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ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Απονομής Σήματος

τίτλος.

Κυπριακού Προϊόντος Νόμος του 2019.

Ερμηνεία.

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο

προκύπτει διαφορετική έννοια«αγορά» σημαίνει την κυπριακή, κοινοτική και διεθνή αγορά·
«ανάκληση» σημαίνει την κατάργηση του δικαιώματος χρήσης του
Σήματος Κυπριακού Προϊόντος·
«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει την καθοριζόμενη δυνάμει του άρθρου 6
Αρμόδια Αρχή·
«Αρχή Ελέγχου και Απονομής Σήματος» σημαίνει την καθοριζόμενη
δυνάμει του άρθρου 12 Αρχή Ελέγχου και Απονομής Σήματος·
«γεωργικά προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα φυτικής και ζωικής
παραγωγής προερχόμενα από τη γεωργία συμπεριλαμβανομένων της
μελισσοκομίας και της υδατοκαλλιέργειας και εξαιρουμένων της αλιείας,
που παρατίθενται στο Παράρτημα I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

τα

οποία

προορίζονται

για

κατανάλωση ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποστεί

ανθρώπινη
εργασίες

διατήρησης ή άλλη εργασία η οποία μπορεί να πραγματοποιείται σε
αμεταποίητο προϊόν χωρίς την τροποποίηση του αρχικού προϊόντος,
συμπεριλαμβανομένων της σφαγής, του τεμαχισμού, του καθαρισμού ή
της άλεσης, καθώς και της συσκευασίας, της επισήμανσης ή των
μεταβολών στην επισήμανση·
«διάθεση στην αγορά» σημαίνει την κατοχή προς διάθεση την έκθεση
ή την προσφορά προς πώληση, τη διαφήμιση προς πώληση, την
πώληση ή και την παράδοση σε άλλο πρόσωπο δωρεάν ή αντί
τιμήματος οποιουδήποτε προϊόντος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής και
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τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·
«Επιθεωρητής»

σημαίνει

λειτουργό

του

Υπουργείου

Γεωργίας,

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο οποίος εξουσιοδοτείται
από τον Υπουργό με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 14·
«Επιχείρηση» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ευθύνη
να εξασφαλίζει την συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο σε όλα τα
στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής που ελέγχει το εν λόγω
πρόσωπο·
«Έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας» σημαίνει χερσαίες αλλά και
θαλάσσιες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας
«Κατηγορία προϊόντων» σημαίνει την υποδιαίρεση των προϊόντων σε
ομάδες ή/και μεμονωμένα προϊόντα όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό
διάταγμα των Κριτηρίων Απονομής Σήματος·
«μεταποίηση»

σημαίνει

ενέργεια

µε

την

οποία

τροποποιείται

ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, συµπεριλαµβανοµένης της θερμικής
επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της ωρίμανσης, της
αποξήρανσης, του μαριναρίσµατος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή
συνδυασμού αυτών των μεθόδων. Στις διαδικασίες της μεταποίησης
δεν συμπεριλαμβάνονται οι ενέργειες της διαίρεσης, του χωρισμού, της
αποκοπής, της κοπής, της αφαίρεσης οστών, της πολτοποίησης, της
αποφλοίωσης, της εκδοράς, της κονιοποίησης, του τεμαχισμού, του
καθαρισμού, του καλλωπισμού, της άλεσης, της αφαίρεσης του
κελύφους, της ψύξης, της κατάψυξης, της βαθιάς κατάψυξης, ή
απόψυξης·
«μεταποιημένα προϊόντα» σημαίνει τρόφιμα που προέρχονται από τη
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων . Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να
περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους
ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά·
«μη μεταποιημένα προϊόντα» σημαίνει τρόφιμα τα οποία δεν έχουν
υποστεί μεταποίηση και τα οποία περιλαμβάνουν τα προϊόντα που
έχουν υποστεί διαίρεση, χωρισμό, αποκοπή, κοπή, αφαίρεση οστών,
πολτοποίηση,

