
Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 153(Ι) του 2000 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ 

 ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΚΑΙ 1999 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας Νόμους του 1998 και 1999 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός 
νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμοι του 1998 μέχρι του 2000. 

Συνοπτικός τίτλος.        
             16(Ι) του 1998 

 21(Ι) του 1999.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, ευθύς αμέσως μετά το Μέρος VIII, 
του ακόλουθου νέου Μέρους: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη νέου 
Μέρους.  «ΜΕΡΟΣ VIIIA — ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Ορισμός. 48Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους—  

1(Ι) του 1993. άδεια κυκλοφορίας στην αγορά' σημαίνει το δικαίωμα εισαγωγής, 
κατασκευής, διαφήμισης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο προσφορά προς 
πώληση ή χρήση στη Δημοκρατία οποιουδήποτε γεωργικού φαρμάκου που 
αποκτάται με την εγγραφή του και με την απόκτηση αριθμού εγγραφής που 
παραχωρείται σε αυτό από το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων 
δυνάμει των διατάξεων του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993· 

 

 'γεωργικό φάρμακο' έχει την ερμηνεία που αποδίδεται σ' αυτό στο άρθρο 
2 του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και περιλαμβάνει τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα· 

 

 'δραστικές ουσίες' σημαίνει τις ουσίες ή τους μικροοργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ιών, που παρουσιάζουν γενική ή ειδική δράση— 

 

 (α) εναντίον επιβλαβών οργανισμών· ή  

 
(β) σε φυτά, μέρη φυτών ή φυτικά προϊόντα· 

 

 'επιβλαβείς οργανισμοί' σημαίνει τους εχθρούς των φυτών ή των φυτικών 
προϊόντων που ανήκουν στο ζωικό ή στο φυτικό βασίλειο, καθώς και τους 
ιούς, τα βακτήρια και τα άλλα μυκοπλάσματα ή άλλα παθογόνα· 

 

 'κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας' σημαίνει το δίπλωμα που προστατεύει ένα 
προϊόν, αυτό καθεαυτό ένα σκεύασμα, τη μέθοδο παραγωγής ενός προϊόντος 
ή μια χρήση του προϊόντος και το οποίο ο δικαιούχος προορίζει για τη 
διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού· 

 

 'ουσίες' σημαίνει τα χημικά στοιχεία και τις ενώσεις τους, όπως 
απαντώνται στη φύση ή παρασκευάζονται από τη βιομηχανία, 
περιλαμβανομένων των τυχόν συνοδών που προκύπτουν αναπόφευκτα κατά 
τη διαδικασία παρασκευής· 
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 'πιστοποιητικό' σημαίνει το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας· 

 'προϊόν' σημαίνει τη δραστική ή τη σύνθεση δραστικών ουσιών ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος· 

 'σκευάσματα' σημαίνει τα μείγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από δύο ή 
περισσότερες ουσίες εκ των οποίων τουλάχιστον η μία είναι δραστική και 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα· 

 'φυτά' σημαίνει τα ζώντα φυτά και τα ζώντα μέρη φυτών, περιλαμβανομένων 
των νωπών καρπών και των σπόρων προς σπορά· 

 'φυτικά προϊόντα' σημαίνει τα μη μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης 
ή εκείνα που έχουν υποστεί απλή μόνο επεξεργασία, όπως άλεση, ξήρανση ή 
σύνθλιψη, εφόσον δεν πρόκειται για φυτά· 

 'φυτοπροστατευτικά προϊόντα' σημαίνει τις δραστικές ουσίες και τα 
σκευάσματα τα οποία περιέχουν μία ή περισσότερες δραστικές ουσίες, 
προσφέρονται με τη μορφή με την οποία παραδίδονται στο χρήστη και 
προορίζονται για— 

 (α) να προστατεύουν τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα από κάθε είδους 
επιβλαβείς οργανισμούς ή να προλαμβάνουν τη δράση τους, εφόσον οι 
ουσίες ή τα σκευάσματα αυτά δεν ορίζονται διαφορετικά στον 
παρόντα Νόμο· ή 

 (β) να επηρεάζουν τις βιολογικές διεργασίες των φυτών, εκτός εάν 
πρόκειται για θρεπτικές ουσίες (π.χ. ρυθμιστές αύξησης)· ή 

Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
29.11.1983 
 14. 3.1986  
31.12.1987 
 16.11.1990. 

