλδεημεο θαη κλεία ηνπ αλ απνιαχεη πξνζηαζίαο ζην ζχλνιν 
ηεο Έλσζεο ή ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε θαη, ζηελ 
πεξίπησζε απηή, κλεία ησλ ελ ιφγσ θξαηψλ, 

   (ζηζη)  εάλ ε έλζηαζε αθνξά κε εγγεγξακκέλν ζήκα ή άιιν 
δηαθξηηηθφ ζεκείν ή δηθαίσκα, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
δηαηάμεσλησλπαξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηνπεδαθίνπ 4 ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, κλεία ηνπ είδνπο ή ηεο θχζεο ηνπ 
δηθαηψκαηνο απηνχ θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνγελέζηεξνπ κε 
εγγεγξακκέλνπ ζήκαηνο ή ζεκείνπ, 

  (ii)  ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο θαη 
ελδερφκελα ηελ εκεξνκελία πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο επί 
ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ε έλζηαζε, 

  (iii)  ηα πξντφληα θαη ηεο ππεξεζίεο ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο ή δηθαηψκαηνο επί 
ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ε έλζηαζε, 

  (iv)  ηεο ιφγνπο γηα ηεο νπνίνπο αζθείηαη ε έλζηαζε, δειαδή αηηηνινγεκέλε  
δήισζε φηη πιεξνχληαη νη αληίζηνηρνη φξνη ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1), (3) 
θαη (4) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ θαη ππνβνιή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, 
φπνπ απαηηείηαη, πνπ    ζηεξίδνπλ απηήλ, 

   
      (β) φζνλ αθνξά ηνλ εληζηάκελν: 
  
  (i)  φλνκα, δηεχζπλζε, ηειέθσλν θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ 

εληζηάκελνπ θαζψο θαη ηνπ εηδηθνχ πιεξεμνχζηνπ ηνπ θαζψο θαη  ππεχζπλε 
δήισζε απηνχ φηη εθπξνζσπεί λφκηκα ηνλ εληζηάκελν, 

(ii)  εάλ ε έλζηαζε αζθείηαη απφ άηνκν ηεο ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ρξήζεο 
ηνπ ζήκαηνο, ζρεηηθή δήισζε θαη κλεία φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαη ην 
δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο, 
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      (γ) φζνλ αθνξά ηελ αίηεζε εγγξαθήο: 
  
  (i)  ηνλ αξηζκφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ε έλζηαζε, 

(ii)  ην φλνκα ηνπ θαηαζέηε ηεο αίηεζεο, 
   
  (iii)  κλεία ησλ πξντφλησλ  θαη ησλ ππεξεζηψλ θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε 

έλζηαζε. Διιείςεη ηέηνηαο κλείαο, ε έλζηαζε ζεσξείηαη φηη ζηξέθεηαη  θαηά ηνπ 
ζπλφινπ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο αίηεζεο, 

  
     (δ) απνδεηθηηθφ φηη θαηαβιήζεθε ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 51 ηέινο 

έλζηαζεο. 
  

Δμέηαζε ηνπ 
παξαδεθηνχ ηεο 
έλζηαζεο. 

16.-(1) Σν Γξαθείν ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ εληζηάκελν γηα ηελ εκπξφζεζκε ιήςε ηεο έλζηαζεο.  

  (2) Δάλ ην ηέινο ηεο έλζηαζεο δελ θαηαβιεζεί κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, απηή 
ινγίδεηαη σο κε αζθεζείζα θαη αξρεηνζεηείηαη. 

  
      (3) Δάλ ε έλζηαζε δελ αζθεζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ κελψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ28 ηνπ Νφκνπ, απνξξίπηεηαη. 
  
      (4) Δάλ ην δηθφγξαθν ηεο έλζηαζεο δελ είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 14 

θαη 15, ην Γξαθείν  ελεκεξψλεη ηνλ εληζηάκελν ζρεηηθά θαη ηνλ θαιεί λα ζπκπιεξψζεη  ηεο 
ειιείςεηο ή παξαηππίεο εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ. Αλ νη ειιείςεηο ή νη παξαηππίεο δελ 
ζεξαπεπζνχλ  εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, ε έλζηαζε απνξξίπηεηαη. 

  
      (5) Οπνηαδήπνηε δηαπίζησζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (2), φηη ε έλζηαζε ζεσξείηαη σο 

κε αζθεζείζα θαη νπνηαδήπνηε απφθαζε απφξξηςεο ηεο έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο 
ησλ παξαγξάθσλ (3) θαη (4), θνηλνπνηνχληαη ζηνλ εληζηάκελν. 

  
Έλαξμε δηαδηθαζίαο 
θαηθηιηθφο 
δηαθαλνληζκφο. 

17.-(1) Δθφζνλ ε έλζηαζε θξηζεί παξαδεθηή, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 16, ην 
Γξαθείν  θνηλνπνηεί ηελ έλζηαζε, ηα έγγξαθα θαη ηα  απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζηεξίδνπλ απηήλ 
ζηνλ θαηαζέηε ηεο αίηεζεο (θαζ’νχ ε έλζηαζε). Παξάιιεια, ην Γξαθείν γλσζηνπνηεί ζηα κέξε 
φηη δηαζέηνπλ πξνζεζκία δχν κελψλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ δπλαηφηεηα θηιηθήο επίιπζεο 
ηεο δηαθνξάο. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη έμη (6) κήλεο, θαη’ αλψηαην φξην, 
θαηφπηλ αηηήκαηνο ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ. 

  
      (2) Δάλ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1), αλαθιεζεί ε 

αίηεζε γηα εγγξαθή ή πεξηνξηζζεί ζε πξντφληα ή ππεξεζίεο θαηά ησλ νπνίσλ δελ ζηξέθεηαη ε 
έλζηαζε θαη ν εληζηάκελνο ζπκθσλεί κε ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ ή εάλ ην Γξαθείν πιεξνθνξεζεί 
γξαπηψο απφ ηα κέξε φηη επέιπζαλ ηε δηαθνξά κε άιιν ηξφπν, ε δηαδηθαζία ηεο έλζηαζεο 
ζεσξείηαη πεξαησζείζα ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε απφθαζεο θαη αξρεηνζεηείηαη.  

  
      (3) Δάλ ε ηαρζείζα γηα ηελ θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο πξνζεζκία θαη νη ελδερφκελεο 

παξαηάζεηο ηεο παξέιζνπλ ρσξίο ην Γξαθείν  λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ηεο, ν 
θηιηθφο δηαθαλνληζκφο ηεθκαίξεηαη φηη απέβε άθαξπνο θαη άξρεηαη ε θαη΄ αληηδηθία  δηαδηθαζία 
ηεο έλζηαζεο. 

  
Σεθκεξίσζε  
ηεο έλζηαζεο. 

18.-(1) Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο θαη εθφζνλ 
απηή απέβε άθαξπε, ην Γξαθείν θαιεί ηνλ εληζηάκελν λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο δχν 
κελψλ, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηεο απνδείμεηο θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ 
έλζηαζε σο θαη απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε, εγθπξφηεηα θαη έθηαζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο ή δηθαηψκαηνο ή  ζρεηηθά κε ην δηθαίσκά ηνπ λα αζθήζεη έλζηαζε.   

   
 (2) Δηδηθφηεξα, ν εληζηάκελνο πξέπεη λα ππνβάιεη, θαηά πεξίπησζε, ηα αθφινπζα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πξνγελέζηεξν ζήκα ή δηθαίσκα: 

  (α)  εάλ ε έλζηαζε βαζίδεηαη ζε αίηεζε εγγξαθήο ζήκαηνο, αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ 
πηζηνπνηεηηθνχ θαηάζεζεο ή ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Γξαθείνπ,  

   
  (β)  εάλ ε έλζηαζε βαζίδεηαη ζε εγγεγξακέλν ζήκα, αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνπ πην πξφζθαηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ αλαλέσζεο, ή ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Γξαθείνπ,  

   
  (γ)  εάλ ε έλζηαζε αθνξά ζήκα πνπ είλαη παγθνίλσο γλσζηφ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ, 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ην ελ ιφγσ ζήκα είλαη παγθνίλσο 
γλσζηφ εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 
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  (δ)  εάλ ε έλζηαζε αθνξά ζήκα πνπ ραίξεη θήκεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, αληίγξαθν ηνπ 
ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνπ πην πξφζθαηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ αλαλέσζεο, ή ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Γξαθείνπ θαζψο θαη 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ην ζήκα ραίξεη θήκεο εληφο ηεο 
επηθξάηεηαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζήκα 
εγγεγξακκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εληφο ηεο Έλσζεο· ππνβάιινληαη ηεο 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή επηρεηξήκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ρσξίο εχινγε 
αηηία ηνπ αηηνχκελνπ ζήκαηνο ζα πξνζπφξηδε αζέκηην φθεινο απφ ηνλ 
δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα ή ηε θήκε ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο, ή ζα έβιαπηε 
ηνλ ελ ιφγσ δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα ή ηε θήκε, 

   
  (ε)  εάλ ε έλζηαζε αθνξά αίηεζε εγγξαθήο ζήκαηνο επ’νλφκαηη ηνπ 

αληηπξνζψπνπ ή εηδηθνχ πιεξεμνχζηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε 
ηνπ ηειεπηαίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ 
εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ θπξηφηεηα ηνπ 
εληζηάκελνπ επί ηνπ ζήκαηνο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ δηθεγφξν ή 
αληηπξφζσπν, 

   
  (ζη)   εάλ ε έλζηαζε αθνξά νλνκαζία πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθή έλδεημε, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 
Νφκνπ, απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζή ηεο, ηελ ζπλερηδφκελε 
χπαξμή ηεο θαη ηελ έθηαζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ζαθνχο κλείαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρεηηθήο εζληθήο λνκνζεζίαο ή ηεο 
λνκνζεζίαο ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζήκα 
εγγεγξακκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε,   

   
  (δ)  εάλ ε έλζηαζε αθνξά πξνγελέζηεξν κε εγγεγξακκέλν ζήκα, δηαθξηηηθφ ζεκείν  

ή δηθαίσκα, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηνπ 
εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη πξφθεηηαη γηα 
δηθαίσκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηεο ζπλαιιαγέο ην νπνίν δελ έρεη ηνπηθή κφλν 
ηζρχ, θαζψο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία  ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζή ηνπ, ηε 
ζπλέρηζε ηεο χπαξμήο ηνπ θαη ηελ έθηαζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζαθνχο κλείαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρεηηθήο εζληθήο 
λνκνζεζίαο. 

      (3) Δάλ ν αηηψλ δειψζεη, θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, φηη απηή πεξηέρεη φια ηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ (2) πνπ ηεθκεξηψλνπλ απηήλ, ε έλζηαζε θνηλνπνηείηαη 
άκεζα ζηνλ θαζ’ νπ ε έλζηαζε κεηά ηελ άθαξπε έθβαζε ηνπ θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ.   

  
Δπί ηεο νπζίαο 
εμέηαζε ηεο 
έλζηαζεο. 

19.-(1) Δάλ ν εληζηάκελνο δελ ππνβάιεη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο 
ηεο  παξαγξάθνπ(1) ηνπ Καλνληζκνχ 18 ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία  πνπ  πξνβιέπνληαη ζηνλ ελ 
ιφγσ Καλνληζκφ  ή εάλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ππέβαιε είλαη πξνδήισο αιπζηηειή ή 
αλεπαξθή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 18, ε έλζηαζε 
απνξξίπηεηαη. 

  
      (2) Δάλ ε έλζηαζε θξηζεί παξαδεθηή, ην Γξαθείν θνηλνπνηεί  ηα έγγξαθα θαη απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πνπ ηελ ηεθκεξηψλνπλ ζηνλ θαζ’νχ ε έλζηαζε θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη, εληφο 
πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ, παξαηεξήζεηο  γηα ηελ αληίθξνπζε ηεο.  

  
      (3) Δάλ ν θαζ’ νπ ε έλζηαζε δελ ππνβάιεη παξαηεξήζεηο εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο ε 

δηαδηθαζία πεξαηψλεηαη θαη ην Γξαθείν βαζίδεη ηελ απφθαζή ηνπ επί ηεο έλζηαζεο ζηα έγγξαθα 
θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ. 

  
      (4) Δάλ ν θαζ’ νπ ε έλζηαζε ππνβάιεη παξαηεξήζεηο, απηέο δηαβηβάδνληαη, επηκέιεηα ηνπ, 

ζηνλ εληζηάκελν, ηα δε πξσηφηππα απηψλ ζην Γξαθείν. Σν Γξαθείν ηάζζεη πξνζεζκία δχν 
κελψλ ζηνλ εληζηάκελν γηα απάληεζε εθφζνλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν. Η αληαπάληεζε 
δηαβηβάδεηαη, επηκέιεηα ηνπ, ζηνλ θαζ’ νπ ε έλζηαζε γηα ελεκέξσζή ηνπ κφλνλ, ην δε πξσηφηππν 
ηεο ζην Γξαθείν. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο ε θαη’ αληηδηθία  δηαδηθαζία ηεο 
έλζηαζεο ζεσξείηαη πεξαησζείζα θαη ε ππφζεζε ψξηκε γηα έθδνζε απφθαζεο.   

  
 (5) Ο θαζ’ νπ ε έλζηαζε  δχλαηαη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεοηεο 

παξαγξάθνπ (2) θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
31 ηνπ Νφκνπ, λα δεηήζεη ηεο ν εληζηάκελνο απνδείμεη φηη έρεη πξνβεί ζε νπζηαζηηθή ρξήζε ηνπ 
ζήκαηφο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν θαζ’ νπ ε έλζηαζε δελ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη  
παξαηεξήζεηο επί ηεο νπζίαο ηεο έλζηαζεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπνπλ νη πξφλνηεο 
ηεο παξαγξάθνπ (2) αιιά κπνξεί λα  ζπλππνβάιεη απηέο καδί κε ηεο παξαηεξήζεηο ηνπ επί ηεο 
απφδεημεο ρξήζεο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Απφδεημε 
ρξήζεο. 

20.-(1) Σν αίηεκα ηνπ θαζ' νπ ε έλζηαζε γηα απφδεημε ηεο νπζηαζηηθήο ρξήζεο ηνπ 
πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ε έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηοην άξζξν 
31 ηνπ Νφκνπ, γίλεηαη δεθηφ κφλνλ εάλ ππνβιεζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ έρεη ηαρζεί 
ζηνλ θαζ' νπ ε έλζηαζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπ ζε απάληεζε ηεο έλζηαζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ(2) ηνπ Καλνληζκνχ 19. 

  
      (2) Ο εληζηάκελνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

νπζηαζηηθή ρξήζε ηνπ ζήκαηφο ηνπ ή φηη ζπληξέρνπλ εχινγνη ιφγνη γηα ηε κε ρξήζε απηνχ, εληφο 
ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πξφλνηεοηεο παξαγξάθνπ(4) ηνπ Καλνληζκνχ 19.  Δάλ ν 
εληζηάκελνο δελ πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία εκπξφζεζκα, ή ηα πξνζθνκηζζέληα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία είλαη πξνδήισο αλεπαξθή ή κε ζρεηηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο απφδεημεο 
ρξήζεο, ην Γξαθείν πεξαηψλεη  άκεζα ηε δηαδηθαζία θαη απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε.  

  
      (3) Δάλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ ρξήζε γηα κέξνο κφλνλ ησλ πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ, ε έλζηαζε ζεσξείηαη φηη βαζίδεηαη κφλνλ ζηα πξντφληα ή ππεξεζίεο γηα ηα νπνία ή 
ηηο νπνίεο έρεη απνδεηρζεί ε ρξήζε.  

  
      (4) Οη αλαθνξέο θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απφδεημε ηεο ρξήζεο αθνξνχλ ηνλ ηφπν, 

ηνλ ρξφλν, ηελ έθηαζε θαη ηελ θχζε ηεο ρξήζεο ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο γηα ηα πξντφληα ή 
ηηο ππεξεζίεο επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ε αλαθνπή. 

  
 (5) Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πεηζηήξηα 

φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζπζθεπαζίεο, εηηθέηεο, ηηκνθαηάινγνη, θαηάινγνη, απνδείμεηο, ηηκνιφγηα, 
θσηνγξαθίεο, αγγειίεο ζηνλ έγγξαθν ή ειεθηξνληθφ ηχπν, δηαθεκίζεηο. 

  
 (6) Σν αίηεκα γηα απφδεημε ρξήζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί είηε απηνηειψο είηε καδί κε ηηο  

παξαηεξήζεηο ηνπ θαζ' νπ ε έλζηαζε  ζε απάληεζε ηεο έλζηαζεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα  ζηηο 
πξφλνηεοηεο παξαγξάθνπ(5) ηνπ Καλνληζκνχ 19.  Δάλ ην αίηεκα ππνβιεζεί απηνηειψο νη 
παξαηεξήζεηο ηνπ θαζ' νπ ε έλζηαζε επί ηεο νπζίαο ηεο έλζηαζεο ζπλππνβάιινληαη ζην ίδην 
έγγξαθν κε ηηο παξαηεξήζεηο επί ηεο απφδεημεο ρξήζεο, ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο.   

  
Πξνζδηνξηζκφο  
θαη θαηαλνκή  
ησλ εμφδσλ. 

21.-(1) Σν Γξαθείν δχλαηαη λα επηδηθάδεη ηα έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο εθφζνλ δεηεζεί ηνχην απφ έλα 
ή ακθφηεξα ηα κέξε ηεο δηαδηθαζίαο. 

  
      (2) Ο εηηεζείο δηάδηθνο ζε δηαδηθαζία έλζηαζεο, έθπησζεο ή  αθπξφηεηαοβαξχλεηαη κε ηα 

ηέιε ζηα νπνία έρεη ππνβιεζεί ν άιινο δηάδηθνο θαζψο θαη ηα έμνδα εθπξνζψπεζεο ηνπ 
δηθεγφξνπ εάλ ππάξρνπλ. 

  
      (3) Χζηφζν, ζην βαζκφ πνπ ηπρφλ νη δηάδηθνη λίθεζαλ θαη εηηήζεθαλ κεξηθψο ή φηαλ ην 

απαηηεί ε επζπδηθία, ε θαηαλνκή ησλ εμφδσλ δηαδηθαζίαο κπνξεί λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.  
  
  (4)  Ο δηάδηθνο πνπ ηεξκαηίδεη κία δηαδηθαζία αλαθαιψληαο ηελ αίηεζε γηα εγγξαθή ζήκαηνο, 

ηελ έλζηαζε, ηελ αίηεζε έθπησζεο ή αθπξφηεηαο ή αθφκε κε αλαλεψλνληαο ηελ εγγξαθή ηνπ 
ζήκαηφο ηνπ ή παξαηηνχκελνο απφ ην δηθαίσκα ζε απηφ, βαξχλεηαη κε ηα έμνδα ζηα νπνία έρεη 
ππνβιεζεί ν άιινο δηάδηθνο, ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ 
παξαγξάθσλ(2) θαη (3).      

  
 (5) Σα δηάδηθα κέξε είλαη ειεχζεξα λα ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ησλ εμφδσλ απφ 

απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (2), (3) θαη (4). 
  
 ΜΔΡΟ  ΙV 

ΜΗΣΡΧΟ ΗΜΑΣΧΝ – ΑΝΑΝΔΧΗ 
  

Καηαρψξηζε  
ζην Μεηξψν. 

22. Δάλ ε αίηεζε εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 
δηαηάμεηοηνπ Νφκνπ θαη ζηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ θαη δελ αζθεζεί έλζηαζε εληφο ηεο 
πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηοηνπεδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 28ηνπ Νφκνπ ή αλ ε 
ηπρφλ αζθεζείζα έλζηαζε αλαθιεζεί ή απνξξηθζεί ηειεζίδηθα, ην ζήκα θαη ηα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεοηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ 23 δεκνζηεχνληαη θαη 
θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν.  

  
Πεξηερφκελν   
ηνπ Μεηξψνπ. 

23.-(1)Σν Γξαθείν ηεξεί Μεηξψν θαη ην ελεκεξψλεη φηαλ ηνχην απαηηείηαη. 
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 (2) Σν Μεηξψν πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο θαηαρσξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο θαη ηηο εγγξαθέο 
ζήκαηνο : 

   
  (α)  ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο, 

  (β)  ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο αίηεζεο,  
   
  (γ)  ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ θαηαζέηε, 
   
  (δ)  ην φλνκα θαη ηελ επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ή εηδηθνχ 

πιεξεμνχζηνπ, 

  (ε)  ηελ απεηθφληζε ηνπ ζήκαηνο,  
   
  (ζη)  αλαθνξά ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, 
   
  (δ)  ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηεθδίθεζε πξνηεξαηφηεηαο, εθφζνλ δηεθδηθείηαη, 

 
  (ε)  ελδερφκελα θαη έλδεημε φηη πξφθεηηαη γηα ζήκα πηζηνπνίεζεο ή ζπιινγηθφ ζήκα, 
   
  (ζ)  ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο θαη  ηνλ 

αξηζκφ εγγξαθήο. 
  
      (3) Σν Μεηξψν πεξηέρεη επίζεο ηηο αθφινπζεο εγγξαθέο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ζπλνδεχεηαη 

απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζήο ηεο: 
  
 

 
(α)  Αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ή ηεο δηεχζπλζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ζήκαηνο θαζψο θαη 

ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ή εηδηθνχ πιεξεμνχζηνπηνπ, 

 
 (β)  ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ζήκαηνο σο θαη 

δηνξζψζεηο ζθαικάησλ, 

 
 (γ)  κλεία ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο ή 

ζπιινγηθνχ ζήκαηνο,  

 
 (δ)  κεηαβίβαζε ηνπ ζήκαηνο, 

 
 (ε)  ζχζηαζε ή κεηαβίβαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηοηνπ 

άξζξνπ20 ηνπ Νφκνπ,  

 
 (ζη)  αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαη δηαδηθαζία αθεξεγγπφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νφκνπ,  

   
   (δ)  εγγξαθή ή κεηαβίβαζε άδεηαο ρξήζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ 19 

ηνπ Νφκνπ,  
   
  (ε)  αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο,  

  (ζ)  κλεία ζρεηηθά κε ηε δηαπίζησζε ηεο ιήμεο ηζρχνο ηεο εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηοηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Νφκνπ, 

  (η)   δήισζε παξαίηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ζήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηοηνπ 
άξζξνπ 38 ηνπ Νφκνπ, 

  (ηα)  εκεξνκελία θαη  απφθαζε απφξξηςεο ζήκαηνο γηα απφιπηνπο ή ζρεηηθνχο 
ιφγνπο απφξξηςεο,  

  (ηβ)  εκεξνκελία θαη απνηέιεζκα απφθαζεο επί έλζηαζεο, αίηεζεο γηα θήξπμε 
έθπησζεο ή  αθπξφηεηαο, 

  (ηγ)  δηαίξεζε αίηεζεο γηα εγγξαθή θαη δηαίξεζε εγγεγξακκέλνπ ζήκαηνο, 

  (ηδ)  κλεία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο 
πηζηνπνίεζεο ή ζπιινγηθνχ ζήκαηνο, 

  (ηε)  εγγξαθή ηνπ φξνπ “κε ζπλαίλεζε”, εάλ ε εγγξαθή ηνπ ζήκαηνο έγηλε κεηά απφ 
ζπλαίλεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ 
εγγξαθήο ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηοηνπεδαθίνπ (5) 
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, 

  (ηζη)  εγγξαθή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ θαηαιφγνπ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ εθφζνλ 
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απηά επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ, θαηά ηελ δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηνπ ζήκαηνο, 
ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα απαηηνχκελα πξφηππα ζαθήλεηαο θαη αθξίβεηαο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξν 26 ηνπ Νφκνπ. 