αποφλοίωση,
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εκδορά,

κονιοποίηση,

τεμαχισμό,

καθαρισμό, καλλωπισμό, άλεση, αφαίρεση του κελύφους, ψύξη,
κατάψυξη, βαθιά κατάψυξη, ή απόψυξη·
«Νόμος»

σημαίνει

τον

παρόντα

Νόμο

όπως

αυτός

εκάστοτε

τροποποιείται ή αντικαθίσταται και συμπεριλαμβάνει τους δυνάμει
αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα.
«παρασκευή»: οι εργασίες διατήρησης ή μεταποίησης, ή κάθε άλλη
εργασία που πραγματοποιείται σε μη μεταποιημένο προϊόν χωρίς την
τροποποίηση του αρχικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων της
σφαγής, του τεμαχισμού, του καθαρισμού ή της άλεσης, καθώς και της
συσκευασίας, της επισήμανσης ή των μεταβολών στην επισήμανση·
«Σήμα» ή «Σήμα Κυπριακού Προϊόντος» σημαίνει το Σήμα Κυπριακού
Προϊόντος όπως ορίζεται στο άρθρο 5, το οποίο δύναται να
χρησιμοποιείται στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση
προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου·
«στάδιο παραγωγής, παρασκευής και διανομής» σημαίνει κάθε στάδιο
με

αφετηρία

την

πρωτογενή

παραγωγή

προϊόντος

και

την

αποθήκευση, τη μεταποίηση, τη μεταφορά και την πώληση ή τον
εφοδιασμό του τελικού καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα
με την περίπτωση, των δραστηριοτήτων επισήμανσης, διαφήμισης,
εξαγωγής και υπεργολαβίας.
«Συμβουλευτική Επιτροπή Σήματος Κυπριακού Προϊόντος» σημαίνει
την καθιδρυόμενη δυνάμει του άρθρου 8 Επιτροπή·
«συστατικό»

σημαίνει

οποιαδήποτε

ουσία

ή

προϊόν,

συμπεριλαμβανομένων των αρωματικών υλών, των πρόσθετων
τροφίμων και των ενζύμων τροφίμων, καθώς και οιοδήποτε στοιχείο
ενός σύνθετου συστατικού, που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή
ενός τροφίμου και εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν,
ακόμη

και

σε

διαφοροποιημένη

μορφή·

τα

υπολείμματα

δεν

θεωρούνται «συστατικά»·
«συστατικό κυπριακής προέλευσης» σημαίνει το γεωργικό συστατικό
που είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του εδαφίου (2α) του άρθρου 11
του παρόντος Νόμου·
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«Γεωργικό συστατικό» σημαίνει οποιοδήποτε γεωργικό προϊόν ή
μεταποιημένο προϊόν, το οποίο χρησιμοποιείται ως συστατικό στη
μεταποίηση·
«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗ
ΣΗΜΑΤΟΣ
Πεδίο εφαρμογής

3. (1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε γεωργικό προϊόν και
μεταποιημένο προϊόν προοριζόμενο για ανθρώπινη κατανάλωση για το
οποίο γίνεται ή προορίζεται να γίνει χρήση του Σήματος Κυπριακού
Προϊόντος.
(2) Οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου πρέπει να εφαρμόζονται
από κάθε επιχείρηση η οποία συμμετέχει στις δραστηριότητες
οποιουδήποτε

σταδίου

παραγωγής,

παρασκευής

και

διανομής

προϊόντων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) από την πρωτογενή
παραγωγή μέχρι την διάθεση των τελικών προϊόντων στη λιανική
αγορά.
(3) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων
ενωσιακών ή εθνικών διατάξεων, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο για
τα προϊόντα που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, όπως διατάξεων που
διέπουν την παραγωγή, την παρασκευή, την διακίνηση και το έλεγχο
καθώς και την νομοθεσία για τα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων
διατάξεων σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη
διαφήμιση των τροφίμων.
Σκοπός

του 4. - (1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:

παρόντος

(α) η θέσπιση, εθελοντικού συστήματος απονομής Σήματος Κυπριακού

Νόμου.