(γ) να διατηρούν τα φυτικά προϊόντα, εκτός αν πρόκειται για ουσίες ή 
προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις των περί Συντηρητικών 
στα Τρόφιμα Κανονισμών του 1983 μέχρι 1990· ή 

(δ) να καταστρέφουν τα ανεπιθύμητα φυτά· ή 

(ε) να καταστρέφουν μέρη των φυτών, να αναχαιτίζουν ή να παρεμποδίζουν 
     την ανεπιθύμητη ανάπτυξη των φυτών· 

Πεδίο εφαρμογής. 48Β. Κάθε προϊόν που προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Κύπρο 
και υποβάλλεται, ως φυτοπροστατευτικά προϊόν πριν από την κυκλοφορία του 
στην αγορά, σε διαδικασία εγγραφής δυνάμει του περί Γεωργικών Φαρμάκων 
Νόμου του 1993, μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, να αποτελέσει αντικείμενο 
πιστοποιητικού. 

1(Ι) του 1993. 

Όροι 
χορήγησης 
του 
πιστοποιητικού. 

48Γ.—(1) Το πιστοποιητικό εκδίδεται, εφόσον, κατά την ημερομηνία της 
αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 48Ζ— 

(α) Το προϊόν προστατεύεται στην Κύπρο με κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας· 

 (β) για το προϊόν, ως φυτοπροστατευτικά προϊόν, έχει χορηγηθεί ισχύουσα 
άδεια κυκλοφορίας στην αγορά· 

 (γ) το προϊόν δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο πιστοποιητικού- 
 (δ) η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο (β) είναι η πρώτη άδεια 

κυκλοφορίας του προϊόντος, ως φυτοπροστατευτικού προϊόντος, στην 
αγορά. 
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 (2) Ο δικαιούχος περισσοτέρων του ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το ίδιο 
προϊόν δεν μπορεί να λάβει περισσότερα του ενός, πιστοποιητικά, όσον αφορά το εν 
λόγω προϊόν: 

 Νοείται ότι, όταν εκκρεμούν δύο ή περισσότερες αιτήσεις για το ίδιο προϊόν, 
που υποβλήθηκαν από δύο ή περισσότερους δικαιούχους διαφορετικών 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικό για το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να 
χορηγηθεί σε οιονδήποτε των δικαιούχων. 

Αντικείμενο της 
προστασίας. 

48Δ. Εντός των ορίων της προστασίας που παρέχεται από το κύριο δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, η παρεχόμενη από το πιστοποιητικό προστασία αφορά αποκλειστικά 
και μόνο το προϊόν που καλύπτει η άδεια κυκλοφορίας του αντίστοιχου 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά, η οποία έχει επιτραπεί πριν από τη 
λήξη του πιστοποιητικού. 

Αποτέλεσμα του 
πιστοποιητικού. 

48Ε. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 48Δ, το πιστοποιητικό παρέχει τα ίδια 
δικαιώματα με το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και υπόκειται στους ίδιους 
περιορισμούς και στις ίδιες υποχρεώσεις. 

Δικαίωμα 
πιστοποιητικού. 

48ΣΤ. Δικαίωμα για την απόκτηση πιστοποιητικού διαθέτει ο δικαιούχος του 
κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή ο εξ αυτού έλκων δικαιώματα. 

Αίτηση 
χορήγησης 
πιστοποιητικού. 
Τύπος Π. 20. 

48Ζ.—(1) Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποβάλλεται εντός έξι μηνών 
από την ημερομηνία που χορηγήθηκε για το προϊόν, ως φυτοπροστατευτικό προϊόν, 
άδεια κυκλοφορίας στην αγορά που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 48Γ. 

 Η καταχώρηση της αίτησης χορήγησης του πιστοποιητικού υποβάλλεται σε 
καθορισμένο τύπο. 

 (2) Ανεξάρτητα των διατάξεων του εδαφίου (1), όταν η άδεια κυκλοφορίας στην 
αγορά προηγείται της έκδοσης του κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η αίτηση 
πιστοποιητικού υποβάλλεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία χορήγησης του 
διπλώματος. 

Περιεχόμενο της 
αίτησης 
πιστοποιητικού. 

