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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

Εξαμηνιαία αναφορά 
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Μάιος 2021 

1. Ε001 (Νόμος Εμπορικών 

Σημάτων) 

Επικεφαλής: Σ. Θεοδούλου 
Ex officio: Χρ. Πέτρου-Μιλή 

Υπεύθυνη: Νικ. Επαμεινώνδα 

Μέλη: Αλ. Κουκούνης, Θ. Αγγελίδης, Μ. 
Μακρίδου 

 

Ο περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος (Κεφ. 268) έχρηζε 
αναθεώρησης, ως προς το ποιος θα μπορούσε να 
εκπροσωπεί τους δικαιούχους ενώπιον του Εφόρου 
Εταιρειών για σκοπούς εγγραφής εμπορικών σημάτων 
και σχετικών εμφανίσεων. 

Κατόπιν συναντήσεων με την αρμόδια λειτουργό της 
Νομικής Υπηρεσίας, ο βασικός Νόμος εν τέλει 
τροποποιήθηκε με Πρόταση Νόμου, που ψηφίστηκε από 
την ολομέλεια της Βουλής στις 23 Απριλίου 2021. 

Αφού ο πρώτος αυτός στόχος επετεύχθη, η Επιτροπή 
θα εξετάσει πλέον το Κεφ. 268 στο σύνολό του, ως είχε 
τροποποιηθεί από τον Νόμο αρ. 63(Ι)/2020, με σκοπό 
να προτείνει περαιτέρω αναγκαίες αλλαγές.     

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα ετοιμάσει τροποποίηση 
και του Περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ. 2), όπου θα 
προστεθεί – πέραν της εγγραφής – και η γενικότερη 
διαχείριση εμπορικών σημάτων και διπλ. ευρεσιτεχνίας. 
  

2. Ε002 (Σχέσεις με Έφορο 

Εταιρειών): 

Επικεφαλής: Σ. Θεοδούλου 
Ex officio: Χρ. Πέτρου-Μιλή 

Υπεύθυνος: Πολ. Ιερωνυμίδης 

Μέλη: Νικ. Βανέζου, Γ. Στεφάνου, Π. 
Μαυρονύχης 

 

Η μόνιμη αυτή ομάδα εργασίας βρίσκεται σε συχνή 
επικοινωνία με τον Έφορο Εταιρειών, με σκοπό την  
ομαλή συνεργασία των δικηγόρων με τον Κλάδο 
Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 
 
Μέχρι στιγμής, η Ε002 ανέφερε (και επέλυσε σε μερικές 
περιπτώσεις) αρκετά ζητήματα, όπως π.χ. ο ορισμός 
λειτουργών επικοινωνίας του Εφόρου, η παράταση 
προθεσμιών εν μέσω κορωνοϊού, η συνεργασία για την 
τροποποίηση του περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου, η 
κοινή διοργάνωση σεμιναρίου Δ.Ι., η δημοσίευση των 
αποφάσεων σε διαδικασίες ένστασης/ακύρωσης  
εμπορικών σημάτων, η ορθότερη έκδοση 
πιστοποιητικών εγγραφής, η δημοσίευση των 
αποδεκτών εμπορικών σημάτων στην ιστοσελίδα του 
Εφόρου, η διαδικασία μετατροπής Σημάτων της ΕΕ κ.ά.  
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3. Ε003 (Εκπαιδευτικό Σεμινάριο) 

Επικεφαλής: Σ. Θεοδούλου 
Ex officio: Χρ. Πέτρου-Μιλή 

Υπεύθυνη: Ν. Ξενοφώντος-Φούρνια 

Μέλη: Αν. Χρυσικός, Νικ. Αγγελίδης, 
Αν. Αντωνίου, Μαρ. Κλεάνθους 

 

 

Τη Μεγάλη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021, διοργανώθηκε 
το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Επιτροπής, με την 
ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 
 
Μετά από τους χαιρετισμούς του Προέδρου της 
Επιτροπής και της Αναπλ. Εφόρου, οι κύριοι ομιλητές, ο 
συνάδελφος Χαράλαμπος Μεϊβατζής και ο λειτουργός 
του Εφόρου Παντελής Παντελή, παρουσίασαν τα θέματα 
του επικερδούς κυπριακού φορολογικού καθεστώτος για 
τη διανοητική ιδιοκτησία και για το σχέδιο στήριξης του 
ΓΔΙΕΕ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, αντίστοιχα. Το 
όλο σεμινάριο προετοίμασε και συντόνισε με επιτυχία η 
συνάδελφος Νίκκη Ξενοφώντος-Φούρνια. 
 
Η Επιτροπή αναμένεται να διοργανώσει κι άλλο 
σεμινάριο, πιθανόν το φθινόπωρο. 

 

 

4. Ε004 (Ενιαίο Δίπλωμα 

Ευρεσιτεχνίας) 

 
Επικεφαλής/Υπεύθυνος: Σ. Θεοδούλου 
Ex officio: Χρ. Πέτρου-Μιλή 

 

Μέλη: Ν. Ξενοφώντος-Φούρνια,  

Ν. Επαμεινώνδα, Ν. Βανέζου 

Η Αναπλ. Έφορος Εταιρειών ζήτησε τη γνώμη του 
Π.Δ.Σ. αναφορικά με τη μελέτη αντικτύπου ενδεχόμενης 
επικύρωσης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Διπλώματος 
Ευρεσιτεχνίας από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
Μετά από ενδελεχή ανάλυση της εν λόγω μελέτης, η 
Επιτροπή απάντησε στον Έφορο ως εξής: 
 
«Η πιο συμφέρουσα οικονομικά επιλογή για την ΚΔ είναι 
να μην συμμετάσχει στο νέο σύστημα ΕΔΕ/ΕΔΔΕ.» 
 

 

Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή ασχολείται με ό,τι αφορά τη Διανοητική Ιδιοκτησία. 

Για παράδειγμα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής διενήργησε επαφές με όλα τα αρμόδια 

κυβερνητικά τμήματα και με την Ευρ. Επιτροπή στις Βρυξέλλες, αναφορικά με την 

επείγοντος χαρακτήρα κατοχύρωση του χαλλουμιού ως Π.Ο.Π., σκοπός που τελικά 

επετεύχθη από την Κ.Δ. τον Μάρτιο/Απρίλιο 2021, μετά από πάρα πολλά χρόνια.    

Μελλοντικά σχέδια της Επιτροπής περιλαμβάνουν ενέργειες για γνωστοποίηση στο κοινό 

των υπηρεσιών που οι δικηγόροι μπορούν να προσφέρουν στον τομέα της Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας (π.χ. έκδοση Οδηγού Δ.Ι.), καθώς και την εισαγωγή τρόπου πιστοποίησης 

πνευματικών δικαιωμάτων (π.χ. χρονοσήμανση/χρονοσφραγίδα από Έφορο). Στα σκαριά 

βρίσκονται και συνεργασίες με παρόμοιας φύσης οργανισμούς, τόσο στην Κύπρο, όσο και 

στο εξωτερικό, για τις οποίες θα ενημερωθεί βέβαια εν ευθέτω χρόνω και το Συμβούλιο ΠΔΣ. 

 

 

(υπογραφή) 

Σώζος-Χρίστος Θεοδούλου     
Πρόεδρος της Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
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