Προϊόντος,
(β) η θέσπιση των ελάχιστων Κριτηρίων Απονομής Σήματος και ο
καθορισμός της διαδικασίας έγκρισης τους ανά κατηγορία προϊόντων
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και,
(γ) ο καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων
για την απονομή του εν λόγω Σήματος, καθώς και η παροχή εξουσιών
στην

Αρχή

Ελέγχου

για

τη

διεξαγωγή

των

αναγκαίων

και

αποτελεσματικών ελέγχων και την επιβολή ανάλογων κυρώσεων στην
περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
Θέσπιση

5. (1) Θεσπίζεται προαιρετικό Σήμα το οποίο αποτελείται από λεκτικό

Σήματος

και εικαστικό τμήμα και δεν μπορεί να παραπέμπει σε άλλα σήματα ή
να δημιουργεί σύγχυση με άλλα υφιστάμενα κυπριακά ή/και άλλα
σήματα.
(2)

Το Σήμα καταχωρίζεται ως επίσημο σήμα της Κυπριακής

Δημοκρατίας σύμφωνα με το διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο.
(3) Με έκδοση διατάγματος θεσπίζονται ειδικά κριτήρια για την
παρουσίαση, τη σύνθεση το μέγεθος και το σχέδιο του Σήματος.
(4)

Για σκοπούς επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης το

Σήμα χρησιμοποιείται μόνο εάν το σχετικό προϊόν παράγεται σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.
(5)

Το Σήμα απονέμεται σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση οι

δραστηριότητες της οποίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος Νόμου και η οποία συμμετέχει εθελοντικά στο σύστημα
ελέγχου και απονομής του.
ΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ
ΑΡΧΗΣ, ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ,ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
Ορισμός

6.

(1) Αρμόδια Αρχή για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου

Αρμόδιας Αρχής

είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
(2) Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς στον Διευθυντή
του Τμήματος Γεωργίας την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας και την
εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο Νόμος χορηγεί ή αναθέτει,
στην Αρμόδια Αρχή:
Νοείται ότι, σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί
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την εξουσία να ασκεί τη μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το
μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω
μεταβίβασης
(3)Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση
καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (2) έχει υποχρέωση να ασκεί την
εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του
Υπουργού.
(4) Ο Υπουργός έχει την εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί την
μεταβίβαση που έγινε δυνάμει του εδαφίου (2) με γραπτή ειδοποίηση
προς το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας.
(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου, πρόσωπο ασκεί
εξουσία ή εκτελεί καθήκον που προβλέπεται στο Νόμο, ο Νόμος
εφαρμόζεται ωσάν να είχε χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο
ασκών αυτήν πρόσωπο και είχε αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον
στο εκτελών αυτό πρόσωπο.
Αρμοδιότητες και

7. (1) Η Αρμόδια Αρχή έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες και

Υποχρεώσεις της

υποχρεώσεις:

Αρμόδιας Αρχή

(α) Παραλαμβάνει και εξετάζει, αιτήματα που προέρχονται από ομάδες
παραγωγών, που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα προϊόντα για τα
οποία υποβάλλεται αίτημα και αφορούν:
(ι) θέσπιση Κριτηρίων Απονομής Σήματος για προτεινόμενη κατηγορία
προϊόντων,
(ιι) κατάργηση, ή

τροποποίηση

Κριτηρίων Απονομής Σήματος

συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων,
(β) αναθέτει στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σήματος, με δική της
πρωτοβουλία, ή δύναται να αναθέσει αφού λάβει αίτημα δυνάμει του
εδαφίου (1) παράγραφος (α),