      (4) Σν Γξαθείν κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν ζηνηρείσλ άιισλ απφ ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3). 

  
      (5) Σν Γξαθείν ρνξεγεί επηθπξσκέλα ή αλεπηθχξσηα απνζπάζκαηα, αληίγξαθα ή 

πηζηνπνηεηηθά απφ ην Μεηξψν θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ 
ηέινπο. 

  
Πηζηνπνηεηηθά 
εγγξαθήο θαη 
αλαλέσζεο. 

24.-(1) Δθφζνλ ην ζήκα γίλεη δεθηφ γηα εγγξαθή, ην Γξαθείν εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο  
πνπ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεοηεοπαξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 23. 
Δθφζνλ ην ζήκα αλαλεσζεί, ην Γξαθείν εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ αλαλέσζεο.   

  
      (2) Σν Γξαθείν ρνξεγεί επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο θαη 

αλαλέσζεο, θαηφπηλ θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πξφλνηεοηνπ Καλνληζκνχ 
ηειψλ.  

  
Γηαίξεζε 
εγγεγξακκέλνπ 
ζήκαηνο. 

25.-(1) Η αίηεζε γηα δηαίξεζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ ζήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ 
35 ηνπ  Νφκνπ, πεξηιακβάλεη: 

  
  (α)  ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο, 

 

(β)  ην φλνκα θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ζήκαηνο, 
   
  (γ)   ηνλ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ ηκεκαηηθή  

εγγξαθή ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη ε δηαίξεζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κίαο 
ηκεκαηηθέο εγγξαθέο, θαηάινγν ησλ πξντφλησλ θαη  ππεξεζηψλ γηα θάζε 
ηκεκαηηθή εγγξαθή, 

   
  (δ)  θαηάινγν ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξακέλνπλ ζηελ αξρηθή εγγξαθή, 

 
(ε)  απνδεηθηηθφ φηη θαηαβιήζεθε ην πξνβιεπφκελν ζηηο πξφλνηεοηνπ Καλνληζκνχ 51 

ηέινο δηαίξεζεο. 
  
      (2) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην Γξαθείν θξίλεη φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη ησλ πξνλνηψλ ηεο 

παξαγξάθνπ (1) ή φηη ν θαηάινγνο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ 
ηκεκαηηθή εγγξαθή  ζπκπίπηεη κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξακέλνπλ ζηελ αξρηθή 
εγγξαθή, θαιεί ηνλ θαηαζέηε λα δηνξζψζεη ηηο παξαιείςεηο πνπ εληνπίζηεθαλ εληφο πξνζεζκίαο 
δχν κελψλ. Δάλ νη ειιείςεηο δελ ζεξαπεπζνχλ εκπξφζεζκα ην Γξαθείν απνξξίπηεη ηελ αίηεζε 
δηαίξεζεο. 

  
 (3) Σν Γξαθείν θαηαξηίδεη ρσξηζηφ θάθειν γηα ηε ηκεκαηηθή εγγξαθή, ν νπνίνο πεξηέρεη πιήξεο 

αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ηεο αξρηθήο εγγξαθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αίηεζεο γηα δηαίξεζε 
θαη ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο. Σν Γξαθείν ρνξεγεί λέν αξηζκφ εγγξαθήο ζηελ ηκεκαηηθή 
εγγξαθή. 

  
Αιιαγή νλφκαηνο ή 
δηεχζπλζεο ηνπ 
αηηεηή ηελ εγγξαθή, 
ηνπ δηθαηνχρνπ 
ζήκαηνο, ηνπ 
αδεηνχρνπ ρξήζεο ή 
ησλ δηθεγφξσλ 
ηνπο. 

26.-(1) Αιιαγή ηνπ νλφκαηνοή ηεο δηεχζπλζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ εγγεγξακκέλνπ ζήκαηνο πνπ 
δελ είλαη απνηέιεζκα νιηθήο ή κεξηθήο κεηαβίβαζεο θαηαρσξείηαη ζην Μεηξψν κε αίηεζε ηνπ 
δηθαηνχρνπ. 
 

      (2) Η αίηεζε γηα αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ή ηεο δηεχζπλζεο πεξηέρεη :  
   
  (α)  ηνλ αξηζκφ ηεο εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο, 
   
  (β)  ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηθαηνχρνπ φπσο έρεη θαηαρσξεζεί ζην κεηξψν, 
   
  (γ)  ην ηξνπνπνηεκέλν φλνκα ή δηεχζπλζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ζήκαηνο ζχκθσλα κε 

ηηο πξφλνηεοηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ Καλνληζκνχ 4, 
   
  (δ)  απνδεηθηηθφ φηη θαηαβιήζεθε ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ 

Καλνληζκνχ 51 ηέινο. 
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      (3) Δάλ ε αιιαγή αθνξά πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο εγγξαθέο ηνπ ηδίνπ δηθαηνχρνπ, αξθεί ε 
ππνβνιή κίαο κφλνλ αίηεζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα θάζε κία απφ ηηο εγγξαθέο 
θαηαβάιιεηαη ην ηέινο πνπ νξίδεηαη ζηηο πξφλνηεοηνπ Καλνληζκνχ 51.  

 (4) Δάλ ε αίηεζε πεξηέρεη ειιείςεηο ην Γξαθείν θαιεί ηνλ αηηεηή λα ζεξαπεχζεη απηέο εληφο 
πξνζεζκίαο δχν κελψλ. Δάλ νη ειιείςεηο δελ ζεξαπεπζνχλ εκπξφζεζκα ε αίηεζε γηα αιιαγή 
νλφκαηνο ή δηεχζπλζεο απνξξίπηεηαη. 

  
      (5) Οη πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (1) έσο (4) εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζε πεξηπηψζεηο 

αιιαγήο νλφκαηνο ή δηεχζπλζεο αηηνχλησλ εγγξαθή ζήκαηνο, αδεηνχρσλ ρξήζεο σο  θαη ησλ 
δηθεγφξσλ ηνπο. 

  
Γηνξζψζεηο 
πξνθαλψλ ιαζψλ 
ζηε δεκνζίεπζε ηεο 
εγγξαθήο, ζηε 
δεκνζίεπζε ηεο 
αλαλέσζεο θαη ζηελ 
εγγξαθή ηνπ 
ζήκαηνο ζην 
Μεηξψν. 

27.-(1) Δάλ ε δεκνζίεπζε ηεο εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο, ε δεκνζίεπζε αλαλέσζεο απηνχ ή ε 
εγγξαθή ηνπ ζην Μεηξψν πεξηέρεη ιάζε αβιεςίαο ή ηππνγξαθηθά ιάζε πνπ κπνξνχλ λα 
απνδνζνχλ ζην Γξαθείν, απηά δηνξζψλνληαη είηε απηεπάγγειηα απφ ην Γξαθείν είηε κεηά απφ 
αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ζήκαηνο πνπ ππνβάιιεηαη αηειψο. 
 

 
(2) Δάλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν, πξέπεη λα πεξηέρεη: 

   
  (α)  ηνλ αξηζκφ ηεο εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο, 
   
  (β)  ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηθαηνχρνπ, 

 
  (γ)  ηα πξνθαλή ιάζε πνπ πξέπεη λα δηνξζσζνχλ.  
   
      (3) Οη δηνξζψζεηο πνπ επηηεινχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ δεκνζηεχνληαη. 
  

Αλαλέσζε. 28.-(1)  Η  αίηεζε γηα αλαλέσζε ζήκαηνο πεξηέρεη- 
   
  (α)  ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε αλαλέσζε, 
   
  (β)  ην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ,  
   
  (γ)  έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο αλαλέσζεο. 
  
      (2) Δάλ ε αίηεζε γηα αλαλέσζε ή ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο αλαλέσζεο γίλεη εληφο ηεο 

πξφζζεηεο πξνζεζκίαο ησλ έμη κελψλ κεηά ηελ ιήμε ηεο δεθαεηνχο πξνζηαζίαο ηνπ ζήκαηνο, ην 
ηέινο αλαλέσζεο απμάλεηαη θαηά πνζνζηφ 50%.  

  
      (3) Δάλ ε αίηεζε γηα αλαλέσζε  αθνξά νξηζκέλα κφλν απφ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ζήκαηνο, ν αηηψλ ηελ αλαλέσζε πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα  ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο γηα ηα 
νπνία ή ηηο νπνίεο αηηείηαη ηελ αλαλέσζε. 

  
      (4) Δάλ ε αίηεζε δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (1) ην Γξαθείν 

θαιεί ηνλ αηηεηή ηελ αλαλέσζε λα  απνθαηαζηήζεη ηηο ειιείςεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηοησλ εδαθίσλ (3) θαη (4) ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Νφκνπ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε  ε αίηεζε γηα αλαλέσζε ζήκαηνο απνξξίπηεηαη θαη ην ζήκα δηαγξάθεηαη. 

      (5) Σν Γξαθείν θαιεί ηνλ δηθαηνχρν ηνπ ζήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεοηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ Καλνληζκνχ 9,  λα πξνζδηνξίζεη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, φπνπ ηνχην απαηηείηαη, ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο αλαλέσζε ζήκαηφο ηνπ. Γλσζηνπνηεί επίζεο ζε απηφλ ηηο 

έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνχ ζε πεξίπησζε κε 

ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο. 

  
ΜΔΡΟ V 

ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ- ΑΓΔΙΔ ΥΡΗΗ- ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

Μεηαβίβαζε. 29.-(1) Η αίηεζε γηα θαηαρψξηζε κεηαβίβαζεο ζήκαηνο ζην Μεηξψν ζεκάησλ, θαηά ηελ έλλνηα 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Νφκνπ, πεξηιακβάλεη: 

  
  (α)  ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο, 
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  (β)   ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ λέν δηθαηνχρν θαη ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν δηθεγφξν ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (γ) ηνπ Καλνληζκνχ 4, 

 
   
  (γ)  εάλ ε κεηαβίβαζε δελ αθνξά ην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, πεξηγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 
κεηαβηβάδνληαη, 

   
  (δ)  απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη κε επάξθεηα θαη ζαθήλεηα ε 

κεηαβίβαζε ηνπ ζήκαηνο, 
   
  (ε)  απνδεηθηηθφ φηη θαηαβιήζεθε ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ 

Καλνληζκνχ 51  ηέινο.  
      (2) πληζηά επαξθή απφδεημε κεηαβίβαζεο φηαλ: 

  (α)  ε αίηεζε γηα θαηαρψξηζε κεηαβίβαζεο ζήκαηνο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
εγγεγξακκέλν δηθαηνχρν ή δηθεγφξν ηνπ θαη ηνλ δηθαηνδφρν ή δηθεγφξν ηνπ, 

   
  (β)  ε αίηεζε, αλ ηελ ππνβάιεη κφλν ν δηθαηνδφρνο, ζπλνδεχεηαη απφ έγγξαθε 

δήισζε, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ εγγεγξακκέλν δηθαηνχρν ηνπ ζήκαηνο ή ηνλ 
δηθεγφξν ηνπ, φηη ζπκθσλεί γηα ηελ θαηαρψξηζε ηνπ δηθαηνδφρνπ σο λένπ 
δηθαηνχρνπ ηνπ ζήκαηνο, 

   
  (γ)  ε αίηεζε, αλ ηελ ππνβάιεη κφλν ν εγγεγξακκέλνο δηθαηνχρνο ηνπ ζήκαηνο, 

ζπλνδεχεηαη απφ έγγξαθε δήισζε, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ δηθαηνδφρν ή ηνλ 
δηθεγφξν ηνπ, φηη ζπκθσλεί γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ δηθαηνδφρνπ σο λένπ 
δηθαηνχρνπ ηνπ ζήκαηνο.  

  
      (3) ε πεξίπησζε πνπ ην ζήκα πνπ κεηαβηβάδεηαη πξνέξρεηαη απφ πξνγελέζηεξε κεηαβίβαζε 

ή κεηαβηβάζεηο πνπ δελ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζην Μεηξψν, ζπληζηά επαξθή απφδεημε 
κεηαβίβαζεο έλνξθε βεβαίσζε ηνπ δηθαηνπάξνρνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη φιεο νη 
πξνγελέζηεξεο κε θαηαρσξεζείζεο κεηαβηβάζεηο.   

  
      (4) Δάλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο κεηαβίβαζεο ζήκαηνο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Νφκνπ θαη ζηηο πξφλνηεοησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, ην Γξαθείν ελεκεξψλεη ηνλ αηηεηή γηα ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο θαη θαιεί απηφλ 
λα ηηο ζεξαπεχζεη εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ. Δάλ νη ειιείςεηο δελ ζεξαπεπζνχλ εκπξφζεζκα 
ε αίηεζε γηα θαηαρψξηζε ηεο κεηαβίβαζεο απνξξίπηεηαη. 

      (5) Δάλ ε κεηαβίβαζε αθνξά πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζήκαηα αξθεί κία κφλν αίηεζε γηα 
θαηαρψξηζε απηψλ ππφ ηνλ φξν φηη ν δηθαηνχρνο ησλ ζεκάησλ θαη ν δηθαηνδφρνο είλαη ηα ίδηα 
πξφζσπα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ην πξνβιεπφκελν απφ ηνπο 
Καλνληζκνχο ηέινο κεηαβίβαζεο αθνξά θάζε έλα απφ ηα ζήκαηα πνπ κεηαβηβάδνληαη. 

      (6) Οη πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ(1) έσο (5) εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηηο αηηήζεηο 
εγγξαθήο ζεκάησλ. Η κεηαβίβαζε ζεκεηψλεηαη ζην κεηξψν ζεκάησλ. 

  
Μεξηθή κεηαβίβαζε. 30.-(1) Δάλ ε αίηεζε γηα θαηαρψξηζε κίαο κεηαβίβαζεο αθνξά νξηζκέλα κφλν απφ ηα πξντφληα 

θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζήκαηνο, ε αίηεζε πεξηέρεη κλεία ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο 
αθνξά ε κεξηθή κεηαβίβαζε. 

      (2) Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αξρηθή εγγξαθή δηαρσξίδνληαη κεηαμχ 
ηεο αξρηθήο θαη ηεο λέαο εγγξαθήο ψζηε λα κελ επηθαιχπηνληαη κεηαμχ ηνπο.  

 (3) Οη πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 29 εθαξκφδνληαη θαη΄ αλαινγία θαη ζηηο αηηήζεηο γηα κεξηθή 
κεηαβίβαζε. 

 (4) Σν Γξαθείν θαηαξηίδεη ρσξηζηφ θάθειν γηα ηε λέα εγγξαθή ν νπνίνο πεξηέρεη πιήξεο 
αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ηεο αξρηθήο εγγξαθή ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αίηεζεο γηα θαηαρψξηζε 
ηεο κεξηθήο κεηαβίβαζεο θαη ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο. Η λέα εγγξαθή ιακβάλεη λέν αξηζκφ 
εγγξαθήο. 

 (5) Η ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ηεο λέαο εγγξαθήο αλαηξέρεη ζηελ εκεξνκελία  θαηάζεζεο ηεο 
αξρηθήο εγγξαθήο. 

Καηαρψξηζε αδεηψλ 
ρξήζεο  
θαη άιισλ 
δηθαησκάησλ. 

31.-(1) Η αίηεζε γηα θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν άδεηαο ρξήζεο, κεηαβίβαζεο άδεηαο ρξήζεο, 
εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο, πξάμεο ελερπξίαζεο, κέηξνπ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ή ππαγσγήο 
ζε δηαδηθαζία αθεξεγγπφηεηαο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 19 θαη 20 ηνπ 
Νφκνπ, πεξηιακβάλεη: 

  
  (α)  ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο, 
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  (β)   ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ δηθαηνχρν θαη ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν δηθεγφξν ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (γ) ηνπ Καλνληζκνχ 4,  

   
  (γ)  εάλ ε θαηαρψξηζε άδεηαο ρξήζεο ή ε κεηαβίβαζε απηήο δελ αθνξά ην ζχλνιν 

ησλ εγγεγξακκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πεξηγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηα νπνία θαηαρσξείηαη ε άδεηα ρξήζεο ή ε 
κεηαβίβαζε απηήο, 

   
  (δ)  έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη κε επάξθεηα θαη ζαθήλεηα ε παξαρψξεζε 

άδεηαο ρξήζεο, ή ε κεηαβίβαζε απηήο σο θαη ε χπαξμε εκπξάγκαηνπ 
δηθαηψκαηνο, κέηξνπ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ή  δηαδηθαζίαο  αθεξεγγπφηεηαο, 

   
  (ε)  απνδεηθηηθφ φηη θαηαβιήζεθε ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ 

Καλνληζκνχ 51 ηέινο. 
  
      (2) Δάλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν ζεκάησλ άδεηαο 

ρξήζεο ή κεηαβίβαζε απηήο, εκπξαγκάηνπ  δηθαηψκαηνο ή κεηαβίβαζεο απηνχ, κέηξνπ 
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ή δηαδηθαζίαο αθεξεγγπφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηοησλ 
άξζξσλ 19 θαη 20 ηνπ Νφκνπ θαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ην Γξαθείν 
ελεκεξψλεη ηνλ αηηεηή γηα ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο θαη ηνλ θαιεί λα ηηο απνθαηαζηήζεη εληφο 
πξνζεζκίαο δχν κελψλ. Δάλ νη ειιείςεηο δελ απνθαηαζηαζνχλ εκπξφζεζκα, ε αίηεζε γηα 
θαηαρψξηζε ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ απνξξίπηεηαη. 

  
      (3) Οη άδεηεο ρξήζεο, ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, νη δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο θαη ηα κέηξα 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζεκεηψλνληαη ζην Μεηξψν ζεκάησλ. 
  
      (4) Οη πξφλνηεοησλ παξαγξάθσλ (1), (2) θαη (3) εθαξκφδνληαη θαη΄ αλαινγία θαη ζηηο αηηήζεηο 

εγγξαθήο ζήκαηνο. 
  

Γηαγξαθή ή 
ηξνπνπνίεζε ηεο 
θαηαρψξηζεο 
αδεηψλ ρξήζεο  
θαη άιισλ 
δηθαησκάησλ. 

32.-(1)  Ηθαηαρψξηζε ζην Μεηξψν άδεηαο ρξήζεο, κεηαβίβαζεο άδεηαο ρξήζεο, εκπξαγκάηνπ 
δηθαηψκαηνο, κεηαβίβαζεο εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο, κέηξνπ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ή 
δηαδηθαζίαο αθεξεγγπφηεηαο, δηαγξάθεηαη κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ελφο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

  
      (2) Η αίηεζε πεξηιακβάλεη: 
   
  (α)  ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο, 
   
  (β)  ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ην δηθαίσκα ηνπ νπνίνπ ε θαηαρψξηζε πξφθεηηαη λα 

δηαγξαθεί, 
   
  (γ)  απνδεηθηηθφ φηη θαηαβιήζεθε ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο πξφλνηεοηνπ Καλνληζκνχ 

51 ηέινο.  
  
      (3) Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ έγγξαθα απφ ηα νπνία ζπλάγεηαη φηη ην θαηαρσξεκέλν ζην 

Μεηξψν δηθαίσκα δελ πθίζηαηαη πιένλ ή απφ δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο ρξήζεο ή 
άιινπ δηθαηψκαηνο ηεο παξαγξάθνπ1 φηη ζπλαηλεί ζηε δηαγξαθή. 

  
       (4) Δάλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαγξαθή ηεο θαηαρψξηζεο απφ ην Μεηξψν 

ηεο άδεηαο ρξήζεο θαη ησλ ινηπψλ δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1), 
ην Γξαθείν ελεκεξψλεη ηνλ αηηεηή γηα ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο ή παξαηππίεο θαη ηνλ θαιεί λα 
ηηο ζεξαπεχζεη εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ. Δάλ νη ειιείςεηο ή νη παξαηππίεο δελ 
ζεξαπεπζνχλ εκπξφζεζκα, ε αίηεζε γηα δηαγξαθή ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ απνξξίπηεηαη. 

  
      (5) Η δηαγξαθή ησλ αδεηψλ  ρξήζεο, ησλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, ησλ δηαδηθαζηψλ 

αθεξεγγπφηεηαο θαη ησλ κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζεκεηψλνληαη ζην Μεηξψν ζεκάησλ.  
  
      (6) Οη πξφλνηεο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη θαη΄ αλαινγία θαη ζηηο αηηήζεηο γηα 

εγγξαθή ζήκαηνο. 
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ΜΔΡΟ VI 
ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΗΜΑΣΟ 

(ΠΑΡΑΙΣΗΗ – ΔΚΠΣΧΗ – ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ) 
  

Παξαίηεζε. 33.-(1) Η αίηεζε γηα παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα ζην ζήκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 38 ηνπ Νφκνπ, πεξηιακβάλεη: 

  (α)  ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο, 

(β)  ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεοηεο 
παξαγξάθνπ (β) ηνπ Καλνληζκνχ 4, 

   
  (γ)  εάλ ε παξαίηεζε αθνξά νξηζκέλα κφλν απφ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ζήκαηνο, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο γηα ηα νπνία δειψλεηαη παξαίηεζε, 
   
  (δ)  απνδεηθηηθφ φηη θαηαβιήζεθε ην πξνβιεπφκελν ζηηο πξφλνηεοηνπ Καλνληζκνχ 51 

ηέινο παξαίηεζεο. 
  
      (2) Δάλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πξνλνηψλ ηεοπαξαγξάθνπ (1) ην Γξαθείν 

ελεκεξψλεη ηνλ αηηεηή ηελ παξαίηεζε γηα ηηο ειιείςεηο θαη ηνλ θαιεί φπσο ζεξαπεχζεη απηέο 
εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ. Δάλ νη ειιείςεηο δελ ζεξαπεπζνχλ εκπξφζεζκα ε αίηεζε γηα 
παξαίηεζε απνξξίπηεηαη. 