48Η. Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού περιέχει— 

(α) Αίτημα για τη χορήγηση πιστοποιητικού στο οποίο να αναφέρονται 
ιδίως— 

 (i) Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αιτούντος· 
 (ii) το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εντολοδόχου αν ο αιτητής έχει 

διορίσει εντολοδόχο· 
 (iii) ο αριθμός του κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθώς και ο τίτλος 

της εφεύρεσης· 
 (iv) ο αριθμός και η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του 

προϊόντος βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 48Γ· 

 (ν) σε περίπτωση που έχει εκδοθεί προηγουμένως άδεια κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο αριθμός και η ημερομηνία της εν λόγω άδειας. 
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1(Ι) του 1993. 

(β) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στην αγορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 48Γ βάσει της οποίας 
προσδιορίζεται το προϊόν, στο οποίο περιλαμβάνονται ο αριθμός και η 
ημερομηνία της άδειας καθώς και η περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος σύμφωνα με τον περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμο του 1993. 

 (γ)    Αν της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο (β) πιο πάνω προηγήθηκε άδεια 
κυκλοφορίας του προϊόντος, ως φυτοπροστατευτικού, στην αγορά 
οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ένδειξη της 
ταυτότητας του προϊόντος που έχει λάβει την πρώτη άδεια κυκλοφορίας σε 
τέτοιο κράτος και τη νομική διάταξη βάσει της οποίας κινήθηκε η διαδικασία 
χορήγησης άδειας. 

Κατάθεση της 
αίτησης χορήγησης 
πιστοποιητικού. 

48Θ.—(1) Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποβάλλεται στον Έφορο. 

(2) Κοινοποίηση της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού δημοσιεύεται από τον 
Έφορο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει 
τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 (α) Το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αιτούντος· 
 (β) τον αριθμό του κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας· 
 (γ) τον τίτλο της εφεύρεσης· 
 (δ) τον αριθμό και την ημερομηνία της άδειας κυκλοφορίας στην αγορά που 

αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 48Γ, καθώς και το 
προϊόν που προσδιορίζεται από την εν λόγω άδεια. 

Χορήγηση του 
πιστοποιητικού ή 
απόρριψη της 
αίτησης 
χορήγησης 
πιστοποιητικού. 

481.—(1) Εφόσον η αίτηση πιστοποιητικού και το προϊόν που αφορά πληρούν 
τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, ο Έφορος χορηγεί το 
πιστοποιητικό. 

 (2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, ο Έφορος 
απορρίπτει την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού, εφόσον η εν λόγω αίτηση ή το 
προϊόν δεν πληρούν τους όρους που - προβλέπονται στον παρόντα Νόμο. 

 (3) Αν η αίτηση πιστοποιητικού δεν πληροί τους όρους του άρθρου 48Η, ο 
Έφορος καλεί τον αιτούντα να θεραπεύσει τις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν ή να 
καταβάλει το οφειλόμενο τέλος εντός τακτής προθεσμίας. 

 (4) Η αίτηση απορρίπτεται, αν δε θεραπευτούν μέσα στην ταχθείσα προθεσμία οι 
παρατυπίες ή αν δεν καταβληθεί το τέλος, σύμφωνα με το εδάφιο (3). 

Δημοσίευση. 48ΙΑ.—(1) Η χορήγηση του πιστοποιητικού από τον Έφορο δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Στη δημοσίευση περιέχονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες: 

 (α) Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του δικαιούχου του πιστοποιητικού· 

 
(β) ο αριθμός του κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας· 

 (γ) ο τίτλος της εφεύρεσης· 
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 (δ) ο αριθμός και η ημερομηνία της άδειας κυκλοφορίας στην αγορά που 
αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 48Γ, 
καθώς και το προϊόν που προσδιορίζεται από την εν λόγω άδεια· 

 (ε) η χρονική διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού. 
 (2) Κοινοποίηση της απόφασης για απόρριψη της αίτησης χορήγησης 

πιστοποιητικού δημοσιεύεται από τον Έφορο στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. Η εν λόγω δημοσίευση περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στο εδάφιο (2) του άρθρου 48Θ. 

Ετήσια τέλη. 48ΙΒ. Η διατήρηση της ισχύος του πιστοποιητικού εξαρτάται από την 
καταβολή των ετήσιων τελών ανανέωσης. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
 Τρίτο (I): 
26.3.1999. 
Χρονική  
διάρκεια του 
πιστοποιητικού. 