την ετοιμασία σχετικής εισήγησης που

αφορά:
(ι) θέσπιση Κριτηρίων Απονομής Σήματος για προτεινόμενη κατηγορία
προϊόντων,
(ιι)

κατάργηση

ή

τροποποίηση

Κριτηρίων

συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων
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Απονομής

Σήματος

(γ) υιοθετεί ή απορρίπτει ή τροποποιεί, με αιτιολογημένη απόφασή
του, τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Σήματος,
(δ) θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Σήματος που αφορούν στη θέσπιση, τροποποίηση ή
κατάργηση

των

Κριτήριων

Απονομής

Σήματος

συγκεκριμένης

κατηγορίας προϊόντων,
(ε) η θέσπιση, τροποποίηση ή κατάργηση των Κριτήριων Απονομής
Σήματος συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων,

δημοσιεύεται με

διάταγμα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 30 του παρόντος
Νόμου,
(στ) μεριμνά για την προβολή και προώθηση του Σήματος,
(ζ) αναθέτει στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Σήματος άλλα θέματα
που αφορούν το Σήμα Κυπριακού Προϊόντος για την υποβολή σχετικής
εισήγησης,
(η) προκηρύσσει διαγωνισμό, για την ετοιμασία/το σχεδιασμό του
Σήματος, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας που
προνοεί για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(θ) μεριμνά για την καταχώριση του Σήματος σύμφωνα με τις διατάξεις
του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.
Καθίδρυση και

8. (1) Καθιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή Σήματος Κυπριακού

Αρμοδιότητες

Προϊόντος, καλούμενη και Συμβουλευτική Επιτροπή Σήματος, η οποία

Συμβουλευτικής

έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

Επιτροπής

(α) εξετάζει τα θέματα τα οποία της αναθέτει η Αρμόδια Αρχή και

Σήματος

υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς την Αρμόδια Αρχή. Ειδικότερα, οι
εισηγήσεις που αφορούν στη θέσπιση, τροποποίηση ή κατάργηση των
Κριτηρίων Απονομής Σήματος, ετοιμάζονται κατ’ εφαρμογή των
προνοιών του Άρθρου 11 του παρόντος Νόμου,
(β)

εκδίδει

διευκόλυνση

οποιαδήποτε
της

έγγραφα

διεκπεραίωσης

ή

των

οδηγίες

απαιτούνται

αρμοδιοτήτων

που

για
της

παρέχονται δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου,
(γ) δύναται να ζητά κάθε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της,
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(δ) δύναται να ζητά την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη
Υπηρεσιών

του

δημοσίου

τομέα,

είτε

ιδιωτικών

φορέων

και

μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της,
(ε) δύναται να αναθέσει στο Τμήμα Γεωργίας την συγκρότηση ομάδων
τεχνικών εμπειρογνωμόνων για την εξέταση θεμάτων που εμπίπτουν
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα
θεμάτων που άπτονται της θέσπισης Κριτηρίων Απονομής Σήματος.
Στις εν λόγω ομάδες, μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα τα οποία
προέρχονται από Υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. Οι μελέτες, τα
πορίσματα, οι εισηγήσεις και οι γνωμοδοτήσεις, υποβάλλονται στη
Συμβουλευτική Επιτροπή Σήματος:
Νοείται ότι η ανάθεση εργασιών η οποία αναφέρεται στο σημείο (ε)
γίνεται με ταυτόχρονη παραχώρηση

των αρμοδιοτήτων που

περιγράφονται στα σημεία (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του παρόντος
άρθρου, για σκοπούς διευκόλυνσης του έργου του Τμήματος Γεωργίας,
(στ) επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος της ανατίθεται
δυνάμει του παρόντος Νόμου από την Αρμόδια Αρχή.
(2) Το Τμήμα Γεωργίας, παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή του
Σήματος την αναγκαία γραμματειακή και υλικοτεχνική υποστήριξη.
Διορισμός και

9. (1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή διορίζεται από τον Υπουργό, είναι

Σύσταση

επταμελής και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Συμβουλευτικής

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής

Επιτροπής

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο.