  
ηνηρεία ηνπ 
εγγξάθνπ ηεο 
αίηεζεο γηα  θήξπμε 
έθπησζεο. 

34. Η αίηεζε γηα θήξπμε έθπησζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Νφκνπ, πεξηέρεη 
ηα αθφινπζα: 
 

  
 (α) Καζ’ φζνλ αθνξά ην ζήκα γηα ην νπνίν δεηείηαη ε θήξπμε έθπησζεο: 
   
  (i)  ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο, 

  (ii)  ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηθαηνχρνπ,ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ή εηδηθνχ 
πιεξεμνχζηνπ ηνπ,ηνπ ζήκαηνο, 

  (iii)  κλεία ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηα νπνία δεηείηαη ε έθπησζε. Δάλ ε 
αίηεζε δελ αθνξά ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αιιά κέξνο κφλν 
απηψλ, δήισζε πνπ πξνζδηνξίδεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο γηα ηα νπνία ή 
ηηο νπνίεο δεηείηαη ε έθπησζε. Απνπζία ηέηνηαο κλείαο, ε αίηεζε ζεσξείηαη φηη 
απεπζχλεηαη θαηά ηνπ ζπλφινπ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
πξνζβαιιφκελνπ ζήκαηνο,  

  
 (β) θαζ’ φζνλ αθνξά ηνλ αηηεηή ηελ θήξπμε έθπησζεο: 
  
 (i) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αηηεηή ηελ θήξπμε έθπησζεο, 

 (ii) ην φλνκα θαη ηελ επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε ηνπ  αληηπξνζψπνπ ηνπ ή εηδηθνχ 
πιεξεμνχζηνπ ηνπ, 

  
 (γ) θαζ’ φζνλ φζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ε αίηεζε: 
   
  (i) αηηηνινγεκέλε δήισζε φηη πιεξνχληαη νη φξνηησλ πξνλνηψλ ησλ 

παξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Νφκνπ, 

  (ii) παξνπζίαζε ησλ θχξησλ γεγνλφησλ θαη επηρεηξεκάησλ βάζεη ησλ νπνίσλ 
αζθείηαη ε αίηεζε έθπησζεο θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηελ 
ππνζηεξίδνπλ, 

  
 (δ)  απνδεηθηηθφ φηη θαηαβιήζεθε ην πξνβιεπφκελν ζηηο πξφλνηεοηνπ Καλνληζκνχ 51 ηέινο 

έθπησζεο. 
  

ηνηρεία ηνπ 
εγγξάθνπ ηεο 
αίηεζεο γηα  θήξπμε 
αθπξφηεηαο. 

35. Η αίηεζε γηα θήξπμε αθπξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Νφκνπ, 
πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
 

 (α)  Καζ’ φζνλ αθνξά ην ζήκα γηα ην νπνίν δεηείηαη ε θήξπμε αθπξφηεηαο: 
  (i)  ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο, 

  (ii)  ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηθαηνχρνπ,ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ή εηδηθνχ 
πιεξεμνχζηνπ ηνπ,ηνπ ζήκαηνο, 
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  (iii)  κλεία ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηα νπνία δεηείηαη ε αθπξφηεηα. Δάλ 
ε αίηεζε δελ αθνξά ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αιιά κέξνο 
κφλν απηψλ, δήισζε πνπ πξνζδηνξίδεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο γηα 
ηα νπνία ή ηηο νπνίεο δεηείηαη ε αθπξφηεηα. Απνπζία ηέηνηαο κλείαο, ε 
αίηεζε ζεσξείηαη φηη απεπζχλεηαη θαηά ηνπ ζπλφινπ ησλ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ ηνπ πξνζβαιιφκελνπ ζήκαηνο, 

 (β) θαζ’ φζνλ αθνξά ηνλ αηηεηή ηελ θήξπμε αθπξφηεηαο: 
   
  (i)  ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε  θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ηνπ αηηεηή,ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ή εηδηθνχ πιεξεμνχζηνπ  ηνπ ηελ 
αθπξφηεηα, 

  (ii)  ην φλνκα, ηελ επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε  θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείν ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ή εηδηθνχ πιεξεμνχζηνπ ηνπ θαζψο  
θαη ππεχζπλε δήισζε απηνχ φηη εθπξνζσπεί λφκηκα ηνλ αηηεηή ηελ 
αθπξφηεηα, 

 (γ) φζνλ αθνξά ην πξνγελέζηεξν ζήκα ή δηθαίσκα: 
  (i)  ζαθή κλεία ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο ή δηθαηψκαηνο επί ηνπ νπνίνπ 

βαζίδεηαη ε αίηεζε αθπξφηεηαο, εηδηθφηεξα: 

   (αα) εάλ ε αίηεζε αθνξά πξνγελέζηεξν ζήκα εγγεγξακκέλν ζηελ 
Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή έρεη 
απνηειέζεη αληηθείκελν δηεζλνχο εγγξαθήο κε ηζρχ ζηελ 
Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή αθνξά πξνγελέζηεξε αίηεζε γηα 
εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ ζεκάησλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ (2) 
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, κλεία φηη πξφθεηηαη γηα 
εγγεγξακκέλν ζήκα ή γηα αίηεζε εγγξαθήο, ηνλ αξηζκφ ηεο 
θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ή ηεο εγγξαθήο απηψλ θαζψο θαη ηελ 
αλαπαξάζηαζε ηνπ ζήκαηνο ζηελ θαηαηεζεηκέλε ή 
εγγεγξακκέλε κνξθή ηνπ, 

   (ββ) εάλ ε αίηεζε αθνξά ζήκα πνπ είλαη παγθνίλσο γλσζηφ εληφο 
ηεο Κππξηαθήο επηθξάηεηαο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, 
κλεία φηη πξφθεηηαη γηα παγθνίλσο γλσζηφ ζήκα θαη 
αλαπαξάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ ζήκαηνο, 

   (γγ) εάλ ε αίηεζε αθνξά πξνγελέζηεξν ζήκα πνπ ραίξεη θήκεο, 
θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ 
εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, ηα πξντφληα θαη ηηο 
ππεξεζίεο γηα ηα νπνία ή ηηο νπνίεο ραίξεη θήκεο,  

   (δδ) εάλ ε αίηεζε βαζίδεηαη ζηελ θαηάζεζε ζήκαηνο απφ ηνλ 
δηθεγφξν ή αληηπξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ζήκαηνο ρσξίο 
ηελ άδεηα απηνχ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ (β) ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, 
κλεία ηεο εδαθηθήο επηθξάηεηαο ζηελ νπνία ην πξνγελέζηεξν 
ζήκα απνιαχεη πξνζηαζίαο, αλαπαξάζηαζε απηνχ θαη ηνλ 
αξηζκφ θαηάζεζεο ή θαηαρψξηζεο απηνχ, 

   (εε) εάλ ε αίηεζε αθνξά πξνγελέζηεξε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή 
γεσγξαθηθή έλδεημε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξν 7 ηνπ Νφκνπ, 
κλεία ηνπ είδνπο ή ηεο θχζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, 
αλαπαξάζηαζε ηεο  νλνκαζίαο πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθήο 
έλδεημεο θαη κλεία ηνπ αλ απνιαχεη πξνζηαζίαο ζην ζχλνιν 
ηεο Έλσζεο ή ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε θαη, ζηελ 
πεξίπησζε απηή, κλεία ησλ ελ ιφγσ θξαηψλ, 

   (ζηζη) εάλ ε αίηεζε  αθνξά ζήκα πνπ δελ έρεη εγγξαθεί ζην Μεηξψν 
ζεκάησλ ηνπ Γξαθείνπ  ή άιιν δηαθξηηηθφ ζεκείν ή δηθαίσκα, 
θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β) 
ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, κλεία ηνπ είδνπο ή 
ηεο θχζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ 
πξνγελέζηεξνπ κε θαηαρσξεκέλνπ ζήκαηνο ή ζεκείνπ, 

  (ii)  ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, ηελ εκεξνκελία 
εγγξαθήο θαη ελδερφκελα ηελ εκεξνκελία πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 
πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ε αίηεζε, 

  (iii)  ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο ή δηθαηψκαηνο 
επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ε αίηεζε,  
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  (iv)  ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αζθείηαη ε αίηεζε, δειαδή αηηηνινγεκέλε 
δήισζε φηη πιεξνχληαη νη αληίζηνηρνη φξνη ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1), 
(3) θαη (4) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ. ηελ αηηηνινγεκέλε δήισζε 
παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα γεγνλφηα θαη επηρεηξήκαηα βάζεη ησλ νπνίσλ 
αζθείηαη ε αίηεζε αθπξφηεηαο θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 
ππνζηεξίδνπλ απηήλ, 

 (δ) απνδεηθηηθφ φηη θαηαβιήζεθε ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 51 
ηέινο αθπξφηεηαο. 

  
Δμέηαζε ηνπ 
παξαδεθηνχ ηεο 
αίηεζεο γηα θήξπμε 
έθπησζεο ή 
αθπξφηεηαο. 

36.-(1) Σν Γξαθείν ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ αηηεηή γηα ηελ εκπξφζεζκε ιήςε ηεο αίηεζεο γηα 
θήξπμε έθπησζεο ή αθπξφηεηαο. 
 

      (2) Δάλ ην Γξαθείν θξίλεη φηη ε αίηεζε γηα έθπησζε ή αθπξφηεηα δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο 
πξφλνηεο ησλΚαλνληζκψλ 34 θαη 35 αληίζηνηρα, ελεκεξψλεη ηνλ αηηεηή γηα ηηο ειιείςεηο ή 
παξαηππίεο θαη ηνλ θαιεί φπσο ζεξαπεχζεη απηέο εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ. Δάλ νη 
ειιείςεηο ή παξαηππίεο δελ ζεξαπεπζνχλ εκπξφζεζκα ε αίηεζε γηα έθπησζε ή αθπξφηεηα 
απνξξίπηεηαη. 

  
      (3) Η απφθαζε πνπ απνξξίπηεη  ηελ αίηεζε γηα θήξπμε ηεο έθπησζεο ή αθπξφηεηαο σο 

απαξάδεθηε θνηλνπνηείηαη ζηνλ αηηεηή απηήλ. 
  

Σεθκεξίσζε ηεο  
αίηεζεο γηα θήξπμε 
έθπησζεο ή 
αθπξφηεηαο. 

37.-(1) Σν Γξαθείν θαιεί ηνλ αηηεηή ηελ θήξπμε έθπησζεο ή αθπξφηεηαο λα ππνβάιεη, εληφο 
πξνζεζκίαο δχν κελψλ, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αίηεζε, εθφζνλ δελ έρεη 
ππνβάιεη απηά. Η θιήζε απηή κπνξεί λα ζπλδπαζζεί κε ηελ θιήζε ηνπ αηηεηή γηα απνθαηάζηαζε 
ησλ ειιείςεσλ ηεο αίηεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεοηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 
36, εθφζνλ ηνχην δηθαηνινγείηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο. 

  
      (2) ρεηηθά κε ηελ αίηεζεο γηα θήξπμε αθπξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 

ηνπ Νφκνπ, ν αηηψλ πξέπεη επίζεο λα ππνβάιεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε, 
εγθπξφηεηα θαη έθηαζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο ή δηθαηψκαηνο ή νλνκαζίαο 
πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθήο έλδεημεο, θαζψο επίζεο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 
δηθαίσκά ηνπ λα αζθήζεη αίηεζε γηα αθπξφηεηα ζήκαηνο.  

  
  (3) Δηδηθφηεξα, ν αηηψλ πξέπεη λα ππνβάιεη, θαηά πεξίπησζε, ηα αθφινπζα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία: 
   
  (α)  Δάλ ε αίηεζε βαζίδεηαη ζε αίηεζε εγγξαθήο ζήκαηνο, αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαηάζεζεο ή ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Γξαθείνπ,  
   
  (β)  εάλ ε αίηεζε βαζίδεηαη ζε εγγεγξακκέλν ζήκα, αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνπ πην πξφζθαηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ αλαλέσζεο, ή ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Γξαθείνπ,  

   
  (γ)  εάλ ε αίηεζε  βαζίδεηαη ζε ζήκα πνπ είλαη παγθνίλσο γλσζηφ, θαηά ηελ έλλνηα 

ησλ δηαηάμεσλ  ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ(2)ηνπ άξζξνπ 7ηνπ Νφκνπ, 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ην ελ ιφγσ ζήκα είλαη παγθνίλσο γλσζηφ 
εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 

   
  (δ)  εάλ ε αίηεζε βαζίδεηαη ζε ζήκα πνπ ραίξεη θήκεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (3), ηνπ άξζξνπ 7ηνπ Νφκνπ, 
αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνπ πην 
πξφζθαηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αλαλέσζεο, ή ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Γξαθείνπ,  
θαζψο επίζεο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ην ζήκα ραίξεη θήκεο 
εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζήκα 
εγγεγξακκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εληφο ηεο Έλσζεο· ππνβάιινληαη 
επίζεο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή επηρεηξήκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ρσξίο 
εχινγε αηηία ηνπ αηηνχκελνπ ζήκαηνο ζα πξνζπφξηδε αζέκηην φθεινο απφ ηνλ 
δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα ή ηε θήκε ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο, ή ζα έβιαπηε ηνλ 
ελ ιφγσ δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα ή ηε θήκε, 

   
  (ε)  εάλ ε αίηεζε αθνξά εγγξαθή ζήκαηνο επ' νλφκαηη ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ή 

εηδηθνχ πιεξεμνχζηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, 
θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 
7ηνπ Νφκνπ, απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ θπξηφηεηα ηνπ αηηεηή θαη ηε ζρέζε ηνπ κε 
ηνλαληηπξφζσπν ηνπ ή ηνλ εηδηθφ πιεξεμνχζην, 
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  (ζη)   εάλ ε αίηεζε βαζίδεηαη ζε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθή έλδεημε, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ δηαηάμεσληεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 7ηνπ 
Νφκνπ, απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζή ηνπο θαη ηελ έθηαζε ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζαθνχο κλείαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
ζρεηηθήο εζληθήο λνκνζεζίαο ή ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

  (δ)  εάλ ε έλζηαζε βαζίδεηαη ζε πξνγελέζηεξν κε θαηαρσξεκέλν ζήκα, δηαθξηηηθφ 
ζεκείν  ή δηθαίσκα, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β) 
ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ, απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη πξφθεηηαη γηα 
δηθαίσκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο ην νπνίν δελ έρεη ηνπηθή κφλν 
ηζρχ, θαζψο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία  ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζή ηνπ, ηε ζπλέρηζε 
ηεο χπαξμήο ηνπ θαη ηελ έθηαζε ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζαθνχο κλείαο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο ζρεηηθήο εζληθήο λνκνζεζίαο. 

  
 (4) Δάλ ν αηηψλ ηελ θήξπμε έθπησζεο ή αθπξφηεηαο δελ ππνβάιεη εκπξφζεζκα ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή εάλ ηα ππνβιεζέληα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία θξίλνληαη αλεπαξθή γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αίηεζεο, ην Γξαθείν απνξξίπηεη 
ηελ αίηεζε. 

Δπί ηεο νπζίαο 
εμέηαζε ηεο αίηεζεο 
γηα θήξπμε 
έθπησζεο ή 
αθπξφηεηαο. 

38.-(1) Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ(1) 
ηνπ Καλνληζκνχ 37, ην Γξαθείν θνηλνπνηεί ηελ αίηεζε γηα θήξπμε έθπησζεο ή αθπξφηεηαο, καδί 
κε ηα έγγξαθα πνπ ηελ ζηεξίδνπλ ζηνλ δηθαηνχρν ηνπ ζήκαηνο θαηά ηνπ νπνίνπ απηή ζηξέθεηαη 
(θαζ’ νχ ε αίηεζε) θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ. 

 (2) Δάλ ν θαζ’ νπ ε αίηεζε  δελ ππνβάιεη παξαηεξήζεηο εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο ην 
Γξαθείν πεξαηψλεη άκεζα ηε δηαδηθαζία θαηαπνθαζίδεη επί ηε βάζεη ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 
πνπ  έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

  
      (3) Δάλ ν θαζ΄ νπ ε αίηεζε ππνβάιιεη παξαηεξήζεηο, απηέο δηαβηβάδνληαη επηκειεία  ηνπ ζηνλ 

αηηεηή ηελ θήξπμε έθπησζεο ή αθπξφηεηαο, ηα δε πξσηφηππα απηψλ ζην Γξαθείν.  Σν Γξαθείν 
ηάζζεη πξνζεζκία δχν κελψλ   ζηνλ αηηεηή γηα απάληεζε, εθφζνλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν.  

  
      (4) Δάλ ν αηηψλ ππνβάιεη παξαηεξήζεηο, απηέο δηαβηβάδνληαη, επηκειεία ηνπ,  ζηνλ δηθαηνχρν 

ηνπ ζήκαηνο γηα ελεκέξσζή ηνπ κφλνλ, ην δε πξσηφηππν απηψλ ζην Γξαθείν.  Μεηά ην πέξαο 
ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πξφλνηεοηεοπαξαγξάθνπ(3) ε δηαδηθαζία έθπησζεο ή 
αθπξφηεηαο ζεσξείηαη πεξαησζείζα θαη ε ππφζεζε ψξηκε γηα έθδνζε απφθαζεο. 

      (5) Οη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ(7) θαη (8) ηνπ άξζξνπ 30ηνπ Νφκνπ εθαξκφδνληαη θαη’ 
αλαινγίαλ θαη ζηε δηαδηθαζία αθπξφηεηαο ή έθπησζεο.  

      (6) ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ππφζεζεο ή 
ηηο πεξηζηάζεηο θαη θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ησλ κεξψλ, ην Γξαθείν δχλαηαη λα 
επηηξέςεη ζηα αληίδηθα κέξε λα ππνβάινπλ πξφζζεηεο παξαηεξήζεηο θαη απνδεηθηηθφ πιηθφ. 

     (7) Η δηαδηθαζία γηα θήξπμε έθπησζεο ή αθπξφηεηαο δηεμάγεηαη εγγξάθσο. Καηφπηλ 
αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ησλ κεξψλ θαη εθφζνλ ηνχην δηθαηνινγείηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο ην 
Γξαθείν δχλαηαη, θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ κεξψλ, λα επηηξέςεη ηελ πξνθνξηθή αθξφαζε. 

  
Απφδεημε ρξήζεο 
θαηά ηε δηαδηθαζία 
έθπησζεο. 

39.  Όηαλ αηηείηαη ε έθπησζε ηνπ δηθαηνχρνπ εγγεγξακκέλνπ ζήκαηνο απφ ην δηθαίσκά ηνπ ιφγσ 
κε νπζηαζηηθήο ρξήζεο απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1) 
ηνπ άξζξνπ 39  ηνπ Νφκνπ, ην Γξαθείν θαιεί ηνλ δηθαηνχρν (θαζ’ νπ ε αίηεζε έθπησζεο) φπσο, 
εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ, πξνζθνκίζεη απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ νπζηαζηηθή ρξήζε ηνπ 
ζήκαηφο ηνπ ή φηη ε κε ρξήζε απηνχ νθείιεηαη ζε εχινγε αηηία. Δάλ ν δηθαηνχρνο ηνπ ζήκαηνο 
δελ πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ζήκαηφο ηνπ ην Γξαθείν ηνλ 
θεξχζζεη έθπησην ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη ην ζήκα δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν. Οη πξφλνηεο 
ησλ παξαγξάθσλ (2), (3), (4) θαη (5) ηνπ Καλνληζκνχ 20 εθαξκφδνληαη θαη' αλαινγίαλ. 

  
Απφδεημε ρξήζεο 
θαηά ηε δηαδηθαζία 
αθπξφηεηαο. 

40.  Όηαλ αηηείηαη ε θήξπμε αθπξφηεηαο ηνπ εγγεγξακκέλνπ ζήκαηνο ιφγσ χπαξμεο 
πξνγελέζηεξσλ ζεκάησλ ή δηθαησκάησλ, ην Γξαθείν, κεηά απφ αίηεκα ηνπ θαζ' νχ ε αίηεζε 
αθπξφηεηαο, θαιεί ηνλ αηηεηή λα πξνζθνκίζεη, εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ, απνδείμεηο ζρεηηθά 
κε ηελ νπζηαζηηθή ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ ζήκαηνο ή φηη ε κε ρξήζε απηνχ νθείιεηαη ζε εχινγε αηηία. 
Δάλ ν δηθαηνχρνο ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζήκαηνο δελ πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα απνδείμεηο ζρεηηθά 
κε ηελ ρξήζε ηνπ ζήκαηφο ηνπ ην Γξαθείν απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. Οη πξφλνηεο ησλ 
παξαγξάθσλ(2), (3), (4) θαη  (5) ηνπ Καλνληζκνχ 20  εθαξκφδνληαη θαη' αλαινγίαλ. 
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ΜΔΡΟ VII 
ΗΜΑΣΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ – ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΗΜΑΣΑ 

  
Καλνληζκφο 
ρξήζεο. 

41.  Δάλ ε αίηεζε γηα εγγξαθή ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο ή ζπιινγηθνχ ζήκαηνο δελ πεξηέρεη 
Καλνληζκφ ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Νφκνπ, ην Γξαθείν θαιεί ηνλ 
αηηεηή λα ππνβάιεη απηφλ εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ. Δάλ ν Καλνληζκφο ρξήζεο δελ 
ππνβιεζεί εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, ε αίηεζε γηα εγγξαθή ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο ή 
ζπιινγηθνχ ζήκαηνο απνξξίπηεηαη. 

Πεξηερφκελν ηνπ 
Καλνληζκνχ ρξήζεο 
ηνπ ζπιινγηθνχ 
ζήκαηνο. 

42.-(1) Ο Καλνληζκφο ρξήζεο ηνπ ζπιινγηθνχ ζήκαηνο πεξηέρεη, θαη’ ειάρηζηνλ, ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

  
  (α)  Σν φλνκα  θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζέηε ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ή εηδηθνχ 

πιεξεμνχζηνπ  ηνπ, 
   
  (β)  ηνλ ζθνπφ ηεο νξγάλσζεο ή, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρεη ηνχην ζπζηαζεί,  
   
  (γ)  ηα φξγαλα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο ηεο νξγάλσζεο  ή ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ,  
   
  (δ)  ζε πεξίπησζε νξγάλσζεο ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζε απηήλ, 
   
  (ε)  ηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπιινγηθφ ζήκα, 
   
  (ζη)  ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπιινγηθνχ ζήκαηνο, 
   
  (δ)  ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ ζπιινγηθνχ ζήκαηνο, εθφζνλ ππάξρνπλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  ησλ ζρεηηθψλ θπξψζεσλ, 
   
  (ε)  ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ θαιχπηεη ην  ζπιινγηθφ ζήκα. 
  