Τα εν λόγω τέλη είναι τα αυτά για τη χορήγηση συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 
8 του Δεύτερου Πίνακα των περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τέλη και 
Δικαιώματα) Κανονισμών του 1999. 
 

48ΙΓ.—(1) Το πιστοποιητικό παράγει αποτελέσματα από τη νόμιμη λήξη του 
κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο 
που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του κύριου 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας και της ημερομηνίας έκδοσης της πρώτης άδειας 
κυκλοφορίας στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όποια είναι προγενέστερη) μειωμένη κατά πέντε 
έτη. 

 (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η 
διάρκεια του πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη από την 
ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα. 

Λήξη της 
 ισχύος του 
πιστοποιητικού. 

48ΙΔ.—(1) Το πιστοποιητικό λήγει— 

(α) Κατά την εκπνοή της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 48ΙΓ· 

 
(β) αν το αποποιηθεί ο δικαιούχος του· 

 (γ) αν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το ετήσιο τέλος που καθορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 48ΙΒ· 

 (δ) όταν και για όσο διάστημα το προστατευόμενο από το πιστοποιητικό 
προϊόν δεν επιτρέπεται πλέον να διατεθεί στην αγορά λόγω ανάκλησης ή 
αναστολής της σχετικής άδειας ή των σχετικών αδειών κυκλοφορίας στην 
αγορά. 

 (2) Κατά πόσο συντρέχουν οι λόγοι λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, ο Έφορος αποφασίζει είτε αυτεπάγγελτα 
είτε κατόπιν αίτησης τρίτου. 

Ακυρότητα του 
πιστοποιητικού. 

48ΙΕ.—(1) Το πιστοποιητικό είναι άκυρο— 

(α) Αν έχει χορηγηθεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 48Γ· 

 (β) αν το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει καταστεί ανίσχυρο πριν από τη 
λήξη της νόμιμης διάρκειάς του· 

 (γ) αν το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ακυρωθεί ή περιοριστεί, κατά τρόπο 
ώστε το προϊόν για το οποίο έχει χορηγηθεί το πιστοποιητικό να μην 
καλύπτεται πλέον από τις απαιτήσεις 
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  του κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ή εάν μετά την εκπνοή του κύριου 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας υπάρχουν λόγοι ακυρότητας οι οποίοι θα 
δικαιολογούσαν την ακύρωση ή τον περιορισμό. 

  (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση ακύρωσης τού 
πιστοποιητικού ενώπιον του Δικαστηρίου το οποίο είναι αρμόδιο για την 
ακύρωση του αντίστοιχου κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 

 Δημοσίευση της 
λήξης της ισχύος ή 
της ακύρωσης. 

48ΙΣΤ. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού, δυνάμει των 
παραγράφων (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 48ΙΔ ή σε περίπτωση 
που πιστοποιητικό κηρύσσεται άκυρο, δυνάμει του άρθρου 48ΙΕ, ο Έφορος 
προβαίνει σε σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 Ένδικα μέσα. 48ΙΖ. Οι αποφάσεις του Εφόρου ή του Δικαστηρίου, οι οποίες λαμβάνονται 
κατ' εφαρμογή των άρθρων 48Α έως 48ΙΘ, προσβάλλονται με τα ίδια ένδικα 
μέσα που προβλέπονται από τη νομοθεσία, όσον αφορά ανάλογες αποφάσεις 
για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

 Διαδικασία. 48ΙΗ.—(1) Για το πιστοποιητικό ισχύουν οι διαδικαστικές διατάξεις που 
εφαρμόζονται δυνάμει της νομοθεσίας για το αντίστοιχο κύριο δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), αποκλείεται η 
καταχώρηση ένστασης εναντίον της χορήγησης πιστοποιητικού.». 

Μεταβατικές 
διατάξεις. 

3.—(1) Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
δυνατό να χορηγείται για προϊόν το οποίο, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου, προστατεύεται με ισχύον κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το οποίο, ως 
φυτοπροστατευτικά προϊόν έχει χορηγηθεί πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην αγορά. 

 (2) Αίτηση χορήγησης συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατ' εφαρμογή του εδαφίου (1) υποβάλλεται εντός εξαμήνου 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. 
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