Σήματος

(β) Το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, ή εκπρόσωπο του.
(γ) Το Διευθυντή της Υπηρεσίας Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας ή εκπρόσωπο του.
(δ) Το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπο του.
(ε) Το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ή
εκπρόσωπο του.
(στ) Τον Προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπο
του.
(ζ) Τον Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας,
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ή εκπρόσωπο του.
(2) Η θητεία των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τετραετής,
αρχίζει από το διορισμό τους, τα δε μέλη αυτής μπορούν να
επαναδιοριστούν:
Νοείται ότι ο Υπουργός , αν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί οποτεδήποτε να
ανακαλέσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους.
(3)Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται προσωρινά λόγω
οποιασδήποτε αιτίας στην άσκηση των καθηκόντων του, ο
Υπουργός διορίζει προσωρινά ένα από τα μέλη της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Σήματος ως πρόεδρο για το χρόνο που κωλύεται ο
Πρόεδρος.
(4) Στην περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή μέλους της
Συμβουλευτικής Επιτροπής Σήματος χηρέψει πριν από τη λήξη της
θητείας του, ο Υπουργός προβαίνει στο διορισμό νέου Προέδρου ή
μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Σήματος για τον υπόλοιπο
χρόνο της θητείας του απερχόμενου σύμφωνα με τις περί διορισμού
διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Κανόνες

10.

(1) Ο πρόεδρος προΐσταται της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Λειτουργίας

Σήματος,

Συμβουλευτικής

εδάφιο (2) και υπογράφει τα πρακτικά και κάθε άλλο σημαντικό

Επιτροπής

έγγραφο.

Σήματος

συγκαλεί

αυτή σε συνεδρία κατά τα οριζόμενα στο

(2) Ο πρόεδρος συγκαλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή Σήματος σε
συνεδρία όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει
συνεδρία το ενωρίτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός
προθεσμίας ενός μηνός εάν το ζητήσουν γραπτώς τουλάχιστον
τέσσερα από τα μέλη της, που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς
συζήτηση θέματα.
(3) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται σε όλα τα
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Σήματος τουλάχιστον τρείς
ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρία ημερομηνία.
(4) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και κοινοποιείται
στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Σήματος μαζί με την
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πρόσκληση για συνεδρία.
(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Σήματος συνεδριάζει νομίμως αν στη
συνεδρία παρίσταται ο Πρόεδρος και τουλάχιστον τρία από τα μέλη
της. Η Συμβουλευτική επιτροπή καταλήγει σε εισήγηση προς την
Αρμόδια Αρχή εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας. Σε
περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία, ο Πρόεδρος έχει επιπρόσθετα με
τη δική του ψήφο, δεύτερη νικώσα ψήφο.
Κριτήρια

11.

Απονομής

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.

Σήματος

(2) Τα Κριτήρια Απονομής Σήματος που προνοούνται στο εδάφιο (1),

(1)