      (2) Δάλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (1) ειιείπνπλ 

απφ ηνλΚαλνληζκφ ρξήζεο, ην Γξαθείν θαιεί ηνλ θαηαζέηε ηνπ ζπιινγηθνχ ζήκαηνο λα 
απνθαηαζηήζεη ηηο ειιείςεηο εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ. Δάλ νη ειιείςεηο δελ 
απνθαηαζηαζνχλ εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο ε αίηεζε γηα εγγξαθή ζπιινγηθνχ ζήκαηνο 
απνξξίπηεηαη.  

  
Πεξηερφκελν ηνπ 
Καλνληζκνχ ρξήζεο 
ηνπ ζήκαηνο 
πηζηνπνίεζεο. 

43.-(1) Ο Καλνληζκφο ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο πεξηέρεη, θαη’ ειάρηζηνλ, ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία : 
 

   
  (α)  Σν φλνκα, ηελ επσλπκία σο θαη ηελ επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή νξγαληζκνχ ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ δηθαηνχηαη λα 
πηζηνπνηεί,  

  (β)  ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο,  

  (γ)  ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ θαιχπηεη ην ζήκα πηζηνπνίεζεο,  

  (δ)  ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πξνο πηζηνπνίεζε κέζσ ηνπ 
ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο, φπσο ην πιηθφ, ν ηξφπνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ή 
παξνρήο ππεξεζηψλ, ε πνηφηεηα ή ε αθξίβεηα, 

  (ε)  ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  
ησλ ζρεηηθψλ θπξψζεσλ, 

  (ζη)  ηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζήκα πηζηνπνίεζεο, 

  (δ)   ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο ειέγρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη επνπηεχεη ηε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο πηζηνπνίεζεο.  

  
      (2) Δάλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (1) ειιείπνπλ 

απφ ηνλ Καλνληζκφ ρξήζεο, ην Γξαθείν θαιεί ηνλ θαηαζέηε ηνπ ζήκαηνο  πηζηνπνίεζεο λα 
απνθαηαζηήζεη ηηο ειιείςεηο εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ. Δάλ νη ειιείςεηο δελ 
απνθαηαζηαζνχλ εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο ε αίηεζε γηα εγγξαθή πηζηνπνηνχληνο 
ζήκαηνο απνξξίπηεηαη.  
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ΜΔΡΟ VIII 
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  
Δμέηαζε ηεο 
αίηεζεο κεηαηξνπήο 
ζήκαηνο 
Δπξσπατθήο 
Έλσζεο  ζε αίηεζε 
ζήκαηνο  
Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο. 

44.-(1) Δάλ ην Γξαθείν ηεο Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΓΓΙΔΔ) δηαβηβάζεη  
ζην  Γξαθείν αίηεζε κε ηελ νπνία δεηείηαη ε κεηαηξνπή αίηεζεο ζήκαηνο ή ζήκαηνο ηεο 
Δπξσπατθήο  Έλσζεο ζε αίηεζε γηα εγγξαθή Κππξηαθνχ ζήκαηνο, ην Γξαθείν ελεκεξψλεη ηνλ 
αηηεηή ηε κεηαηξνπή γηα ηελ ιήςε ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο. 
 

      (2) Η αίηεζε κεηαηξνπήο ηζνδπλακεί κε αίηεζε εγγξαθήο Κππξηαθνχ ζήκαηνο θαη εμεηάδεηαη 
απφ ην Γξαθείν κε ηηο ίδηεο δηαδηθαζηηθέο θαη νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πεξί 
Δκπνξηθψλ εκάησλ Νφκν θαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. Δηδηθφηεξα, νη 
δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ' ηνπ Νφκνπ θαη νη πξφλνηεο ησλ Μεξψλ Ι, ΙΙ, θαη ΙΙΙ ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο αηηήζεηο κεηαηξνπήο αίηεζεο ή  ζήκαηνο ηεο ΔΔ ζε Κππξηαθή 
αίηεζε εγγξαθήο ζήκαηνο. 

  
      (3) Δάλ ε αίηεζε θαη ηα έγγξαθα πνπ ζηεξίδνπλ απηήλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα ή αλ ν αηηψλ ηελ εγγξαθή δελ έρεη δηνξίζεη δηθεγφξν πνπ δηθαηνχηαη λα αζθεί 
δηθεγνξία εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο,  ην Γξαθείν θαιεί ηνλ αηηεηή ηελ 
κεηαηξνπή λα ππνβάιεη κεηάθξαζε θαη λα πξνβεί ζε δηνξηζκφ αληηπξνζψπνπ ηνπ ή εηδηθνχ 
πιεξεμνχζηνπ εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ. Δάλ νη αλσηέξσ ειιείςεηο δελ απνθαηαζηαζνχλ 
εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, αίηεζε γηα κεηαηξνπή απνξξίπηεηαη.  

  
      (4) Δθφζνλ ε αίηεζε κεηαηξνπήο γίλεη δεθηή, ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ ζήκαηνο αλαηξέρεη 

ζηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ ζήκαηνο ζην ΓΓΙΔΔ ή ελδερφκελα ζηελ εκεξνκελία 
πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρεη δηεθδηθεζεί ελψπηνλ απηνχ. 

  
Απνθάζεηο. 45.-(1) Οη απνθάζεηο ηνπ Γξαθείνπ είλαη γξαπηέο θαη αηηηνινγεκέλεο. ηεξίδνληαη κφλνλ ζηνπο 

ιφγνπο ή ζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία επί ησλ νπνίσλ νη δηάδηθνη είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ 
ζέζε. Κνηλνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνλ ή ζηνπο δηαδίθνπο. 

  
 (2) Καηά ηελ ελψπηψλ ζαο δηαδηθαζία ην Γξαθείν εμεηάδεη απηεπάγγειηα ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά. ε δηαδηθαζία φκσο πνπ αθνξά ζρεηηθνχο ιφγνπο απφξξηςεο ε εμέηαζε 
πεξηνξίδεηαη ζηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάινπλ νη δηάδηθνη θαζψο θαη ζηα ππνβιεζέληα απφ 
απηνχο αηηήκαηα. 

  
 (3) ε δηαδηθαζίεο αθπξφηεηαο πνπ αθνξνχλ απφιπηνπο ιφγνπο απφξξηςεο, ην Γξαθείν 

πεξηνξίδεη ηελ εμέηαζή ηνπ ζηνπο ιφγνπο θαη ζηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιινπλ νη δηάδηθνη. 
  
      (4) Πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ δελ επηθιήζεθαλ ή απνδείμεηο πνπ δελ πξνζθνκίζζεθαλ 

εληφο ησλ ηαρζεηζψλ πξνζεζκηψλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ην Γξαθείν.   
  
      (5) ηελ πεξίπησζε πνπ ην Γξαθείν ιάβεη γλψζε, απηεπάγγειηα ή κε πξσηνβνπιία κέξνπο 

πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία, γισζζηθνχ ή νξζνγξαθηθνχ ιάζνπο θαζψο θαη πξνθαλνχο 
αλαθξίβεηαο ζε απφθαζε, πξνβαίλεη ζηε δηφξζσζε ηνπ ιάζνπο ή ηεο αλαθξίβεηαο. 

  
Κνηλνπνηήζεηο. 46.-(1) Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηνπ Γξαθείνπ, νη θνηλνπνηήζεηο ηνπ Γξαθείνπ  πξνο 

ηα κέξε ζπλίζηαληαη ζηε δηαβίβαζε επηθπξσκέλνπ ή κε αληηγξάθνπ ηνπ πξσηφηππνπ ή 
εθηχπσζεο απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Όζνλ αθνξά έγγξαθα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα κέξε 
ζηηο δηαδηθαζίεο, νη θνηλνπνηήζεηο ζπλίζηαληαη ζηε δηαβίβαζε επηθπξσκέλσλ ή κε αληηγξάθσλ 
απηψλ. 

  
 (2) Η θνηλνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ σο θαη ε αιιεινγξαθία ηνπ Γξαθείνπ κε ηα κέξε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη  είηε ηαρπδξνκηθά είηε  κε ειεθηξνληθά κέζα. Ο Έθνξνο  κπνξεί λα 
θαζνξίζεη άιια ηερληθά κέζα θνηλνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ. 

  
Αληηπξνζψπεπζε- 
Πιεξεμνπζηφηεηα. 

47.-(1) Κάζε θνηλνπνίεζε ή άιιε αλαθνίλσζε ηελ νπνία ην Γξαθείν επηδίδεη ζηνλ αληηπξνζψπνπ 
ηνπ ή εηδηθφ πιεξεμνχζηνπαξάγεη ηηο ίδηεο έλλνκεο ζπλέπεηεο σο εάλ είρε επηδνζεί ζηνλ 
αληηπξνζσπεπφκελν. Κάζε επίδνζε ή θνηλνπνίεζε πξνο ην Γξαθείν απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
δηθεγφξν παξάγεη ηηο ίδηεο έλλνκεο ζπλέπεηεο σο εάλ πξνεξρφηαλ απφ ηνλ αληηπξνζσπεπφκελν. 

  
      (2) Γηα ηελ θαηάζεζε αίηεζεο εγγξαθήο ζήκαηνο, έλζηαζεο, αίηεζεο γηα παξαίηεζε, έθπησζε 

ή αθπξφηεηα σο θαη θάζε άιιεο δηαδηθαζηηθήο πξάμεο ελψπηνλ ηνπ Γξαθείνπ δελ απαηηείηαη ε 
ππνβνιή πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ. Αξθεί ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ  αληηπξνζψπνπ ηνπ ή εηδηθνχ 
πιεξεμνχζηνπ, πνπ παξαηίζεηαη ζηα έληππα ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ, φηη λνκίκσο 
εθπξνζσπεί ηνπο αηηνχληεο απηψλ.   
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΄Δληππα. 
Παξάξηεκα. 
Μέξνο ΙΙ. 

48.-(1) Σν Γξαθείν δηαζέηεη αηειψο ζην θνηλφ έληππα ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξφλνηεο 
ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο, γηα ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο: 

  (α) Τπνβνιήο αίηεζεο γηα έθδνζε πξνθαηαξθηηθήο γλψκεο, 

  (β)  ππνβνιήο αίηεζεο γηα εγγξαθή ζήκαηνο, 

  (γ)  άζθεζεο έλζηαζεο, 

  (δ)  ππνβνιήο αίηεζεο γηα θήξπμε έθπησζεο ή αθπξφηεηαο, 

  (ε)  ππνβνιήο αίηεζεο γηα αλαλέσζε ζήκαηνο. 

      (2) Πέξαλ ησλ εληχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεοηεο παξαγξάθνπ (1), ην Γξαθείν 
δηαζέηεη επίζεο αηειψο ζην θνηλφ θάζε άιιν έληππν πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ 
δηεθπεξαίσζε θάζε δηαδηθαζηηθήο πξάμεο ελψπηνλ ηνπ Γξαθείνπ. 

Αληίγξαθα- 
Πηζηνπνηεηηθά. 

49. Ο Έθνξνο θαζνξίδεη ηνλ ηχπν, ηελ κνξθή σο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε 
ρνξήγεζε  αληηγξάθσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδεη. 

  
Έξεπλα. 50.-(1) Σν Μεηξψν ζεκάησλ είλαη πξνζηηφ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν γηα έξεπλα κε ηελ θαηαβνιή 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηνπο Καλνληζκνχο ηέινπο. 
  
      (2) Η ειεθηξνληθή επηζεψξεζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, φπσο πξνζθέξεηαη απφ ην 

πξφγξακκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ αλαδήηεζεο εκπνξηθψλ ζεκάησλ «TMview» ηνπ Γξαθείνπ 
Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζα παξέρεηαη δσξεάλ 
ζην θνηλφ. 

  
Σέιε. 51.-(1) Σα ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Νφκν θαη ζηνπο Καλνληζκνχο θαη νθείινληαη ζην 

Γξαθείν θαηαβάιινληαη ζην Σακείν ηνπ Γξαθείνπ,  ζε πεξίπησζε δε ειεθηξνληθήο αίηεζεο γηα 
εγγξαθή ή αλαλέσζε, κε ρξήζε πηζησηηθήο ή ρξεσζηηθήο θάξηαο. Σν Γξαθείν κπνξεί λα 
θαζνξίδεη άιινπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ή κεζφδνπο πιεξσκήο. 

  
      (2) Η πιεξσκή ζεσξείηαη φηη έρεη ηεξεζεί κφλνλ κε ηελ εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηνπ 

νθεηιφκελνπ πνζνχ ζην αθέξαην. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηέιε δελ πιεξσζνχλ ζην αθέξαην ε 
πιεξσκή ζεσξείηαη φηη δελ πξαγκαηνπνηήζεθε.  

  
 

Παξάξηεκα. 
Μέξνο Ι. 

     (3) Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηειψλ, ηνπ χςνπο απηψλ θαηά δηαδηθαζηηθή πξάμε ή θαηά θιάζε σο 
θαη ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη αλά πεξίπησζε, πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Μέξνπο 
Ι ηνπ Παξαξηήκαηνο.  

  
      (4) Σν ηέινο εγγξαθήο θαιχπηεη φιε ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπηνπ 

ηέινπο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο, δεκνζίεπζεο ηεο αίηεζεο θαη ηεο ηειηθήο εγγξαθήο ηνπ ζήκαηνο 
ζην Μεηξψν. 

Καηάξγεζε 
πθηζηάκελσλ 
θαλνληζκψλ. 
Δθεκεξίδα 
Κπβεξλήζεσο, 
Παξάξηεκα 
Σξίην:  
30.10.1951.  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην: 
10.12.1971. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
21.12.1984. 
9.11.1990. 
8.5.1992. 
14.12.2001. 
11.7.2003. 
1.2.2013. 1.2.2013. 
9.4.2015.  

52. Οη πεξή ησλ Δκπνξηθσ́λ  εκάησλ Καλνληζκνί ηνπ 1951 κέρξη 2015 θαηαξγνχληαη θαη 
αληηθαζίζηαληαη κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΜΔΡΟ Ι 

(Καλνληζκφο 51)  

Σα ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη ζην Γξαθείν είλαη ηα αθφινπζα: 

Δ. 01 - ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΚΓΟΗ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΝΧΜΗ € 

Γηα ηελ πξψηε θιάζε 99,00 

Γηα θάζε επηπξφζζεηε θιάζε 77,00 

Δ. 02 - ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΗΜΑΣΟ (ΔΝΣΤΠΗ)  

Γηα ηελ πξψηε θιάζε 141,00 

Γηα θάζε επηπξφζζεηε θιάζε 102,00 

Δ. 02 - ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΗΜΑΣΟ (Ηιεθηξνληθή)  

Γηα ηελ πξψηε θιάζε 129,00 

Γηα θάζε επηπξφζζεηε θιάζε 94,00 

Δ. 02 - ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΗΜΑΣΟ (ΔΝΣΤΠΗ) - ΤΛΛΟΓΙΚΟ / ΠΙΣΟΠΟΙΟΤΝ  

Γηα ηελ πξψηε θιάζε 443,00 

Γηα θάζε επηπξφζζεηε θιάζε 128,00 

Δ. 02 - ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΗΜΑΣΟ (ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ) - ΤΛΛΟΓΙΚΟ / ΠΙΣΟΠΟΙΟΤΝ 

 

 

Γηα ηελ πξψηε θιάζε 415,00 

Γηα θάζε επηπξφζζεηε θιάζε 116,00 

Δ. 14 - ΔΝΣΤΠΟ ΔΝΣΑΗ  

Γηα ηελ πξψηε θιάζε 348,00 

Δ. 23 - ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΣΧΗ  

Γηα ηελ πξψηε θιάζε 348,00 

Δ. 27 - ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΚΗΡΤΞΗ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ  

Γηα ηελ πξψηε θιάζε 348,00 

Δ. 07 - ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΝΔΧΗ ΗΜΑΣΟ (ΔΝΣΤΠΗ)  

Γηα ηελ πξψηε θιάζε 75,00 

Γηα θάζε επηπξφζζεηε θιάζε 60,00 

Δ. 07 - ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΝΔΧΗ ΗΜΑΣΟ (ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ)  
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Γηα ηελ πξψηε θιάζε 

 

 
 

73,00 

Γηα θάζε επηπξφζζεηε θιάζε 

 

59,00 

  

  

Δ. 07 - ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΝΔΧΗ ΗΜΑΣΟ (ΔΝΣΤΠΗ) - ΤΛΛΟΓΙΚΟ / ΠΙΣΟΠΟΙΟΤΝ  

Γηα ηελ πξψηε θιάζε 112,00 

Γηα θάζε επηπξφζζεηε θιάζε 60,00 

Δ. 07 - ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΝΔΧΗ ΗΜΑΣΟ (ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ) - ΤΛΛΟΓΙΚΟ /ΠΙΣΟΠΟΙΟΤΝ  

Γηα ηελ πξψηε θιάζε 110,00 

Γηα θάζε επηπξφζζεηε θιάζε 59,00 

Δ. 12 - ΑΙΣΗΗ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΔΡΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 70,00 

Δ. 22 - ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΑΙΣΗΗ 49,00 

Δ. 08 - ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ /ΓΙΔΤΘΤΝΗ, ΑΙΣΟΤΝΣΑ ΔΓΓΡΑΦΗ, 
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΗΜΑΣΟ, ΑΓΔΙΟΤΥΟΤ ΥΡΗΗ, ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηελ πξψηε θιάζε 51,00 

Γ ηα θάζε επηπξφζζεηε θιάζε 

 

18,00 

Δ. 10 - ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΥΧΡΙΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ - ΑΓΔΙΑ ΥΡΗΗ/ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ  

Γ ηα ηελ πξψηε θιάζε 118,00 

Γ ηα θάζε επηπξφζζεηε θιάζε 26,00 

Δ. 10 - ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΥΧΡΙΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ 120,00 

Δ. 13-ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΚΓΟΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΗΣΡΧΟΤ- ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
ΙΣΟΡΙΚΟΤ Δ 

87,00 

Δ. 13 - ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΚΓΟΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΗΣΡΧΟΤ - ΜΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΑ 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΔΝΣΑΗ, ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ, ΔΚΠΣΧΗ 

 

 

 

38,00 

Δ. 13 - ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΚΓΟΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΗΣΡΧΟΤ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΑ 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ 

14,00 

Δ. 13 - ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΚΓΟΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΗΣΡΧΟΤ - ΔΡΔΤΝΑ ΑΠΟ ΣΟ 
ΜΗΣΡΧΟ 

10,00 
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ΜΕΡΟ II 
(Κανονιζμός 48) 

 
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 01 

ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΚΑΣΑΡΣΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 
[Άπθπο 21, Κανονιζμόρ 3] 

 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ 

 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΕΙΔΟ ΗΜΑΣΟ 
Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω είδη ζημάηων 

Λεκηικό  Απεικονιζηικό  

Σπιζδιάζηαηο  Ησηηικό  

Κίνηζηρ  Θέζηρ  

Έγσπωμο σωπίρ πεπίγπαμμα 
(ζςνδςαζμόρ σπωμάηων)  Έγσπωμο σωπίρ πεπίγπαμμα (ένα σπώμα)  

Οπηικοακοςζηικό  Μοηίβος  

Ολογπαθικό  Άλλο [Πποζδιοπίζηε]  

[Πποζδιοπίζηε] 

 

 
 

ΣΤΠΟ ΗΜΑΣΟ 
Επιλέξαηε ένα από ηοςρ καηωηέπω ηύποςρ ζημάηων 

ήμα(Αηομικό)  σλλογικό ήμα  ήμα Πιζηοποίηζης   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσζικό Πρόζωπο  Νομικό Πρόζωπο   

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελμαηική Διεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Διεύθσνζη   

Σηλέθωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσζικό Πρόζωπο   Νομικό Πρόζωπο    

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Διεύθσνζη   

Σηλέθωνο   
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Δ.. 01 
 

../ 2 
 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΗΜΑΣΟ 
Λεκηικό:  

 
 

Μη λεκηικό: Υποβάλεηε αναπαπάζηαζη ζύμθωνα με ηον Κανονιζμό 5(2) 
 
 
 
 
 

 

Για Χρωματικά Σήματα Μόνο 

Επιλέξαηε ένα από ηοςρ καηωηέπω ηύποςρ κωδικών σπωμάηων  

HEX π.σ. #FF0000  RGB π.σ. (255,0,0)  

Σε πεπίπηωζη πολλαπλών σπωμάηων ξεσωπίζηε διαθοπεηικούρ κωδικούρ με κόμμα (,) 

Κωδικοί:   
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΙΟΝΣΑ κ' ΤΠΗΡΕΙΕ  
Αριθμός Κλάζης Προϊόνηα κ’ Τπηρεζίες 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 

  
[Χπήζη ζςμπληπωμαηικού θύλλος όπος σπειάζεηαι] 

 

ΣΕΛΟ 
Μία κλάζη Ποζό :  € 

Κλάζειρ πέπαν 
ηηρ ππώηηρ 

Απιθμόρ 
Κλάζεων 

 Σέλορ ανά 
κλάζη 

 Ποζό :  € 

ύνολο € 
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Δ.. 01 
 

../ 3 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η ________________________________________________________ 

ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________, [μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________, ] δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα 

[όηι η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για 

ηην καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  

 

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 02 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΜΑΣΟ 
[Άπθπα 4, 21, Κανονιζμοί 4, 5 και  6(1)] 

 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΕΙΔΟ ΗΜΑΣΟ 
Επηιέμαηε έλα από ηα θαηωηέξω είδε ζεκάηωλ 

Λεκηικό  Απεικονιζηικό  

Σπιζδιάζηαηο  Ησηηικό  

Κίνηζηρ  Θέζηρ  

Έγσπυμο συπίρ πεπίγπαμμα 
(ζςνδςαζμόρ σπυμάηυν)  Έγσπυμο συπίρ πεπίγπαμμα (ένα σπώμα)  

Οπηικοακοςζηικό  Μοηίβος  

Ολογπαθικό  Άλλο [Πξνζδηνξίζηε]  

[Πξνζδηνξίζηε] 

 

 
 

ΣΤΠΟ ΗΜΑΣΟ 
Επηιέμαηε έλαλ από ηνπο θαηωηέξω ηύπνπο ζεκάηωλ 

ήμα(Αηομικό)  σλλογικό ήμα  ήμα Πιζηοποίηζης  

Επηιέμαηε έλα από ηα θαηωηέξω πεδία 

Φσζικό Πρόζωπο  Νομικό Πρόζωπο   

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελμαηική Διεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Διεύθσνζη   

Σηλέθωνο   

Επηιέμαηε έλα από ηα θαηωηέξω πεδία 

Φσζικό Πρόζωπο   Νομικό Πρόζωπο    

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Διεύθσνζη   

Σηλέθωνο   

1319



Δ.. 02 
 

../ 2 
 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΗΜΑΣΟ 
 

Λεκηικό: 
 
 
 

Μη λεκηικό: Υπνβάιεηε αλαπαξάζηαζε ηνπ ζήκαηνο ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό 5(2) 
 
 
 
 
 

 

Για Χρωματικά Σήματα Μόνο 

Επηιέμαηε έλα από ηύπνπο θωδηθώλ ρξωκάηωλ  

HEX π.ρ. #FF0000  RGB π.ρ. (255,0,0)  

Σε πεξίπηωζε πνιιαπιώλ ρξωκάηωλ μερωξίζηε δηαθνξεηηθνύο θωδηθνύο κε θόκκα (,) 

Κωδικοί:   
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 
Σε πεξίπηωζε δηεθδίθεζεο πξνηεξαηόηεηαο, ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία θαη πξνζθνκίζηε απνδείμεηο 

Υώρα Πρώηης Καηάθεζης Αριθμός ήμαηος Ημερομηνία Καηάθεζης 

 
 

 
 

 
 

 

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ 
Σε πεξίπηωζε κεηαηξνπήο δηεζλνύο θαηαρώξεζεο, ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία θαη 
πξνζθνκίζηεαπνδείμεηο 

Αριθμός Διεθνούς 
Καηατώρηζης 

Ημερομηνία Καηάθεζης Ημερομηνία Διαγραθής 

 
 

 
 

 
 

 

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟΕ.Ε 
Σε πεξίπηωζε κεηαηξνπήο αίηεζεο/ζήκαηνο Ε.Ε, ζπκπιεξώζηε έλα από ηα θαηωηέξω ηα ζηνηρεία 
θαη πξνζθνκίζηε απνδείμεηο 

Αριθμός Αίηηζης/ 
Εγγραθήςήμαηος Ε.Ε  

Ημερομηνία Καηάθεζης 
Ημερομηνία 

Προηεραιόηηηας 
(όπνπ απαηηείηαη) 

 
 

  

 

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ 
ήμαηος Ε.Ε 

Ημερομηνία Εγγραθής 
Ημερομηνία 

Προηεραιόηηηας 
(όπνπ απαηηείηαη) 
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Δ.. 02 
 

../ 3 
 

ΠΡΟΙΟΝΣΑ κ' ΤΠΗΡΕΙΕ 
 

Υπήζη ηυν επικεθαλίδυν ηυν κλάζευν (class headings)  ηος ςμθώνος Νίκαιαρ, 
εξαιποςμένυν ηυν καηυηέπυ επικεθαλίδυν πος κπίνονηαι αζαθείρ και αόπιζηοι. 
 
