
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 

 

Συνοπτικός τίτλος. 
 
 
 
 
4(Ι) του 2002. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Νομικής 

Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και 

Υποδειγμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί της Νομικής Προστασίας των 

Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμο του 2002 

(που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») 

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί της Νομικής Προστασίας των 

Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμοι του 2002 

και 2003.  

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σ’ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου όρου και της ερμηνείας του: 

 

 «’Υπουργός’ σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου,  

Βιομηχανίας και Τουρισμού.» 

  

Αντικατάσταση του 
άρθρου 14 του 
βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (7) του άρθρου 14 του βασικού νόμου 

καταργείται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο εδάφιο: 

 

 «(7) Ο Υπουργός δύναται με ∆ιάταγμα, που 

δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας, να καθορίζει και ρυθμίζει - 

 

(α) Τις λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο 

και την κατάθεση της αίτησης καταχώρησης, τα 

έγγραφα, τις φωτογραφίες και τις γραφικές 

παραστάσεις που τη συνοδεύουν, καθώς και τη 
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δυνατότητα υποβολής περισσοτέρων από ένα 

σχέδια ή υποδείγματα με μια μόνο αίτηση 

(πολλαπλή αίτηση καταχώρησης), 

 

(β) τις λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο και 

την κατάθεση της αίτησης για αλλαγές ή 

διορθώσεις, της αίτησης για εγγραφή αδειούχου 

εκμετάλλευσης, της αίτησης για ανανέωση της 

περιόδου προστασίας βιομηχανικού σχεδίου ή 

υποδείγματος και  

 

(γ) ο,τιδήποτε αφορά το είδος και το περιεχόμενο 

των εντύπων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με 

όλες τις διαδικασίες ενώπιον του Εφόρου για 

βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα». 

 

  

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

4.   Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε 

από τις 15 Φεβρουαρίου 2002 και οποιοδήποτε ∆ιάταγμα 

ήθελε εκδοθεί δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 14 του 

βασικού νόμου θεωρείται ότι έχει την ίδια αναδρομική 

ισχύ.  

  

  

 
 
 
 
 
 
/ΜΓ 
(23.01.199.2003) 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

 Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση του εδαφίου 

(7) του άρθρου 14 του βασικού νόμου, σε τρόπο ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα ρύθμισης των λεπτομερειών σχετικά με την έκδοση εντύπων για 

αιτήσεις, ανανεώσεις, άδειες εκμετάλλευσης κ.τ.λ. σχετικά με βιομηχανικά 

σχέδια και υποδείγματα. 

 

 Στο νομοσχέδιο προβλέπεται αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία 

δημοσίευσης του βασικού νόμου, ώστε να μην υπάρχει χρονική διαφορά 

μεταξύ της έναρξης ισχύος του εδαφίου (7) του άρθρου 14 και εκείνης των 

υπόλοιπων διατάξεων του νόμου, για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής. 

 

 

 

 

 

            Σόλων Νικήτας, 

              Γενικός Εισαγγελέας της ∆ημοκρατίας. 

 

 

 
Λευκωσία, 3 Ιουνίου, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
/ΡΘ 
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