Τα

Κριτήρια

Απονομής

Σήματος

καθορίζονται

για

είναι δεσμευτικά μετά την θέσπιση τους δυνάμει των προνοιών του
άρθρου 30 του παρόντος Νόμου και πρέπει να διασφαλίζουν κατ’
ελάχιστο:
(α) όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα, ότι η παραγωγή, η εκτροφή ή ο
τρύγος ανάλογα με το προϊόν και οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία
δυνατόν να υποστεί ένα μη μεταποιημένο γεωργικό προϊόν, να γίνεται
στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(β) όσον αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα, ότι το σύνολο των
γεωργικών συστατικών τους πρέπει να είναι συστατικά Κυπριακής
προέλευσης, και η διαδικασία μεταποίησης να διενεργείται στο έδαφος
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(γ) τη συνέχεια στην αλυσίδα των δικαιούχων χρήσης του σήματος, η
οποία ξεκινά από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι την παρασκευή του
προϊόντος, με τρόπο που να επαληθεύεται ότι ο κάθε προηγούμενος
παραγωγός ή/και παρασκευαστής, της αλυσίδας κατέχει δικαίωμα
χρήσης σήματος.
(δ) ότι σε όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής
συμπεριλαμβανομένων ανάλογα με την περίπτωση των σταδίων
μεταφοράς αποθήκευσης και μέχρι την τοποθέτηση προϊόντων προς
πώληση στη λιανική αγορά, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να
εξασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των προϊόντων από ομοειδή
προϊόντα που δεν τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου,
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(ε) την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η
διαφάνεια στην αλυσίδα παραγωγής, παρασκευής και διανομής των
προϊόντων.
(3) Όσον αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα, η

Συμβουλευτική

Επιτροπή Σήματος, δύναται για κάθε κατηγορία προϊόντων ξεχωριστά,
να εισάγει εξαιρέσεις από την πρόνοια του εδαφίου (2) παράγραφος
(β), οι οποίες να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση ορισμένων γεωργικών
συστατικών μη Κυπριακής προέλευσης. Οι εξαιρέσεις:
(α) πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο,
(β) πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες,
(γ) δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν το 50%, κατά βάρος, του συνόλου
των γεωργικών συστατικών των προϊόντων και,
(δ) γεωργικό συστατικό Κυπριακής προέλευσης δεν επιτρέπεται να
συνυπάρχει με το ίδιο γεωργικό συστατικό, μη Κυπριακής προέλευσης.
(4) Στα Κριτήρια Απονομής Σήματος περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα
πιο κάτω:
(α) Επακριβή περιγραφή της κατηγορίας των προϊόντων,
(β) απαιτήσεις για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του Σήματος,
οι οποίες να προνοούν κατ’ ελάχιστο ρυθμίσεις για συμμόρφωση με τις
πρόνοιες που προβλέπονται στα εδάφια (2) και (3), σε όλα τα στάδια
παραγωγής, παρασκευής και διανομής όπου εφαρμόζονται κατά
περίπτωση για τη σχετική κατηγορία προϊόντων,
(γ) τυχόν συμπληρωματικές υποχρεώσεις χρήστη του Σήματος, πέραν
των όσων διαλαμβάνονται

δυνάμει του Άρθρου 18 του παρόντος

Νόμου,
(δ) τυχόν συμπληρωματικούς όρους χρήσης Σήματος, πέραν των
όσων διαλαμβάνονται δυνάμει του Άρθρου 19 του παρόντος Νόμου.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΝΟΜΗΣ

ΚΑΙ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΗΜΑΤΟΣ,

ΑΡΧΗΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ

ΚΑΙ

ΕΞΟΥΣΙΕΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ,
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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ΧΡΗΣΤΗ

ΣΗΜΑΤΟΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
Ορισμός Αρχής

12. Αρχή Ελέγχου και Απονομής Σήματος, για σκοπούς εφαρμογής

Ελέγχου και

του παρόντος Νόμου καλούμενη και Αρχή Ελέγχου, είναι το Τμήμα

Απονομής

Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Σήματος

Περιβάλλοντος.

Αρμοδιότητες

13.