Κλάζη 7 – Μησανέρ.Κλάζη 37 – Δπιζκεςέρ. Τπηπεζίερ Δγκαηαζηάζευν. 
Κλάζη 40 – Δπεξεπγαζία Τλικών.Κλάζη 42 – Τπηπεζίερ πποζυπικού και κοινυνικού 
σαπακηήπα πποζθεπόμενερ από ηπίηοςρ ππορ κάλςτη αηομικών αναγκών. 
 

 

Υπήζη ηηρ βάζηρ δεδομένυν ηος Γπαθείος Γιανοηηικήρ Ιδιοκηηζίαρ ΔΔ (TM Class) πος 
ζςμπεπιλαμβάνει και ηοςρ όποςρ ηος αλθαβηηικού καηαλόγος ηος ςμθώνος Νίκαιαρ 

 

[Η ρξήζε κηαο από ηηο αλωηέξω επηινγέο δηαζθαιίδεη απηόκαηε απνδνρή ηωλ πξνϊόληωλ θ’ 

ππεξεζηώλ] 

 

Υπήζη ιδίυν όπυν (πος δεν εμπίπηοςν ζηη βάζη δεδομένυν TMClass)  

[Γηα ακθόηεξεο επηινγέο, πξνζδηνξίζηε πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο αλά θιάζε] 

 

Αριθμός Κλάζης Προϊόνηα κ’ Τπηρεζίες 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

[Χξήζε ζπκπιεξωκαηηθνύ θύιινπ όπνπ ρξεηάδεηαη] 

 

ΣΕΛΟ 
Μία κλάζη Ποζό :  € 

Κλάζειρ πέπαν 
ηηρ ππώηηρ 

Απιθμόρ 
Κλάζευν 

 Σέλορ ανά 
κλάζη 

 Ποζό :  € 

ύνολο € 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η ________________________________________________________ 

ή ανηιππόζυπορ ή ειδικόρ πληπεξούζιορ ἠ δικηγόπορ / εκππόζυπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________, [μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________, ]δηλώνυ ςπεύθςνα και διαβεβαιώνυ επίζημα όηι 

[η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπυν είναι ζε ιζσύ]
1
,όηι εκπποζυπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλυζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλυρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Δ.. 03 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 
[Καλνληζκόο 9 (1) (2)] 

 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΗΜΑ 

Αριθμός Αίηηζης Δγγραθής   

 

[Επιλέξαηε μία από ηιρ καηωηέπω επιλογέρ, καηά πεπίπηωζε] 

(Α) ΑΠΑΝΣΗΗ Δ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΩΝ 

(α)αο γλωζηνπνηνύκε όηη ν όξνο / νη όξνη  

 

πνπ θξίζεθε/αλ αόξηζηνο/νη ή αζαθήο/εηο ηξνπνπνηείηαη/νύληαη ωο αθνινύζωο (Πποζδιοπίζηε με  

ακπίβειακαι ζαθήνεια ηον όπο / ηοςρ όοοςρ) :  

 

 

(β)Η έθθξαζε “όια ηα πξνϊόληα / ππεξεζίεο ηεο παξνύζαο θιάζεο” -ή παξόκνηεο εθθξάζεηο 

- δηεπθξηλίδεηαη ωο αθνινύζωο :  

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσζικό Πρόζωπο  Νομικό Πρόζωπο   

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελμαηική Γιεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Γιεύθσνζη   

Σηλέθωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσζικό Πρόζωπο   Νομικό Πρόζωπο    

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Γιεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Γιεύθσνζη   

Σηλέθωνο   
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Δ.. 03 
 

../ 2 
 

(γ)Η έθθξαζε “ππεξεζίεο ιηαληθήο πώιεζεο” ζπκπιεξώλεηαη ωο αθνινύζωο :   

 

(δ) Σν αθξωλύκην/ζπληνκνγξαθία   

 

αληηθαζίζηαηαη από ηελ πιήξε ιέμε ηνπ αθξωλπκίνπ / ηεο ζπληνκνγξαθίαο ωοαθνινύζωο : 

 

 

(Β) ΑΠΟΓΟΥΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 
πκθωλνύκε κε ηελ πξνηεηλόκελε από ην Γξαθείν ηξνπνπνίεζε ηεο ηαμηλόκεζεο ηωλ πξνϊόληωλ θαη 
ππεξεζηώλ. Καηόπηλ ηνύηνπ ν θαηάινγνο ηωλ πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ δηακνξθώλεηαη ωο 
αθνινύζωο : 
 

Αριθμός Κλάζης Προϊόνηα κ’ Τπηρεζίες 

  
 

  
 

  
 

  
 

[Χπήζε ζςμπλεπωμαηικού θύλλοςόπος σπειάδεηαι] 

 

ΑΣΔΛΩ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
Δγώ ν/ε ππνγεγξακκέλνο/ε 

________________________________________________________ή αληηπξόζωπνο ή εηδηθόο 

πιεξεμνύζηνο ἠ δηθεγόξνο / εθπξόζωπνο ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο 

_____________________________________,[κέινο ηνπ Παγθύπξηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ κε 

αξηζκό κεηξώνπ _________________________,] δειώλω ππεύζπλα θαη δηαβεβαηώλω επίζεκα 

[όηη ε εγγξαθή κνπ ζην κεηξών Γηθεγόξωλ είλαη ζε ηζρύ]
1
, όηη εθπξνζωπώ λόκηκα ηνλ αηηνύληα γηα 

ηελ θαηάζεζε ηεο παξνύζαο αίηεζεο θαη όηη ηα ζηνηρεία ηεο δήιωζεο απηήο είλαη αιεζή. 

 

 Ηκεξνκελία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπνγξαθή 

            /            /  

 

                                                      
1
Όπνπ ηζρύεη άιιωο δηαγξάθεηαη ην θείκελν ζηελ παξέλζεζε. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ 
ΗΜΑΣΧΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Δ.. 04 

ΑΠΑΝΣΗΗΔ ΑΝΣΙΡΡΗΔΙ ΓΡΑΦΔΙΟΤ 
[Άξζξν 28 θαη Καλνληζκόο 10 (2)] 

 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΗΜΑ 

Αριθμός Αίτησης Δγγραυής   

 

[Επιλέξαηε μία από ηιρ καηωηέπω επιλογέρ, καηά πεπίπηωζη] 

(Α) ΑΠΑΝΣΗΗ Δ ΑΝΣΙΡΡΗΔΙ ΔΠΙ ΑΠΟΛΤΣΧΝ ΛΟΓΧΝ ΑΠΟΡΡΙΦΗ 

αο δηαβηβάδνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο ζρεηηθά κε ηηο αληηξξήζεηο πνπ καο θνηλνπνηήζαηε  

ζηηο            /           /  

[Επιζςνάψεηε ηο έγγπαθο ηων παπαηηπήζεων] 

 

(Β) ΑΠΑΝΣΗΗ Δ ΑΝΣΙΡΡΗΔΙ ΔΠΙ ΥΔΣΙΚΧΝ ΛΟΓΧΝ ΑΠΟΡΡΙΦΗ 

αο δηαβηβάδνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο ζρεηηθά κε ηηο αληηξξήζεηο πνπ καο θνηλνπνηήζαηε  

ζηηο            /           /  

[Επιζςνάψεηε ηο έγγπαθο ηων παπαηηπήζεων] 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο   

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελματική Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο    

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   
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ΑΣΔΛΧ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
Δγώ ν/ε ππνγεγξακκέλνο/ε 

________________________________________________________ή αληηπξόζωπνο ή εηδηθόο 

πιεξεμνύζηνο ἠ δηθεγόξνο / εθπξόζωπνο ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο 

_____________________________________,[κέινο ηνπ Παγθύπξηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ κε 

αξηζκό κεηξώνπ _________________________,]δειώλω ππεύζπλα θαη δηαβεβαηώλω επίζεκα [όηη 

ε εγγξαθή κνπ ζην κεηξών Γηθεγόξωλ είλαη ζε ηζρύ]
1
, όηη εθπξνζωπώ λόκηκα ηνλ αηηνύληα γηα ηελ 

θαηάζεζε ηεο παξνύζαο αίηεζεο θαη όηη ηα ζηνηρεία ηεο δήιωζεο απηήο είλαη αιεζή. 

 

 Ηκεξνκελία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπνγξαθή 

            /            /  

 

                                                      
1
Όπνπ ηζρύεη άιιωο δηαγξάθεηαη ην θείκελν ζηελ παξέλζεζε. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 05 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 
[Κανονιζμόρ 21 (4)] 

 

../ 1 
 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΠΕΡΑΣΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
Παπακαλούμε όπωρ πποβείηε ζηην πεπάηωζη ηηρ καηωηέπω διαδικαζίαρ λόγω ηηρ  
ανάκληζηρ ηηρ 

Αίτησης Εγγραυής 
ήματος  Αριθμός Αίτησης  

Ένστασης  Αριθμός Ένστασης  

Έκπτωσης  Αριθμός Έκπτωσης  

Ακσρότητας  Αριθμός Ακσρότητας  

 

ΑΣΕΛΩ 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ἠ δικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με απιθμό 

μηηπώος _________________________,]δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα [όηι η 

εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ]
1
, όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη.  

Επιλέξατε ένα από τα κατωτέρω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο   

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελματική Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξατε ένα από τα κατωτέρω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο    

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 05 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 
[Κανονιζμόρ 21 (4)] 

 

 Ημεπομηνία  
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 06 

ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ κ’ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
[Άπθπα 26(2), 38(1) Κανονιζμοί 10, 17(2), 33(1)(γ)] 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ κ’ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

Αριθμός Αίτησης Εγγραυής   

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήματος   

 

αρ γνωζηοποιούμε όηι ο καηάλογορ ηων πποϊόνηων κ’ ςπηπεζιών ηηρ αίηηζηρ μαρ / ηος ζήμαηόρ 

μαρπεπιοπίζηηκε και έσει διαμοπθωθεί ωρ ακολούθωρ 

 

Αριθμός Κλάσης Προϊόντα κ’ Τπηρεσίες 

  
 

  
 

  
 

  
 

[Χπήζη ζυμπληπωμαηικού θύλλου όπου χπειάζεηαι] 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελματική Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   
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ΣΕΛΟ 
 

Ποζό:  € 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ἠ δικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________, ]δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα 

[όηι η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για 

ηην καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  

 

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Δ.. 07 

ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΝΔΩΗ ΗΜΑΣΟ 
[Άπθπα 34 (2), (3) Κανονιζμοί 9 (4) και 28] 

 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΗΜΑ 

Αριθμός 
Δγγραυής 

 

Ημερομηνία 
Κατάθεσης 
Αίτησης 
Δγγραυής 

            /            / 

 

ΑΙΣΗΜΑ 
[Επιλέξαηε μία από ηιρ καηωηέπω πεπιπηώζειρ] 

(Α) Παπακαλούμε όπωρ πποβείηε ζηην ανανέωζη ηος ανωηέπω ζήμαηορ για ηο ζύνολο ηων 

πποϊόνηων ςπηπεζιών 

 

(Β)Παπακαλούμε όπωρ πποβείηε ζηην ανανέωζη ηος ανωηέπω ζήμαηορ για μέπορ ηων πποϊόνηων / 

ςπηπεζιών ωρ καηωηέπω 

Αριθμός Κλάσης Προϊόντα κ’ Τπηρεσίες 

  
 

  
 

  
 

  
 

[Χπήζη ζςμπληπωμαηικού θύλλος όπος σπειάζεηαι

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελματική Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

ΦσσικόΠρόσωπο   ΝομικόΠρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   
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ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΝΔΩΗ 

Δνηόρ ηηρ 10εηούρ πποζηαζίαρ ηος ζήμαηορ  

Δνηόρ ηηρ ππόζθεηηρ 6μηνηρ πποθεζμίαρ  

 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ [όπος απαιηείηαι] 

Σα καηωηέπω πποϊόνηα και ςπηπεζίερ πος δεν είσαν πποζδιοπιζθεί με επαπκή ακπίβεια και ζαθήνεια 

καηά ηην εγγπαθή ηος ζήμαηορ επαναδιαηςπώνονηαι ωρ ακολούθωρ  

Αριθμός Κλάσης Προϊόντα κ’ Τπηρεσίες 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

[Χπήζη ζςμπληπωμαηικού θύλλος όπος σπειάζεηαι] 

 

ΣΔΛΟ 
Μία κλάζη Ποζό :  € 

Κλάζειρ πέπαν 
ηηρ ππώηηρ 

Απιθμόρ 
Κλάζεων 

 Σέλορ ανά 
κλάζη 

 Ποζό :  € 

ύνολο € 
 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ἠ δικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,]δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα [όηι 

η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Δ.. 07 

ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΝΔΩΗ ΗΜΑΣΟ 
[Άπθπα 34 (2), (3) Κανονιζμοί 9 (4) και 28] 

 

 

 
 
 

 

1332



 
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 08 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ /ΔΙΕΤΘΤΝΗ, ΑΙΣΟΤΝΣΑ 
ΕΓΓΡΑΦΗ, ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΗΜΑΣΟ, ΑΔΕΙΟΤΥΟΤ ΥΡΗΗ, 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 
[Κανονιζμόρ 26] 

[Σηην ίδια αίηηζη μποπείηε να ζωπεύζεηε αλλαγέρ για πεπιζζόηεπα ηος ενόρ ζήμαηα, ηος ιδίος 
δικαιούσος, αναγπάθονηαρ ηον απιθμό, αίηηζηρ / εγγπαθήρ / άδειαρ σπήζηρ αςηών] 

 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ / ΗΜΑ / ΑΔΕΙΑ ΥΡΗΗ 
Σςμπληπώζηεένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Αριθμός Αίηηζης Εγγραθής ήμαηος  

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήμαηος  

Αριθμός Καηατώρηζης Άδειας Υρήζης  

[Χπήζη ζςμπληπωμαηικού θύλλος εάν οι αλλαγέρ αθοπούν πολλαπλέρ αιηήζειρ εγγπαθήρ / 
εγγεγπαμμένα ζήμαηα / άδειερ σπήζηρ] 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσζικό Πρόζωπο  Νομικό Πρόζωπο  

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Αιηών Εγγραθή  Δικαιούτος ήμαηος  

Αδειούτος Υρήζης     

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελμαηική Διεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Διεύθσνζη   

Σηλέθωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

ΦσζικόΠρόζωπο   ΝομικόΠρόζωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Διεύθσνζη   

Σηλέθωνο   
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ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

 

ΣΕΛΟ 
 

Ποζό:  € 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ή δικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,]δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα [όηι 

η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  

 

 

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσζικό Πρόζωπο   Νομικό Πρόζωπο  

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 
Αιηών Εγγραθή  Δικαιούτος ήμαηος  

Αδειούτος Υρήζης  Δικηγόρος  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελμαηική Διεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Διεύθσνζη   

Σηλέθωνο   
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Δ.. 09 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΓΙΟΡΘΩΗ ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΛΑΘΩΝ 
[Κανονιζμοί 12(1), 27(1)] 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

[Επηιέμαηε κία από ηηο θαηωηέξω επηινγέο, θαηά πεξίπηωζε] 

(Α) ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗΗΜΑΣΟ 

ΑριθμόςΑίτησης 
Δγγραυής 

 
Ημερομηνία 
Γημοσίεσσης 

            /            / 

 

(Β) ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΗΜΑΣΟ 
ΑριθμόςΔγγεγραμμένοσ 
ήματος 

 
Ημερομηνία 
Γημοσίεσσης 

            /            / 

 

(Γ) ΔΓΓΡΑΦΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 
ΑριθμόςΔγγεγραμμένοσ 
ήματος 

 
Ημερομηνία 
Γημοσίεσσης 

            /            / 

 

(Γ) ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΝΔΩΗ ΗΜΑΣΟ 
ΑριθμόςΔγγεγραμμένοσ 
ήματος 

 
Ημερομηνία 
Γημοσίεσσης 

            /            / 

Επηιέμαηε έλα από ηα θαηωηέξω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο  

Επηιέμαηε έλα από ηα θαηωηέξω πεδία 

Αιτών Δγγραυή  Γικαιούτος ήματος  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελματική Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επηιέμαηε έλα από ηα θαηωηέξω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

1335



Δ.. 09 
 

../ 2 
 

ΠΡΟΦΑΝΗ ΛΑΘΗ 
[Παξαθαινύκε όπωο πξνβείηε ζηε δηόξζωζε ηωλ θαηωηέξω πξνθαλώλ ιαζώλ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Χξήζε ζπκπιεξωκαηηθνύ θύιινπ όπνπ ρξεηάδεηαη] 

 

ΑΣΔΛΩ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,] δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα 

[όηι η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,] όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για 

ηην καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Δ.. 10 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ 
 

[Άξζξα 18(4), 19(6), 20, 35, Καλνληζκνί 13, 25, 29-32] 
[Γηα κεηαβνιέο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ζήκαηνο πνπ αθνξνύλ ηνλ ίδην δηθαηνύρν θαη ην ίδην είδνο 
κεηαβνιήο, αλαγξάςεηε ηνλ αξηζκό αίηεζεο εγγξαθήο / εγγξαθήο / άδεηαο ρξήζεο ηνπ εθάζηνηε 
ζήκαηνο. Πνιιαπιά είδε κεηαβνιώλ κπνξνύλ λα ζπζζσξεπηνύλ ζηελ ίδηα αίηεζε αλ αθνξνύλ ην ίδην 
ζήκα] 

 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ  

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ / ΗΜΑ 
Σπκπιεξώζηεέλα από ηα θαησηέξσ πεδία 

Αριθμός Αίηηζης Δγγραθής   

Αριθμός Δγγεγραμμένοσ ήμαηος   

[Χξήζε ζπκπιεξσκαηηθνύ θύιινπ όπνπ ρξεηάδεηαη] 

 

Επηιέμαηε έλα από ηα θαησηέξσ πεδία 

Φσζικό Πρόζωπο   Νομικό Πρόζωπο  

Επηιέμαηε έλα από ηα θαησηέξσ πεδία 

Αιηών Δγγραθή  Γικαιούτος ήμαηος  

Γικαιοδότος ήμαηος  Αδειούτος Υρήζης  
Γικαιούτος Δμπραγμάηοσ Γικαιώμαηος    
Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελμαηική Γιεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Γιεύθσνζη   

Σηλέθωνο   

Επηιέμαηε έλα από ηα θαησηέξσ πεδία 

Φσζικό Πρόζωπο   Νομικό Πρόζωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Γιεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Γιεύθσνζη   

Σηλέθωνο   
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ΠΡΟΙΟΝΣΑ κ’ ΤΠΗΡΔΙΔ 
Επηιέμαηε έλα από ηα θαησηέξσ 

ύνολο Προϊόνηων κ’ Τπηρεζιών   

Μέρος Προϊόνηων κ’ Τπηρεζιών  Διδικόηερα : 
 

Αριθμός Κλάζης Προϊόνηα κ’ Τπηρεζίες 

  
 

  
 

[Χξήζε ζπκπιεξσκαηηθνύ θύιινπ όπνπ ρξεηάδεηαη] 

 

ΔΙΓΟ ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

(α) Μεηαβίβαζε Αίηεζεο Δγγξαθήο  

    Μεηαβίβαζε Δγγεγξακκέλνπ ήκαηνο  
 

(β) Γηαίξεζε Αίηεζεο Δγγξαθήο ήκαηνο  

    Γηαίξεζε Δγγεγξακκέλνπ ήκαηνο  

 Πξνϊόληα Σκεκαηηθήο Αίηεζεο  [πξνζδηνξίζηε θαησηέξσ] 
 

(γ) Παξαρώξεζε Άδεηαο Υξήζεο  
[πξνζθνκίζηε 

δηθαηνινγεηηθά] 

 Απνθιεηζηηθή   

 Με Απνθιεηζηηθή   

 Απεξηόξηζηε Υξνληθά   

 Γηα Πεξηνξηζκέλν Υξόλν  [πξνζδηνξίζηε θαησηέξσ] 
 

(δ) Σξνπνπνίεζε Άδεηαο Υξήζεο  [πξνζδηνξίζηε κεηαβνιέο] 
 

(ε) Γηαγξαθή Άδεηαο Υξήζεο  [δηθαηνινγήζηε δηαγξαθή] 
 

(ζη) Δγγξαθή Δκπξαγκάηνπ Γηθαηώκαηνο  [πξνζδηνξίζηε δηθαίσκα, 
πξνζθνκίζηε απνδείμεηο] 

 

(δ) Γηαγξαθή Δκπξαγκάηνπ Γηθαηώκαηνο  [πξνζδηνξίζηε δηθαίσκα, 
πξνζθνκίζηε απνδείμεηο] 

 

(ε) Δγγξαθή Αλαγθαζηηθήο Δθηέιεζεο  [πξνζδηνξίζηεπξνζθνκίζηε 
απνδείμεηο] 

 

(ζ) Γηαγξαθή Αλαγθαζηηθήο Δθηέιεζεο  [πξνζδηνξίζηε 
πξνζθνκίζηε απνδείμεηο] 

 

(η) Γηαδηθαζία Αθεξεγγπόηεηαο  [πξνζδηνξίζηε 
πξνζθνκίζηε απνδείμεηο] 

 

(ηα) Γηαγξαθή Γηαδηθαζίαο Αθεξεγγπόηεηαο  [πξνζδηνξίζηε 
πξνζθνκίζηε απνδείμεηο] 

 

(ηβ) Άιιε Μεηαβνιή  [πξνζδηνξίζηε θαησηέξσ] 

[Πξνζδηνξίζηε ζε ζπκπιεξσκαηηθό θύιιν ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο αηηνύκελεο κεηαβνιέο θαη πξνζθνκίζηε 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζηεξίδνπλ/δηθαηνινγνύλ απηέο. Αλαθνξηθά κε ηελ αίηεζε δηαίξεζεο, 

πξνζδηνξίζηε ηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο ηεο ηκεκαηηθήο αίηεζεο] 
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ΓΙΑ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΗΜΑΣΟ / ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΗΜΑΣΟ ΜΟΝΟΝ 
[Επηιέμαηε κία από ηηο θαησηέξσ επηινγέο, θαηά πεξίπησζε] 

 

(Α) Τπογραθές ζσμβαλλομένων 
ΓΙΚΑΙΟΠΑΡΟΥΟ ΓΙΚΑΙΟΓΟΥΟ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Πλήρες Όνομα Πλήρες Όνομα 

  
 

 

(Β) Τποβολή Γήλωζης Κανονιζμού 20(2)  
 

Γήλωζη Γικαιοπάροτοσ ήμαηος [Όηαλ ε αίηεζε κεηαβίβαζεο ππνβάιιεηαη κόλν από ηνλ 

δηθαηνδόρν] 

Δγώ ν ππνγεγξακκέλνο αηηώλ ηελ αίηεζε εγγξαθήο / δηθαηνύρνο ηνπ ζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

αίηεζε απηή δειώλω ππεύζπλα θαη δηαβεβαηώλω επίζεκα όηη έρω κεηαβηβάζεη ηελ αίηεζε εγγξαθήο 

 / ην ζήκα ζηνλ δηθαηνδόρν θαη ζπκθωλώ γηα ηελ θαηαρώξηζε απηνύ ζην Μεηξών ζεκάηωλ ωο λένπ 

 δηθαηνύρνπ ηεο αίηεζεο εγγξαθήο / ηνπ ζήκαηνο. 

 

 Ηκεξνκελία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπνγξαθή 

            /            /  

 

 

Γήλωζη Γικαιοδότοσ ήμαηος [Όηαλ ε αίηεζε κεηαβίβαζεο ππνβάιιεηαη από κόλν ηνλ 

δηθαηνπάξνρν] 

Δγώ, ν ππνγεγξακκέλνο δηθαηνδόρνο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο / ηνπ ζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

αίηεζε απηή δειώλω ππεύζπλα θαη δηαβεβαηώλω επίζεκα όηη έρω απνδερζεί ηελ κεηαβίβαζε ηεο  

αίηεζε εγγξαθήο / ηνπ ζήκαηνο από ηνλ δηθαηνπάξνρν πξνο ζε εκέλα θαη ωο λένο δηθαηνύρνο  

απηνύ αηηνύκαη ηελ θαηαρώξηζή ηνπ ζην Μεηξών ζεκάηωλ. 
 

 

 Ηκεξνκελία  
 
 
 
 
 
 

Τπνγξαθή 

            /            /  
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ΣΔΛΟ 
 

Πνζό:  € 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
Δγώ ν/ε ππνγεγξακκέλνο/ε 

________________________________________________________ή [αληηπξόζωπνο ή εηδηθόο 

πιεξεμνύζηνο] ή[δηθεγόξνο] ή [εθπξόζωπνο ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο] 

____________________________________,[κέινο ηνπ Παγθύπξηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ κε 

αξηζκό κεηξώνπ _________________________,] δειώλω ππεύζπλα θαη δηαβεβαηώλω επίζεκα 

[όηη ε εγγξαθή κνπ ζην κεηξών Γηθεγόξωλ είλαη ζε ηζρύ,]
1
 όηη εθπξνζωπώ λόκηκα ηνλ αηηνύληα γηα 

ηελ θαηάζεζε ηεο παξνύζαο αίηεζεο θαη όηη ηα ζηνηρεία ηεο δήιωζεο απηήο είλαη αιεζή. 

 

 Ηκεξνκελία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπνγξαθή 

            /            /  

 

                                                      
1
 Όπνπ ηζρύεη άιιωο δηαγξάθεηαη ην θείκελν ζηελ παξέλζεζε. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Δ.. 11 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ, ΑΝΑΣΟΛΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
(ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ) 

[Άπθπο 57] 
 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΗΜΑΣΟ 

Αριθμός Αίτησης Δγγραυής   

 

[Επιλέξαηε μία από ηιρ καηωηέπω πεπιπηώζειρ] 

 

(Α) ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ 

[Χπήζη ζςμπληπωμαηικού θύλλος όπος σπειάζεηαι] 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελματική Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Παπακαλούμε όπωρ πποβείηε ζηην παπάηαζη ηηρ πποθεζμίαρ[Πποζδιοπίζηε ηην 

ζςγκεκπιμένη διαδικαζηική ππάξη για ηην οποία ζηηείηαι η παπάηαζη] 

 

για   μήνερ, για ηοςρ λόγοςρ πος αναθέπονηαι καηωηέπω : 
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(Β) ΑΝΑΣΟΛΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Παπακαλούμε όπωρ πποβείηε ζηην αναζηολή ηηρ διαδικαζίαρ ηηρ αίηηζηρ εγγπαθήρ για  

 μήνερ / για απποζδιόπιζηο σπονικό διάζηημα, για ηοςρ λόγοςρ ποςαναθέπονηα 

καηωηέπω :  

 

 

 

 

[Χπήζη ζςμπληπωμαηικού θύλλος όπος σπειάζεηαι] 

 

ΑΣΔΛΩ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
 

Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,] δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα 

[όηι η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για 

ηην καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  
 

                                                      
1
 Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 12 

ΑΙΣΗΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΕΡΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 

[Άπθπο 36] 
 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ / ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΗΜΑ 
Συμπληπώζηεένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Αριθμός Αίηηζης Εγγραθής  

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήμαηος  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Διαδικαζία Εγγραθής  Διαδικαζία Ένζηαζης  

Διαδικαζία Έκπηωζης  Διαδικαζία Ακσρόηηηας  

Διαδικαζία Ανανέωζης   
 

 

 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσζικό Πρόζωπο   Νομικό Πρόζωπο  
Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Αιηών Εγγραθή ήμαηος  Δικαιούτος ήμαηος  
Ενιζηάμενος  Καθ’οσ η Ένζηαζη  

Αιηών ηην Έκπηωζη  Καθ’oσ η Αίηηζη Έκπηωζης  
Αιηών ηην Ακσρόηηηα  Καθ’οσ η Αίηηζη Ακσρόηηηας  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελμαηική Διεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Διεύθσνζη   

Σηλέθωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσζικό Πρόζωπο   Νομικό Πρόζωπο  
Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Διεύθσνζη   

Σηλέθωνο   
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ΑΙΣΗΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

Παπακαλούμε  όπωρ επαναθέπεηε ηα ππάγμαηα ζηην πποηέπα ηοςρ καηάζηαζη και πποβείηε ζηην 

αποκαηάζηαζη ηων απωλεζθένηων δικαιωμάηων μος για ηοςρ λόγοςρ πος αναθέπονηαι καηωηέπω  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Χπήζη ζυμπληπωμαηικού θύλλου αν χπειάζεηαι] 

 

ΣΕΛΟ 

 

Ποζό:  € 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,]δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα [όηι 

η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  

 

 

                                                      
1
 Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 13 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ [ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ή ΜΗ] ΚΑΙ 
ΕΡΕΤΝΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 

[Κανονιζμοί 24, 29, 50] 
 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ / ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΗΜΑ 
Σςμπληπώζηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Αριθμός Αίτησης Εγγραυής  

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήματος  

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω  

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελματική Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω 

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   
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ΕΙΔΟ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ 
Παπακαλώ όπυρ εκδώζεηε : 

 Περιγραυή 
Αριθμός 
Εγγράυοσ 

Αριθμός 
Αντιγράυων 

 Πιζηοποιημένο ανηίγπαθο καηάθεζηρ αίηηζηρ εγγπαθήρ   

 Πιζηοποιημένο ανηίγπαθο εγγπαθήρ ζηο Μηηπώο   

 
Πιζηοποιημένο ανηίγπαθο πιζηοποιηηικού ανανέυζηρ 
[πποζδιοπίζηε καηυηέπυ] 

  

 
Πιζηοποιημένο ανηίγπαθο εγγπάθος εγγεγπαμμένος ζήμαηορ 
[μόνο από αιηούνηα] [πποζδιοπίζηε καηυηέπυ] 

  

 
Ανηίγπαθο εγγπάθος από ηον θάκελο διαδικαζίαρ ένζηαζηρ 
[μόνο από διάδικα μέπη] [πποζδιοπίζηε καηυηέπυ] 

  

 
Ανηίγπαθο εγγπάθος από ηον θάκελο διαδικαζίαρ έκπηυζηρ 
[μόνο από διάδικα μέπη][πποζδιοπίζηε καηυηέπυ] 

  

 
Ανηίγπαθο εγγπάθος από ηον θάκελο διαδικαζίαρ ακςπόηηηαρ 
[μόνο από διάδικα μέπη][πποζδιοπίζηε καηυηέπυ] 

  

 Ιζηοπικό ηος ζήμαηορ   

[Πποζδιοπίζηε ηο αιηούμενο έγγπαθο, αναθέπονηαρ ηον απιθμό ηος, όπος ηούηο είναι δςναηόν] 

 
 
 
 
 

ΕΡΕΤΝΑ 
Παπακαλώ όπυρ επιηπέτεηε ηην επιηόπια έπεςνα ηος θακέλος[Πποζδιοπίζηε] 

Αριθμός Φακέλοσ / ήματος  
 

ΣΕΛΟ 
 

Ποζό:  € 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζυπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζυπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,]δηλώνυ ςπεύθςνα και διαβεβαιώνυ επίζημα [όηι 

η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπυν είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζυπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλυζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλυρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 13 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ [ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ή ΜΗ] ΚΑΙ 
ΕΡΕΤΝΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 

[Κανονιζμοί 24, 29, 50] 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΔΡΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ 
ΖΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Δ.. 14 

ΔΝΣΤΠΟ ΔΝΣΑΖ 
[Άξζξν 28, Καλνληζκνί 14, 15] 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΗΣΑΜΔΝΟΤ 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟΤ 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΘ' ΟΤ Ζ ΔΝΣΑΖ 

 

ΑΗΣΖΖ ΔΓΓΡΑΦΖ 

 

Επηιέμαηε έλα από ηα θαηωηέξω πεδία  

Φσσικό Πρόσφπο  Νομικό Πρόσφπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπφνσμία   

Δπαγγελματική Γιεύθσνση   

 

Ζλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυφνο   

Επηιέμαηε έλα από ηα θαηωηέξω πεδία 

ΦσσικόΠρόσφπο   ΝομικόΠρόσφπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπφνσμία   

Γιεύθσνση   

 

Ζλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυφνο   

Επηιέμαηε έλα από ηα θαηωηέξω πεδία 

ΦσσικόΠρόσφπο  ΝομικόΠρόσφπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπφνσμία   

Δπαγγελματική Γιεύθσνση   

 

Σπκπιεξώζηε έλα από ηα θαηωηέξω πεδία 

Αριθμός Αίτησης εγγραυής   

Ζμερομηνία Κατάθεσης Αίτησης              /            / 

Ζμερομηνία Προτεραιότητας 
(όπνπ απαηηείηαη)  

            /            / 
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ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡO ΖΜΑ / ΓΗΚΑΗΩΜΑ/ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ 

 Δζληθό ήκα 

 Αίηεζε Δγγξαθήο Δζληθνύ ήκαηνο 

 Δζληθό ήκα Φήκεο 

 ήκα Δ.Δ 

 Αίηεζε Δγγξαθήο ήκαηνο Δ.Δ 

 ήκα Φήκεο Δ. Δ 

 Παγθνίλωο Γλωζηό ήκα 

 Γηεζλήο Καηαρώξηζε 

 Με Δγγεγξακκέλν ήκα 

 Δηαθξηηηθό Σεκείν κε ρξήζε ζηηο ζπλαιιαγέο [Πξνζδηνξίζηε θαηωηέξω] 

 Ολνκαζία Πξνέιεπζεο / Γεωγξαθηθή Έλδεημε[Πξνζδηνξίζηε θαηωηέξω] 

 Γηθαίωκα επί ηνπ νλόκαηνο 

 Γηθαίωκα επί ηεο πξνζωπηθόηεηαο 

 πγγξαθηθό Γηθαίωκα 

 Γηθαίωκα Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο 

[Πξνζδηνξίζηε] 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡΟΤ ΖΜΑΣΟ/ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ/ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ 

ΔΝΓΔΗΞΖ 
 

Λεκτικό: 
 
 
 

Μη λεκτικό: Υπνβάιεηε αλαπαξάζηαζε ηνπ ζήκαηνο ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό 5(2) 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ κ΄ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΟΠΟΗΩΝ ΣΡΔΦΔΣΑΗ Ζ ΔΝΣΑΖ 
Καζ' όιωλ ηωλ πξνϊόληωλ θ' ππεξεζηώλ  

Καηά κέξνπο ηωλ πξνϊόληωλ θ' ππεξεζηώλ, εηδηθόηεξα:[Πξνζδηνξίζηε θαηωηέξω]  
 

Αριθμός Κλάσης Προχόντα κ’ Τπηρεσίες 

  
 

  
 

[Χξήζε ζπκπιεξωκαηηθνύ θύιινπ όπνπ ρξεηάδεηαη] 
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ΠΡΟΗΟΝΣΑ κ’ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΠΟΗΩΝ ΒΑΗΕΔΣΑΗ Ζ ΔΝΣΑΖ 

Δπί όιωλ ηωλ πξνϊόληωλ θ' ππεξεζηώλ  

Δπί  κέξνπο ηωλ πξνϊόληωλ θ' ππεξεζηώλ, εηδηθόηεξα:[Πξνζδηνξίζηε θαηωηέξω]  
 

Αριθμός Κλάσης Προχόντα κ’ Τπηρεσίες 

  
 

  
 

[Χξήζε ζπκπιεξωκαηηθνύ θύιινπ όπνπ ρξεηάδεηαη] 

 

ΛΟΓΟΗ ΔΝΣΑΖ 
 

Α) Απόλστοι ΛόγοιΑπόρριυης 
[Πξνζδηνξίζηε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ιόγνπο ηνπ Άξζξνπ  5(1)(2)(3)] 

 
 
 
 
 
 

Αιτιολόγηση Λόγφν 

 
 
 
 
 
[Χξήζε ζπκπιεξωκαηηθνύ θύιινπ όπνπ ρξεηάδεηαη] 

 

Β) τετικοί λόγοι απόρριυης 

Άξζξν 7(1)(α), ηαπηόηεηα ζεκείωλ θ' πξνϊόληωλ/ππεξεζηώλ  

Άξζξν 7(1)(β), νκνηόηεηα ζεκείωλ θ' πξνϊόληωλ/ππεξεζηώλ θαη θίλδπλνο ζύγρπζεο  
Άξζξν 7(3)(α), ε ρξήζε ηνπ κεηαγελέζηεξνπ ζήκαηνο, ρωξίο εύινγε αηηία, ζα πξνζπόξηδε 
αζέκηην όθεινοαπό ηνλ δηαθξηηηθό ραξαθηήξα ή ηελ θήκε ηνπ ζήκαηνο ή ζα έβιαπηε ηνλ 
δηαθξηηηθόραξαθηήξα ή ηελ θήκε απηνύ 

 

Άξζξν 7(3)(β), αίηεζε εγγξαθήο από δηθεγόξν ή αληηπξόζωπν ηνπ δηθαηνύρνπ ρωξίο ηελ άδεηά 
ηνπ 

 

Άξζξν 7(3)(γ), απαγόξεπζε εγγξαθήο δπλάκεη πξνγελέζηεξεο 
 - πξνγελέζηεξεονλνκαζίαο πξνέιεπζεο  
 - πξνγελέζηεξεο γεωγξαθηθήο έλδεημεο  
Άξζξν 7(4)(α), απαγόξεπζε εγγξαθήο δπλάκεη πξνγελέζηεξνπ 
 - κε εγγεγξακκέλνπ ζήκαηνο  
 - δηαθξηηηθνύ ζεκείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο  
Άξζξν 7(4)(β), απαγόξεπζε εγγξαθήο δπλάκεη πξνγελέζηεξνπ δηθαηώκαηνο, εηδηθόηεξα 
 - δηθαηώκαηνο επί ηνπ νλόκαηνο  
 - δηθαηώκαηνο επί ηεο πξνζωπηθόηεηαο  
 - ζπγγξαθηθνύ δηθαηώκαηνο  
 - δηθαηώκαηνο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο  
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Αιτιολόγηση Λόγφν 

 
 
 
 
 
[Χξήζε ζπκπιεξωκαηηθνύ θύιινπ όπνπ ρξεηάδεηαη] 

 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ κ΄ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΟΠΟΗΩΝ ΣΡΔΦΔΣΑΗ Ζ ΔΝΣΑΖ 
Καζ' όιωλ ηωλ πξνϊόληωλ θ' ππεξεζηώλ  

Καηά κέξνπο ηωλ πξνϊόληωλ θ' ππεξεζηώλ, εηδηθόηεξα:[Πξνζδηνξίζηε θαηωηέξω]  
 

Αριθμός Κλάσης Προχόντα κ’ Τπηρεσίες 

  
 

  
 

[Χξήζε ζπκπιεξωκαηηθνύ θύιινπ όπνπ ρξεηάδεηαη] 

 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ κ’ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΠΟΗΩΝ ΒΑΗΕΔΣΑΗ Ζ ΔΝΣΑΖ 

Δπί όιωλ ηωλ πξνϊόληωλ θ' ππεξεζηώλ  

Δπί  κέξνπο ηωλ πξνϊόληωλ θ' ππεξεζηώλ, εηδηθόηεξα:[Πξνζδηνξίζηε θαηωηέξω]  
 

Αριθμός Κλάσης Προχόντα κ’ Τπηρεσίες 

  
 

  
 

[Χξήζε ζπκπιεξωκαηηθνύ θύιινπ όπνπ ρξεηάδεηαη] 

 

ΣΔΛΟ 
 

Πνζό: € 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
Δγώ ν/ε ππνγεγξακκέλνο/ε 

________________________________________________________ή αληηπξόζωπνο ή εηδηθόο 

πιεξεμνύζηνο ήδηθεγόξνο / εθπξόζωπνο ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο 

_____________________________________,[κέινο ηνπ Παγθύπξηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ κε 

αξηζκό κεηξώνπ _________________________,]δειώλω ππεύζπλα θαη δηαβεβαηώλω επίζεκα [όηη 

ε εγγξαθή κνπ ζην κεηξών Γηθεγόξωλ είλαη ζε ηζρύ]
1
, όηη εθπξνζωπώ λόκηκα ηνλ αηηνύληα γηα ηελ 

θαηάζεζε ηεο παξνύζαο αίηεζεο θαη όηη ηα ζηνηρεία ηεο δήιωζεο απηήο είλαη αιεζή. 

 Ηκεξνκελία  
 
 

Τπνγξαθή 

            /            /  

                                                      
1
Όπνπ ηζρύεη άιιωο δηαγξάθεηαη ην θείκελν ζηελ παξέλζεζε. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Δ.. 15 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΙΒΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΑ  

[Άπθπο 30, Κανονιζμόρ 17(2)] 
 

[Το ένηςπο αςηό μποπεί να ςποβληθεί είηε από κοινού από ηα μέπη ηηρ διαδικαζίαρ είηε από κάθε 
μέπορ σωπιζηά με ηην ζςμπλήπωζη ηων ζσεηικών πεδίων πος απμόζοςν ζηην πεπίπηωζη] 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΙΣΑΜΔΝΟΤ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΘ' ΟΤ Η ΔΝΣΑΗ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία  

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελματική Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

ΦσσικόΠρόσωπο   ΝομικόΠρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

ΦσσικόΠρόσωπο  ΝομικόΠρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελματική Γιεύθσνση   

 

Ηλεκηπονική Γιεύθςνζη   

Σηλέθωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

ΦσσικόΠρόσωπο   ΝομικόΠρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

1352



Δ.. 15 
 

../ 2 
 

ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ / ΔΝΣΑΗ 

 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΑ 
αρ γνωζηοποιούμε ηην επίλςζη ηηρ διαθοπάρ με θιλικό ζςμβιβαζμό και αιηούμεθα ηην πεπάηωζη 

ηηρ διαδικαζίαρ 

 

ΑΣΔΛΩ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ ΔΝΙΣΑΜΔΝΟΤ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________, μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________, δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα όηι 

η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ, όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  
 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ ΚΑΘ’ΟΤ Η ΔΝΣΑΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η ________________________________________________________ 

ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,]δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα [όηι 

η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  
 

 

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 

Αριθμός Αίτησης Δγγραυής   

Αριθμός Ένστασης   
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΘ ΕΜΠΟΡΘΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 16 
ΣΕΚΜΗΡΘΩΗ ΕΝΣΑΗ / ΑΘΣΗΗ ΓΘΑ ΚΗΡΤΞΗ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

[Άξζξν 30(4), Καλνληζκνί 18, 37] 
 

ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΝΘΣΑΜΕΝΟΤ / ΑΘΣΟΤΝΣΑ ΣΗΝ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

ΣΟΘΥΕΘΑ ΔΘΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΝΣΑΗ - ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία  

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο   

Δπηιέμαηε έλα από ηα θαηωηέξω πεδία 
Ενιστάμενος   Αιτών Ακσρότητα   

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελματική Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

ΦσσικόΠρόσωπο   ΝομικόΠρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Σςμπληπώζηε ένα από ηα καηωηέπω ζεύγη πεδίων,ανάλογα με ηην πεπίπηωζη 

Αριθμός Αίτησης Εγγραυής   

Αριθμός Ένστασης   

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήματος   

Αριθμός Αίτησης Ακσρότητας   
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ΑΠΟΔΕΘΚΣΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΗΜΑΣΟ / ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΟ ΠΟΤ ΣΗΡΘΖΕΘ ΣΗΝ 

ΕΝΣΑΗ / ΚΗΡΤΞΗ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 
 

Γηα ηελ ηεθκεξίωζε ηεο έλζηαζεο / αίηεζεο αθπξόηεηαο ππνβάινπκε ηα θαηωηέξω έγγξαθα θαη 

απνδείμεηο : 

[Επιλέξαηε ένα ή πεπιζζόηεπα από ηα καηωηέπω αποδεικηικά ζηοισεία, ανάλογα με ηην πεπίπηωζη] 

Πηζηνπνηεηηθό θαηάζεζεο αίηεζεο εγγξαθήο ή ζρεηηθή βεβαίωζε ηνπ νηθείνπ Γξαθείνπ  

Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην Μεηξών ή ζρεηηθή βεβαίωζε ηνπ νηθείνπ Γξαθείνπ  

Απνδείμεηο όηη ην ζήκα έρεη θαηαζηεί  παγθνίλωο γλωζηό ζηελ Κύπξν  

Απνδείμεηο όηη ην ζήκα ραίξεη θήκεο ζηελ Κύπξν ή ζηελ Δ.Δ θαη πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ηνπ 
ή ζρεηηθή βεβαίωζε ηνπ νηθείνπ Γξαθείνπ  

Απνδείμεηο όηη ε αίηεζε εγγξαθήο θαηαηέζεθε από  δηθεγόξν/αληηπξόζωπν ηνπ δηθαηνύρνπ 
ηνπ ζήκαηνο ρωξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ  

Απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ απόθηεζε, ζπλερηδόκελε ύπαξμε θ’ έθηαζε πξνζηαζίαο νλνκαζίαο 
πξνέιεπζεο ή γεωγξαθηθήο έλδεημεο  

Απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ απόθηεζε, ζπλερηδόκελε ύπαξμε θ´ έθηαζε πξνζηαζίαο κε 
εγγεγξακκέλνπ ζήκαηνο ή δηαθξηηηθνύ γλωξίζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο  

[]Πποζκομίζηε πιζηοποιηηικά και αποδείξειρ] 

 

ΑΣΕΛΩ 
 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Δγώ ν/ε ππνγεγξακκέλνο/ε 

________________________________________________________ή αληηπξόζωπνο ή εηδηθόο 

πιεξεμνύζηνο ήδηθεγόξνο / εθπξόζωπνο ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο 

_____________________________________,[κέινο ηνπ Παγθύπξηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ κε 

αξηζκό κεηξώνπ _________________________,]δειώλω ππεύζπλα θαη δηαβεβαηώλω επίζεκα [όηη 

ε εγγξαθή κνπ ζην κεηξών Γηθεγόξωλ είλαη ζε ηζρύ,]
1
 όηη εθπξνζωπώ λόκηκα ηνλ αηηνύληα γηα ηελ 

θαηάζεζε ηεο παξνύζαο αίηεζεο θαη όηη ηα ζηνηρεία ηεο δήιωζεο απηήο είλαη αιεζή. 

 Ηκεξνκελία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπνγξαθή 

            /            /  
 

 

                                                      
1
Όπνπ ηζρύεη άιιωο δηαγξάθεηαη ην θείκελν ζηελ παξέλζεζε. 

1355



 
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 17 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΚΑΘ’ ΟΤ Η ΕΝΣΑΗ / ΚΑΘ’ ΟΤ Η ΑΙΣΗΗ 

ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 
[Άπθπα 30(6), 42(7), Κανονιζμοί 19(4), 38(3)] 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΘ’ΟΤ Η ΕΝΣΑΗ / ΚΑΘ’ ΟΤ Η ΑΙΣΗΗ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ– ΕΝΣΑΗ - ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία  

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο    

Δπιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 
Ενιστάμενος   Αιτών Ακσρότητα   

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελματική Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

ΦσσικόΠρόσωπο   ΝομικόΠρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Συμπληπώζηε ένα από ηα καηωηέπω ζεύγη πεδίων, ανάλογα με ηην πεπίπηωζη 

Αριθμός Αίτησης Εγγραυής   

Αριθμός Ένστασης   

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήματος   

Αριθμός Αίτησης Ακσρότητας   
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Δ.. 17 
 

../ 2 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

ε απάνηηζη ηηρ ανωηέπω ένζηαζηρ καηά ηηρ αίηηζήρ μαρ για εγγπαθή ζήμαηορ / αίηηζηρ 

ακςπόηηηαρ ηος ζήμαηόρ μαρ, κοινοποιήζαμε ζηον ενιζηάμενο / αιηούνηα ηην ακςπόηηηα ζηιρ 

       /          /          , ηιρ παπαηηπήζειρ μαρ ωρ και έγγπαθα και αποδείξειρ. Με ηην παπούζα  

ζαρ κοινοποιούμε ηο ππωηόηςπο ηων εγγπάθων αςηών και αιηούμεθα όπωρ οι παπαηηπήζειρ μαρ 

γίνοςν δεκηέρ και αποππιθθεί η ένζηαζη / αίηηζηρ ακςπόηηηαρ. 

 

[Πποαιπεηικό] 

Αιηούμεθα επίζηρ όπωρ ο ενιζηάμενορ / αιηών ηην ακςπόηηηα επιβαπςνθεί με ηα έξοδα ηηρ 

διαδικαζίαρ.  

[Επιζυνάψεηε ηο έγγπαθο ηων παπαηηπήζεων και ηα αποδεικηικά ζηοιχεία] 

 

 

ΑΣΕΛΩ 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,]δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα [όηι 

η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  
 

 

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 18 
ΑΙΣΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΡΗΗ 

(ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΕΝΣΑΗ ΚΑΙ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ) 
[Άξζξα 31(1), 43(1), Καλνληζκνί 20(1), 40] 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΘ’ΟΤ Η ΕΝΣΑΗ / ΚΑΘ’ ΟΤ Η ΑΙΣΗΗ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ– ΕΝΣΑΗ- ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

 

ΠΡΟΓΕΝΕΣΕΡΟ ΗΜΑ 

Αριθμός Προγενέστεροσ ήματος  
 

Ημερομηνία Εγγραυής              /            / 

 

Επηιέμαηε έλα από ηα θαησηέξσ πεδία  

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο    

Δπηιέμαηε έλα από ηα θαηωηέξω πεδία 
Ενιστάμενος   Αιτών Ακσρότητα   

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελματική Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επηιέμαηε έλα από ηα θαησηέξσ πεδία  

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Σπκπιεξώζηε έλα από ηα θαησηέξσ δεύγε πεδίσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

Αριθμός Αίτησης Εγγραυής   

Αριθμός ένστασης   

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήματος   

Αριθμός αίτησης ακσρότητας   
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ΑΙΣΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΡΗΗ 
 

ε απάληεζε ηεο αλωηέξω έλζηαζεο / αίηεζεο αθπξόηεηαο,θνηλνπνηήζακε ζηνλ εληζηάκελν / 

αηηνύληα ηελ αθπξόηεηα ζηηο           /          /          , 

(α) [ηηο παξαηεξήζεηο καο θαη αίηεκα γηα απόδεημε νπζηαζηηθήο ρξήζεο ηνπ ζήκαηόο ηνπ]  
(β) [αίηεκα γηα απόδεημε νπζηαζηηθήο ρξήζεο ηνπ ζήκαηόο ηνπ].   
 

Με ηελ παξνύζα ζαο θνηλνπνηνύκε ην πξωηόηππν ηωλ εγγξάθωλ απηώλ θαη αηηνύκεζα όπωο   

θαιέζεηε ηνλ εληζηάκελν λα απνδείμεη όηη έρεη πξνβεί ζε νπζηαζηηθή ρξήζε ηνπ ζήκαηόο ηνπ θαηά ηελ  

δηάξθεηα ηωλ 5 εηώλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηεο αίηεζήο καο  γηα εγγξαθή 

ζήκαηνο / αίηεζήο καο γηα θήξπμε αθπξόηεηαο. 

  

[Η θαησηέξσ πξνζζήθε αθνξάκόλνλ ηελ επηινγή (β)] 

[Δπηθπιαζζόκεζα λα απαληήζνπκε επί ηεο νπζίαο ηεο έλζηαζεο / αίηεζεο αθπξόηεηαο 

καδί κε ηηο παξαηεξήζεηο καο επί ηωλ απνδείμεωλ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ζήκαηνο] 

[Επηζπλάςεηεπαξαηεξήζεηο θαη ην αίηεκα γηα ρξήζε] 

 

 

ΑΣΕΛΩ 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 

Δγώ ν/ε ππνγεγξακκέλνο/ε 

________________________________________________________ή αληηπξόζωπνο ή εηδηθόο 

πιεξεμνύζηνο ήδηθεγόξνο / εθπξόζωπνο ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο 

_____________________________________,[κέινο ηνπ Παγθύπξηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ κε 

αξηζκό κεηξώνπ _________________________,]δειώλω ππεύζπλα θαη δηαβεβαηώλω επίζεκα [όηη 

ε εγγξαθή κνπ ζην κεηξών Γηθεγόξωλ είλαη ζε ηζρύ,]
1
 όηη εθπξνζωπώ λόκηκα ηνλ αηηνύληα γηα ηελ 

θαηάζεζε ηεο παξνύζαο αίηεζεο θαη όηη ηα ζηνηρεία ηεο δήιωζεο απηήο είλαη αιεζή. 

 Ηκεξνκελία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπνγξαθή 

            /            /  
 

 

                                                      
1
Όπνπ ηζρύεη άιιωο δηαγξάθεηαη ην θείκελν ζηελ παξέλζεζε. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 19 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ / ΕΝΙΣΑΜΕΝΟΤ / ΑΙΣΟΤΝΣΑ ΣΗΝ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

[Άπθπα 30(6), (7), 42(7),Κανονιζμοί19(6), 38(4), 40] 
 

ΣΟΙΥΕΙΑΕΝΙΣΑΜΕΝΟΤ / ΑΙΣΟΤΝΣΑ ΣΗΝ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΝΣΑΗ– ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

 

 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία  

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο    

Δπιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 
Ενιστάμενος   Αιτών Ακσρότητα   

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελματική Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

ΦσσικόΠρόσωπο   ΝομικόΠρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Συμπληπώζηε ένα από ηα καηωηέπω ζεύγη πεδίων, ανάλογα με ηην πεπίπηωζη 

Αριθμός Αίτησης Εγγραυής   

Αριθμός Ένστασης   

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήματος   

Αριθμός Ακσρότητας   
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A) ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΥΩΡΙ ΑΙΣΗΜΑ ΥΡΗΗ 
 

ε απάνηηζη ηων παπαηηπήζεων ηος καθ’ ος η ένζηαζη / αίηηζη ακςπόηηηαρ, κοινοποιήζαμε ζε 

αςηόν ζηιρ              /            /             ηιρ παπαηηπήζειρ μαρ ωρ και έγγπαθα και αποδείξειρ. Με ηην 

παπούζα ζαρ κοινοποιούμε ηο ππωηόηςπο ηων εγγπάθων αςηών και αιηούμεθα όπωρ οι. 

παπαηηπήζειρ μαρ γίνοςν δεκηέρ και αποππιθθεί η ανωηέπω αίηηζη εγγπαθήρ / ηο ανωηέπω ζήμα. 
 

[Πποαιπεηικό] 

Αιηούμεθα επίζηρ όπωρ ο καθ΄ος η ένζηαζη /καθ΄οςη αίηηζη ακςπόηηηαρεπιβαπςνθεί με ηα έξοδα ηηρ 

διαδικαζίαρ.  

[Επιζυνάψεηε ηο έγγπαθο ηων παπαηηπήζεων και ηα αποδεικηικά ζηοιχεία] 

 

B) ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΜΕ ΑΙΣΗΜΑ ΥΡΗΗ 
 

ε απάνηηζη ηος αιηήμαηορ για απόδειξη οςζιαζηικήρ σπήζηρ ηος ζήμαηόρ μαρ / ηων παπαηηπήζεων 

και ηος αιηήμαηορ για απόδειξη οςζιαζηικήρ σπήζηρ ηος ζήμαηόρ μαρ, κοινοποιήζαμε  

ζηιρ               /            /  ζηον καθ’ ος η ένζηαζη / αίηηζη ακςπόηηηαρ ηιρ παπαηηπήζειρ 

μαρ και ηιρ αποδείξειρ ζσεηικά με ηην οςζιαζηική σπήζη ηος ζήμαηόρ μαρ. 

 

Με ηην παπούζα ζαρ κοινοποιούμε ηο ππωηόηςπο ηων εγγπάθων αςηών και αιηούμεθα όπωρ η 

ένζηαζή μαρ / αίηηζη κήπςξηρ ακςπόηηηαρ γίνει δεκηή και αποππιθθεί η ανωηέπω αίηηζη εγγπαθήρ / 

ηο ανωηέπω ζήμα. 

 

[Πποαιπεηικό] 

Αιηούμεθα επίζηρ όπωρ ο καθ΄ος η ένζηαζη /καθ΄οςη αίηηζη ακςπόηηηαρεπιβαπςνθεί με ηα έξοδα ηηρ 

διαδικαζίαρ.  

[Επιζυνάψεηε ηο έγγπαθο ηων παπαηηπήζεων και ηα αποδεικηικά ζηοιχεία] 

 

ΑΣΕΛΩ 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 

Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,]δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα [όηι 

η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 

 Ημεπομηνία  
 

Τπογπαθή 

            /            /  

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 20 
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

(ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΣΑΗ, ΕΚΠΣΩΗ, ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ) 
[Άπθπα 30(9), 42(7)] 

 

ΣΟΙΥΕΙΑΑΙΣΟΤΝΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗ / ΕΝΙΣΑΜΕΝΟΤ ΣΗΝ ΕΚΠΣΩΗ / ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ –  ΕΝΣΑΗ –ΕΚΠΣΩΗ – ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

 

 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία  

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο  

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 
Αιτών Εγγραυή  Ενιστάμενος  

Αιτών την Έκπτωση  Αιτών την Ακσρότητα  
 

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελματική Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Συμπληπώζηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία ή ζεύγη πεδίων, ανάλογα με ηην πεπίπηωζη 

Αριθμός Αίτησης Εγγραυής   

Αριθμός Αίτησης Εγγραυής   

Αριθμός Ένστασης   

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήματος   

Αριθμός Έκπτωσης   

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήματος   

Αριθμός Ακσρότητας   
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ΑΙΣΗΜΑ 
 

Αιηούμεθα ηην ςποβολή ππόζθεηων παπαηηπήζεων για ηοςρ ακόλοςθοςρ λόγοςρ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Χπήζη ζυμπληπωμαηικού θύλλου όπου χπειάζεηαι] 

 

ΑΣΕΛΩ 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 

Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,]δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα [όηι 

η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 Ημεπομηνία  
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 

1363



 
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 21 
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΗ 
[Άπθπα 30(10), Κανονιζμόρ 38(7)] 

 

ΣΟΙΥΕΙΑΑΙΣΟΤΝΣΑ  

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ– ΕΝΣΑΗ – ΕΚΠΣΩΗ – ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

 

 

 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο  

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 
Αιτών Εγγραυή ήματος  Ενιστάμενος  

Αιτών Έκπτωση  Καθ’οσ η Έκπτωση  
Αιτών Ακσρότητα  Καθ’οσ η Ακσρώτητα  

 Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελματική Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Συμπληπώζηε ένα από ηα καηωηέπω ζεύγη πεδίων, ανάλογα με ηην πεπίπηωζη 
 

Αριθμός Αίτησης Εγγραυής   

Αριθμός Αίτησης Εγγραυής   

Αριθμός Ένστασης   

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήματος   

Αριθμός Αίτησης Έκπτωσης   

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήματος   

Αριθμός Ακσρότητας   
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ΑΚΡΟΑΗ 
Αιηούμεθα ηην ακπόαζή μαρ επί ηηρ ανωηέπω διαδικαζίαρ για ηοςρ ακόλοςθοςρ λόγοςρ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Χπήζη ζυμπληπωμαηικού θύλλου όπου χπειάζεηαι] 

 

ΑΣΕΛΩ 
 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,]δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα [όηι 

η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  

                                                      
1
 Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΘ ΕΜΠΟΡΘΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 22 
ΑΘΣΗΗ ΠΑΡΑΘΣΗΗ 

[Άπθπο 38, Κανονιζμόρ 33] 
 

ΣΟΘΥΕΘΑ ΔΘΚΑΘΟΤΥΟΤ ΗΜΑΣΟ 

 

ΣΟΘΥΕΘΑ ΔΘΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΑΘΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ –ΗΜΑ 
Αριθμός Αίτησης Εγγραυής / 
Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήματος 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΤΠΗΡΕΘΕ ΓΘΑ ΣΑ ΟΠΟΘΑ ΖΗΣΕΘΣΑΘ Η ΠΑΡΑΘΣΗΗ 

Για ηο ύνολο Πποφόνηυν κ’ Τπηπεζιών  

Για Μέπορ Πποφόνηυν κ’ Τπηπεζιών, ειδικόηεπα :  
 

Αριθμός Κλάσης Προϊόντα κ’ Τπηρεσίες 

  
 

  
 

  
 

  
 

[Χπήζε ζςμπλεπωμαηικού θύλλος όπος σπειάδεηαι] 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπωπεδία 

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελματική Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   
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ΑΘΣΗΗ 
[Επιλέξαηε μία από ηιρ καηωηέπω πεπιπηώζειρ] 

Α) αρ δηλώνοςμε όηι παπαιηούμεθα ηος αιηήμαηορ εγγπαθήρ ζήμαηορ και ζαρ καλούμε όπυρ  

παύζεηε ηην διαδικαζία εγγπαθήρ  
 

Β) αρ δηλώνοςμε όηι παπαιηούμεθα από ηο δικαίυμά μαρ ζηο ζήμα και ζαρ καλούμε όπυρ  

διαγπάτεηε αςηό από ηο Μηηπώο.  
 

Τποβάλοςμε δήλυζη ζςναίνεζηρ ηος αδειούσος ηος ζήμαηορ / ηπίηος έσονηορ δικαίυμα ζηο  

ζήμα [Όπος απαιηείηαι} 

 

ΔΗΛΩΗ ΤΝΑΘΝΕΗ 

Αδειούσος ηος ζήμαηορ  

Σπίηος έσονηορ δικαίυμα ζηο ζήμα  

[Η Δήλωζε ζςναίνεζερ ςποβάλλεηαι ζε ξεσωπιζηό έγγπαθο] 

 

ΣΕΛΟ 
 

Ποζό:  € 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζυπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζυπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,] δηλώνυ ςπεύθςνα και διαβεβαιώνυ επίζημα 

[όηι η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπυν είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζυπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για 

ηην καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλυζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  

 

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλυρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Δ.. 23 
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΣΩΗ 

[Άπθπο 39, Κανονιζμόρ 34] 
 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ ΣΗΝ ΔΚΠΣΩΗ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΗΜΑΣΟ 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία  

Φσζικό Πρόζωπο  Νομικό Πρόζωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελμαηική Γιεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Γιεύθσνζη   

Σηλέθωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσζικό Πρόζωπο   Νομικό Πρόζωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Γιεύθσνζη   

 

Ηλεκηρονική Γιεύθσνζη   

Σηλέθωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Φσζικό Πρόζωπο  Νομικό Πρόζωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελμαηική Γιεύθσνζη   

 

Ηλεκηπονική Γιεύθςνζη   

Σηλέθωνο   
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ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΗΜΑ 

Αριθμός ήμαηος   Ημερομηνία Δγγραθής             /            / 

 

ΠΡΟΙΟΝΣΑ κ’ ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΡΔΦΔΣΑΙ Η ΔΚΠΣΩΗ 
Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία 

Καθ' όλων ηων Προϊόνηων κ’ 
Τπηρεζιών  

 

Καηά μέροσς ηων Προϊόνηων κ’ 
Τπηρεζιών  

Διδικόηερα: 

 

Αριθμός Κλάζης Προϊόνηα κ’ Τπηρεζίες 

  
 

  
 

  
 

  
 

[Χπήζη ζυμπληπωμαηικού θύλλου όπου χπειάζεηαι] 

 

ΛΟΓΟΙ ΔΚΠΣΩΗ 

Άπθπο 39(1)(α), μη οςζιαζηική σπήζη ηος ζήμαηορ για πένηε ζςνεσή έηη  

Άπθπο 39(1)(β), ηο ζήμα καηέζηη κοινόσπηζηο  

Άπθπο 39(1)(γ), ηο ζήμα καηέζηη παπαπλανηηικό  

Άπθπο 54, ειδικοί λόγοι έκπηωζηρ ζςλλογικών ζημάηων και ζημάηων 
πιζηοποίηζηρ[Πποζδιοπίζηε]   

 

[Πποζδιοπίζηε] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αιηιολόγηζη Λόγων Έκπηωζης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Χπηζιμοποιείζηε ζυμπληπωμαηικό έγγπαθο, αν χπειάζεηαι και επιζυνάψεηε ηα αποδεικηικά ζηοιχεία, 
όπου υπάπχουν] 
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ΣΔΛΟ 
 

Ποζό:  € 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,]δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα [όηι 

η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  
 

 

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 24 
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΕΚΠΣΩΗ 

[Κανονιζμόρ 37 (1)] 
 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΣΩΗ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΗΜΑ – ΑΙΣΗΗ ΕΚΠΣΩΗ 
Σπκπιεξώζηε έλα από ηα θαησηέξσ πεδία 

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήματος  

Αριθμός Αίτησης Έκπτωσης  

 

Επηιέμαηε έλα από ηα θαησηέξσ πεδία  

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελματική Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επηιέμαηε έλα από ηα θαησηέξσ πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   
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ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
 

Για ηην ηεκμηπίωζη ηηρ αίηηζήρ μαρ γιά κήπςξη έκπηωζηρ ηος δικαιούσος ηος ζήμαηορ ςποβάλλοςμε 

ηα καηωηέπω έγγπαθα και αποδείξειρ. 

[Επηιέμαηε κία απί ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο θαη επηζπλάςεηε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 

δηθαηνινγνύλ/ζηεξίδνπλ ηελ αίηεζε έθπησζεο] 

Άπθπο 39(1)((α), Μη οςζιαζηική σπήζη ηος ζήμαηορ για πένηε ζςνεσή έηη 
 
[Τν βάξνο απόδεημεο αλήθεη ζηνλ δηθαηνύρν ηνπ πξνζβαιιόκελνπ ζήκαηνο (θαζ’ νπ ε αίηεζε 
έθπησζεο) ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη όηη ην ζήκα ηνπ έρεη ηύρεη νπζηαζηηθήο ρξήζεο θαηά 
ηελ πξνβιεπόκελε ρξνληθή πεξίνδν] 
 

 

Άπθπο 39(1)(β), Σο ζήμα καηέζηη κοινόσπηζηο ή η ζςνήθηρ εμποπική ονομαζία ηος 
πποϊόνηορ 

 

Άπθπο 39(1)(γ), Σο ζήμα καηέζηη παπαπλανηηικό  

Άπθπο 54(α), Η σπήζη ηος ζήμαηορ πιζηοποίηζηρ / ζςλλογικού ζήμαηορ δεν είναι ζύμθωνη 
με ηον Κανονιζμό σπήζηρ 

 

Άπθπο 54(β) Ο ηπόπορ σπήζηρ ηος ζήμαηορ πιζηοποίηζηρ / ζςλλογικού ζήμαηορ δύναηαι να 
παπαπλανήζει ηο κοινό 

 

Άπθπο 54(γ) Η ηποποποίηζη ηος Κανονιζμού σπήζηρ ηος ζήμαηορ πιζηοποίηζηρ / 
ζςλλογικού ζήμαηορ έγινε καηά παπάβαζη ηος άπθπος 48(1) ηος Νόμος 

 

[Χξεζηκνπνηείζηε ζπκπιεξσκαηηθό έγγξαθν θαη επηζπλάςεηε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 

δηθαηνινγνύλ ηελ έθπησζε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε] 

 

ΣΕΛΟ  
 

Ποζό: € 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,]δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα [όηι 

η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  
 

 

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Δ.. 25 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΘ’ ΟΤ Η ΔΚΠΣΩΗ 

[Κανονιζμόρ 38(3), 39] 
 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΘ’ΟΤ Η ΔΚΠΣΩΗ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΗΜΑ – ΑΙΣΗΗ ΔΚΠΣΩΗ 

Αριθμός Δγγεγραμμένοσ ήματος  

Αριθμός Αίτησης Έκπτωσης  

 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπωπεδία  

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελματική Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέπω πεδία  

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
[Σςμπληπώζηε μία  από ηιρ καηωηέπω επιλογέρ] 

 

(Α) ΜΗ ΟΤΙΑΣΙΚΗ ΥΡΗΗΗΜΑΣΟ 

ε απάνηηζη ηηρ ανωηέπω αίηηζηρ έκπηωζηρ από ηο δικαίωμά μαρ επί ηος ζήμαηορ λόγω μη 

οςζιαζηικήρ σπήζηρ αςηού, κοινοποιήζαμε ζηον αιηούνηα ηην έκπηωζη ζηιρ 

            /            /              ηιρ παπαηηπήζειρ μαρ [ωρ και έγγπαθα και αποδείξειρ]. 

Με ηην παπούζα ζαρ κοινοποιούμε ηο ππωηόηςπο ηων εγγπάθων αςηών και αιηούμεθα όπωρ οι 

παπαηηπήζειρ μαρ γίνοςν δεκηέρ και αποππιθθεί η αίηηζη έκπηωζηρ.  
 

Αιηούμεθα επίζηρ όπωρ ο ενιζηάμενορ επιβαπςνθεί με ηα έξοδα ηηρ διαδικαζίαρ[Πποαιπεηικό] 

 

[Επιζςνάψεηε παπαηηπήζειρ και αποδεικηικά έγγπαθα] 

 

(Β) ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΑ κ´ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΚΑ ΗΜΑΣΑ 

ε απάνηηζη ηηρ ανωηέπω αίηηζηρ έκπηωζηρ από ηο δικαίωμά μαρ επί ηος ζήμαηορ για ηον λόγο  

όηι ηούηο καηέζηη κοινόσπηζηο / παπαπλανηηικό , κοινοποιήζαμε ζηον αιηούνηα ηην κήπςξη 

έκπηωζηρ ζηιρ             /            /              ηιρ παπαηηπήζειρ μαρ [ωρ και έγγπαθα και αποδείξειρ]. 

Με ηην παπούζα ζαρ κοινοποιούμε ηο ππωηόηςπο ηων εγγπάθων αςηών και αιηούμεθα όπωρ οι 

παπαηηπήζειρ μαρ γίνοςν δεκηέρ και αποππιθθεί η  αίηηζη έκπηωζηρ.  

 

Αιηούμεθα επίζηρ όπωρ ο ενιζηάμενορ επιβαπςνθεί με ηα έξοδα ηηρ διαδικαζίαρ[Πποαιπεηικό] 

 

[Επιζςνάψεηε παπαηηπήζειρ και αποδεικηικά έγγπαθα] 

 

ΑΣΔΛΩ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,]δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα [όηι 

η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 Ημεπομηνία  
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 

1374



 
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Δ.. 26 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΙΣΟΤΝΣΑ ΣΗΝ ΔΚΠΣΩΗ 

[Κανονιζμόρ 38(4)] 
 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΗΜΑΣΟ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΗΜΑ – ΑΙΣΗΗ ΔΚΠΣΩΗ 
Αριθμός Δγγεγραμμένοσ 
ήματος 

 

Αριθμός Αίτησης Έκπτωσης  
 

(Α) ΓΙΑ ΑΙΣΗΜΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΡΗΗ 
 

ε απάνηηζη ηων παπαηηπήζεων ηος καθ’ ος η έκπηωζη και ηων αποδείξεων πος πποζκόμιζε 

ζσεηικά με ηην οςζιαζηική σπήζη ηος ζήμαηόρ ηος, κοινοποιήζαμε ζε αςηόν ζηιρ 

       /          /          , ηιρ παπαηηπήζειρ μαρ. Με ηην παπούζα ζαρ κοινοποιούμε ηο ππωηόηςπο 

ηων εγγπάθων αςηών και αιηούμεθα όπωρ οι αίηηζή μαρ γίνει δεκηή και διαγπαθεί από ηο Μηηπώο 

ηο ζήμα με απιθμό   

 

Αιηούμεθα επίζηρ όπωρ ο ενιζηάμενορ επιβαπςνθεί με ηα έξοδα ηηρ διαδικαζίαρ[Πποαιπεηικό] 

 

[Επιζςνάτεηε παπαηηπήζειρ και αποδεικηικά έγγπαθα] 

[Χπήζη ζςμπληπυμαηικού θύλλος όπος σπειάζεηαι] 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηυηέπυπεδία 

ΦσσικόΠρόσωπο  ΝομικόΠρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελματική Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηυηέπυ πεδία 

ΦσσικόΠρόσωπο   ΝομικόΠρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   
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(Β) ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΑ κ´ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΚΑ ΗΜΑΣΑ 
 

ε απάνηηζη ηων παπαηηπήζεων ηος καθ’ ος η έκπηωζη, κοινοποιήζαμε ζε αςηόν ζηιρ 

       /          /          , ηιρ παπαηηπήζειρ μαρ ωρ και έγγπαθα και αποδείξειρ. Με ηην παπούζα  

ζαρ κοινοποιούμε ηο ππωηόηςπο ηων εγγπάθων αςηών και αιηούμεθα όπωρ οι παπαηηπήζειρ μαρ 

γίνοςν δεκηέρ και αποππιθθεί η ανωηέπω αίηηζη εγγπαθήρ. 

 

Αιηούμεθα επίζηρ όπωρ ο ενιζηάμενορ επιβαπςνθεί με ηα έξοδα ηηρ διαδικαζίαρ[Πποαιπεηικό] 

 

[Επιζςνάτεηε παπαηηπήζειρ και αποδεικηικά έγγπαθα] 

[Χπήζη ζςμπληπυμαηικού θύλλος όπος σπειάζεηαι] 

 

ΑΣΔΛΩ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η 

________________________________________________________ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ 

πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________,[μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,]δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα [όηι 

η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για ηην 

καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  

 

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΔΡΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ 
ΖΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Δ.. 27 
ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΚΖΡΤΞΖ ΑΚΤΡΟΣΖΣΑ 

[Άξζξν 40, Καλνληζκόο 35] 
 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΟΤΝΣΑ ΣΖΝ ΑΚΤΡΟΣΖΣΑ 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟΤ 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΖΜΑΣΟ 

 

 

ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΖΜΑ 

 

 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηυηέπυπεδία  

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελματική Γιεύθσνση   

 

Ζλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηυηέπυ πεδία 

ΦσσικόΠρόσωπο   ΝομικόΠρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Γιεύθσνση   

 

Ζλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηυηέπυ πεδία  

ΦσσικόΠρόσωπο  ΝομικόΠρόσωπο  

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελματική Γιεύθσνση   

 

Αριθμός Δγγεγραμμένοσ ήματος   

Ζμερομηνία Δγγραυής              /            /             
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ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡΟ ΖΜΑ / ΓΗΚΑΗΩΜΑ 
 

 Δζληθό ήκα 

 Αίηεζε Δγγξαθήο Δζληθνύ ήκαηνο 

 Δζληθό ήκα Φήκεο 

 ήκα Δ.Δ 

 Αίηεζε Δγγξαθήο ήκαηνο Δ.Δ 

 ήκα Φήκεο Δ. Δ 

 Παγθνίλωο Γλωζηό ήκα 

 Γηεζλήο Καηαρώξηζε 

 Με Δγγεγξακκέλν ήκα 

 Γηαθξηηηθό εκείν Με Υξήζε ηηο πλαιιαγέο[Πποζδιοπίζηε] 

 Ολνκαζία Πξνέιεπζεο / Γεωγξαθηθή Έλδεημε [Πποζδιοπίζηε] 

 Γηθαίωκα Δπί Σνπ Ολόκαηνο 

 Γηθαίωκα Δπί Σεο Πξνζωπηθόηεηαο 

 πγγξαθηθό Γηθαίωκα 

 Γηθαίωκα Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο 

 

[Πποζδιοπίζηε] 

 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡΟΤ ΖΜΑΣΟ/ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ/ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ 

ΔΝΓΔΗΞΖ 

Λεκτικό  ΜηΛεκτικό  

[Για μη λεκηικά ζήμαηα επιζςνάτεηε / πποζκομίζηε αναπαπάζηαζη ππογενέζηεπος ζήμαηορ / 

δικαιώμαηορ / γευγπαθικήρ ένδειξηρ ζύμθυνα με ηον Κανονιζμό 5(2)] 

 

ΛΟΓΟΗ ΑΚΤΡΟΣΖΣΑ 
 

Απόλστοι Λόγοι 
[Πποζδιοπίζηε έναν ή πεπιζζόηεποςρ λόγοςρ ηος Άπθπος 5 εδάθια 1, 2  και 3 και ηος Άπθπος 54 
(ειδικοί λόγοι έκπηυζηρ ζςλλογικών ζημάηυν και ζημάηυν πιζηοποίηζηρ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Χπήζη ζςμπληπυμαηικού θύλλος όπος σπειάζεηαι] 
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Αιτιολόγηση Απόλστων Λόγων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Χπήζη ζςμπληπυμαηικού θύλλος όπος σπειάζεηαι] 

 

τετικοί Λόγοι 

Άξζξν 7(1)(α), ηαπηόηεηα ζεκείωλ θ' πξνϊόληωλ/ππεξεζηώλ  

Άξζξν 7(1)(β), νκνηόηεηα ζεκείωλ θ' πξνϊόληωλ/ππεξεζηώλ θαη θίλδπλνο ζύγρπζεο  
Άξζξν 7(3)(α), ε ρξήζε ηνπ κεηαγελέζηεξνπ ζήκαηνο, ρωξίο εύινγε αηηία, ζα πξνζπόξηδε 
αζέκηην όθεινο από ηνλ δηαθξηηηθό ραξαθηήξα ή ηελ θήκε ηνπ ζήκαηνο ή ζα έβιαπηε ηνλ 
δηαθξηηηθό ραξαθηήξα ή ηελ θήκε απηνύ 

 

Άξζξν 7(3)(β), αίηεζε εγγξαθήο από δηθεγόξν ή αληηπξόζωπν ηνπ δηθαηνύρνπ ρωξίο ηελ 
άδεηά ηνπ 

 

Άξζξν 7(3)(γ), απαγόξεπζε εγγξαθήο δπλάκεη πξνγελέζηεξεο 
 - πξνζηαηεπόκελεονλνκαζίαο πξνέιεπζεο  
 - πξνζηαηεπόκελεο γεωγξαθηθήο έλδεημεο  
Άξζξν 7(4)(α), απαγόξεπζε εγγξαθήο δπλάκεη πξνγελέζηεξνπ 
 - κε εγγεγξακκέλνπ ζήκαηνο  
 - δηαθξηηηθνύ ζεκείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο  
Άξζξν 7(4)(β), απαγόξεπζε εγγξαθήο δπλάκεη πξνγελέζηεξνπ δηθαηώκαηνο, εηδηθόηεξα 
 - δηθαηώκαηνο επί ηνπ νλόκαηνο  
 - δηθαηώκαηνο επί ηεο πξνζωπηθόηεηαο  
 - ζπγγξαθηθνύ δηθαηώκαηνο  
 - δηθαηώκαηνο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο  
 

Αιτιολόγηση τετικών Λόγων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Χπήζη ζςμπληπυμαηικού θύλλος όπος σπειάζεηαι] 
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ΠΡΟΗΟΝΣΑ κ΄ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΟΠΟΗΩΝ ΣΡΔΦΔΣΑΗ Ζ ΑΚΤΡΟΣΖΣΑ 

Καζ' όιωλ ηωλ πξνϊόληωλ θ' ππεξεζηώλ  

Καηά κέξνπο ηωλ πξνϊόληωλ θ' ππεξεζηώλ, εηδηθόηεξα: [πποζδιοπίζηε καηυηέπυ]  
 

Αριθμός Κλάσης Προϊόντα κ’ Τπηρεσίες 

  
 

  
 

  
 

  
 

[Χπήζη ζςμπληπυμαηικού θύλλος όπος σπειάζεηαι] 

 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ κ’ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΠΟΗΩΝ ΒΑΗΕΔΣΑΗ Ζ ΑΚΤΡΟΣΖΣΑ 

Δπί όιωλ ηωλ πξνϊόληωλ θ' ππεξεζηώλ  

Δπί  κέξνπο ηωλ πξνϊόληωλ θ' ππεξεζηώλ, εηδηθόηεξα: [πποζδιοπίζηε καηυηέπυ]  
 

Αριθμός Κλάσης Προϊόντα κ’ Τπηρεσίες 

  
 

  
 

  
 

  
 

[Χπήζη ζςμπληπυμαηικού θύλλος όπος σπειάζεηαι] 

 

ΣΔΛΟ 
 

Πνζό:  € 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
Δγώ ν/ε ππνγεγξακκέλνο/ε 

________________________________________________________ή αληηπξόζωπνο ή εηδηθόο 

πιεξεμνύζηνο ήδηθεγόξνο / εθπξόζωπνο ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο 

_____________________________________,[κέινο ηνπ Παγθύπξηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ κε 

αξηζκό κεηξώνπ _________________________,]δειώλω ππεύζπλα θαη δηαβεβαηώλω επίζεκα [όηη 

ε εγγξαθή κνπ ζην κεηξών Γηθεγόξωλ είλαη ζε ηζρύ,]
1
 όηη εθπξνζωπώ λόκηκα ηνλ αηηνύληα γηα ηελ 

θαηάζεζε ηεο παξνύζαο αίηεζεο θαη όηη ηα ζηνηρεία ηεο δήιωζεο απηήο είλαη αιεζή. 

 

 Ηκεξνκελία  
 
 
 

Τπνγξαθή 

            /            /  

                                                      
1
Όπνπ ηζρύεη άιιωο δηαγξάθεηαη ην θείκελν ζηελ παξέλζεζε. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΘ ΕΜΠΟΡΘΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ε.. 28 
ΣΕΚΜΗΡΘΩΗ ΣΗ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

[Καλνληζκόο 37] 
 

ΣΟΘΥΕΘΑ ΑΘΣΟΤΝΣΑ ΣΗΝ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

ΣΟΘΥΕΘΑ ΔΘΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΗΜΑ – ΑΘΣΗΗ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηυηέπυ πεδία  

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Επαγγελματική Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηυηέπυ πεδία 

ΦσσικόΠρόσωπο   ΝομικόΠρόσωπο  

Όνομα κ' Επώνσμο / Επωνσμία   

Διεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Διεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Αριθμός Εγγεγραμμένοσ ήματος   

Αριθμός Αίτησης Ακσρότητας   
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Δ.. 28 
 

../ 2 
 

ΑΠΟΔΕΘΚΣΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΗΜΑΣΟ / ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΟ ΠΟΤ ΣΗΡΘΖΕΘ ΣΗΝ 

ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 
 

Γηα ηελ ηεθκεξίωζε ηεο αίηεζεο αθπξόηεηαο ππνβάινπκε ηα θαηωηέξω έγγξαθα θαη απνδείμεηο  

[Επιλέξαηε μία από ηιρ καηυηέπυ πεπιπηώζειρ και επιζςνάτεηε ηα αποδεικηικά ζηοισεία πος 

δικαιολογούν/ζηηπίζοςν ηην αίηηζη ακςπόηηηαρ] 

 

Πηζηνπνηεηηθό θαηάζεζεο αίηεζεο εγγξαθήο ή ζρεηηθή βεβαίωζε ηνπ νηθείνπ Γξαθείνπ  

Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην Μεηξών ή ζρεηηθή βεβαίωζε ηνπ νηθείνπ Γξαθείνπ  

Απνδείμεηο όηη ην ζήκα έρεη θαηαζηεί παγθνίλωο γλωζηό ζηελ Κύπξν  

Απνδείμεηο όηη ην ζήκα ραίξεη θήκεο ζηελ Κύπξν ή ζηελ Δ.Δ θαη πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ηνπ ή 
ζρεηηθή βεβαίωζε ηνπ Γξαθείνπ  

Απνδείμεηο όηη ε αίηεζε εγγξαθήο θαηαηέζεθε από  δηθεγόξν/αληηπξόζωπν ηνπ δηθαηνύρνπ ηνπ 
ζήκαηνο ρωξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ  

Απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ απόθηεζε, ζπλερηδόκελε ύπαξμε θ’ έθηαζε πξνζηαζίαο νλνκαζίαο 
πξνέιεπζεο ή γεωγξαθηθήο έλδεημεο  

Απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ απόθηεζε, ζπλερηδόκελε ύπαξμε θ´ έθηαζε πξνζηαζίαο κε 
εγγεγξακκέλνπ ζήκαηνο ή δηαθξηηηθνύ γλωξίζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο  

 

[Πποζκομίζηε πιζηοποιηηικά και αποδείξειρ] 

[Χπηζιμοποιείζηε ζςμπληπυμαηικό έγγπαθο] 

 

ΑΣΕΛΩ 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Δγώ ν/ε ππνγεγξακκέλνο/ε 

________________________________________________________ή αληηπξόζωπνο ή εηδηθόο 

πιεξεμνύζηνο ήδηθεγόξνο / εθπξόζωπνο ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο 

_____________________________________,[κέινο ηνπ Παγθύπξηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ κε 

αξηζκό κεηξώνπ _________________________,]δειώλω ππεύζπλα θαη δηαβεβαηώλω επίζεκα [όηη 

ε εγγξαθή κνπ ζην κεηξών Γηθεγόξωλ είλαη ζε ηζρύ,]
1
 όηη εθπξνζωπώ λόκηκα ηνλ αηηνύληα γηα ηελ 

θαηάζεζε ηεο παξνύζαο αίηεζεο θαη όηη ηα ζηνηρεία ηεο δήιωζεο απηήο είλαη αιεζή. 

 

 Ηκεξνκελία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπνγξαθή 

            /            /  
 

 

                                                      
1
Όπνπ ηζρύεη άιιωο δηαγξάθεηαη ην θείκελν ζηελ παξέλζεζε. 
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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ο ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

 
ΚΛΑΓΟ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Δ.. 29 
ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ 

 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 
Αίηηζη Δγγπαθήρ  Ένζηαζηρ  

Έκπηωζηρ  Ακςπόηηηαρ  

Δγγεγπαμμένο ήμα    
 

ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ – ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΗΜΑ –ΔΝΣΑΗ – ΔΚΠΣΩΗ – 

ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ 

 

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέρω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο  Νομικό Πρόσωπο   

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Δπαγγελματική Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Επιλέξαηε ένα από ηα καηωηέρω πεδία 

Φσσικό Πρόσωπο   Νομικό Πρόσωπο    

Όνομα κ' Δπώνσμο / Δπωνσμία   

Γιεύθσνση   

 

Ηλεκτρονική Γιεύθσνση   

Σηλέυωνο   

Συμπληρώζηε ένα από ηα καηωηέρω πεδία 
 

Αριθμός Αίτησης Δγγραυής   

Αριθμός Δγγεγραμμένοσ ήματος   

Αριθμός Ένστασης   

Αριθμός Αίτησης Έκπτωσης   

Αριθμός Ακσρότητας   
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Δ.. 29 
 

 

ΑΙΣΗΜΑ 
 

Δπιζςνάπηοςμε ζςμπληπωμαηικό/α έγγπαθο/α ζσεηικά με ηην πποαναθεπθείζα διαδικαζία. 

 

ΑΣΔΛΩ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
Δγώ ο/η ςπογεγπαμμένορ/η ________________________________________________________ 

ή ανηιππόζωπορ ή ειδικόρ πληπεξούζιορ ήδικηγόπορ / εκππόζωπορ ηηρ δικηγοπικήρ εηαιπείαρ 

_____________________________________, [μέλορ ηος Παγκύππιος Γικηγοπικού ςλλόγος με 

απιθμό μηηπώος _________________________,] δηλώνω ςπεύθςνα και διαβεβαιώνω επίζημα 

[όηι η εγγπαθή μος ζηο μηηπώο Γικηγόπων είναι ζε ιζσύ,]
1
 όηι εκπποζωπώ νόμιμα ηον αιηούνηα για 

ηην καηάθεζη ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ και όηι ηα ζηοισεία ηηρ δήλωζηρ αςηήρ είναι αληθή. 

 

 Ημεπομηνία  
 
 
 
 
 
 
 

Τπογπαθή 

            /            /  

 

 

                                                      
1
Όπος ιζσύει άλλωρ διαγπάθεηαι ηο κείμενο ζηην παπένθεζη. 

__________________________________________________________________________________________
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα.
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