Αρχής Ελέγχου

(α) Εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται με βάση τη διαδικασία που

– (1) Η Αρχή Ελέγχου, έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος Νόμου,
(β) διεξάγει ελέγχους κατόπιν υποβολής αιτήματος χρήσης σήματος,
κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, στην Κυπριακή αγορά,
στους αιτητές, στους δικαιούχους χρήστες ή στους κατ’ ισχυρισμό
δικαιούχους χρήστες του Σήματος σε όλα τα στάδια παραγωγής,
παρασκευής και διανομής των προϊόντων,
(γ) χορηγεί, και ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά το δικαίωμα χρήσης
του Σήματος,
(δ) επιβάλλει και εισπράττει τα τέλη που ορίζονται δυνάμει του άρθρου
28 του παρόντος Νόμου,
(ε) επιβάλλει τις κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα που ορίζονται
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 24 και 25 του παρόντος Νόμου,
(στ) τηρεί Μητρώο Σήματος Κυπριακού Προϊόντος, σύμφωνα με τις
πρόνοιες του άρθρου 22,
(ζ) εξετάζει, κατόπιν υποψίας, υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα,
οποιαδήποτε παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου,
(η)

εκδίδει

διευκόλυνση

οποιαδήποτε
της

έγγραφα

διεκπεραίωσης

ή
των

οδηγίες

απαιτούνται

αρμοδιοτήτων

που

για
της

παρέχονται δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου.
Διορισμός και

14.

εξουσίες

δημοσιεύεται

Επιθεωρητών

εξουσιοδοτημένους Επιθεωρητές οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την

(1)

Ο

Υπουργός,
στην

διορίζει

επίσημη

με

εφημερίδα

γνωστοποίηση
της

που

Δημοκρατίας,

εφαρμογή των ελέγχων προς διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων
του παρόντος Νόμου.
Νοείται ότι ο διορισμός εξουσιοδοτημένου Επιθεωρητή δύναται να
12

πραγματοποιείται για ορισμένο ή απεριόριστο χρονικό διάστημα και να
ανακαλείται ανά πάσα στιγμή.
(2) Κάθε εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής έχει εξουσία να:
(α) εισέλθει ελεύθερα, αμέσως με ή χωρίς προειδοποίηση σε
οποιονδήποτε υποστατικό, αγροτεμάχιο, περιοχή, μεταφορικό μέσο ή
οποιαδήποτε

μονάδα

παραγωγής,

παρασκευής

και

διανομής,

προϊόντων για σκοπούς ελέγχου της τήρησής των προνοιών του
παρόντος Νόμου•
(β) λάβει δείγματα προς εξέταση της τήρησης των διατάξεων

του

παρόντος Νόμου•
(γ) εξετάσει οποιαδήποτε έγγραφα ή βιβλία ή ηλεκτρονικά αρχεία που
σχετίζονται με δραστηριότητες που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο
ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού και να πάρει
αντίγραφα ή αποσπάσματά τους•
(δ) κατακρατεί ή να δεσμεύει για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο
οποιοδήποτε αντικείμενο ή προϊόν σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη
αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε διάταξη του
παρόντος Νόμου και να διατάξει να παραμείνει ή να μεταφερθεί το εν
λόγω προϊόν σε οποιοδήποτε μέρος υποδείξει•
(ε) προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες καταμετρήσεις, λήψεις
φωτογραφιών και καταγραφές για σκοπούς εξέτασης ή διερεύνησης•
(στ) ζητά οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκόλυνση, την οποία εύλογα
απαιτεί, από τον υπεύθυνο οποιασδήποτε επιχείρησης ή μονάδας στην
οποία εισέρχεται ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα
µε τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και
Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού•
(ζ) ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε ερωτήσεις,
εφόσον θεωρεί ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει πληροφορίες σχετικές με
την εξέταση οποιουδήποτε θέματος διερευνά με βάση τις διατάξεις του
Νόμου•
(η) ασκεί το δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, όπως αναφέρεται στην
παράγραφο (α), συνοδευόμενος από άλλα πρόσωπα όπου θεωρεί
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αναγκαίο ή και αστυνομικά όργανα, σε περίπτωση που έχει εύλογη
αιτία

να

αναμένει

σοβαρή

παρεμπόδιση

στην

εκτέλεση

των

καθηκόντων του.
Σύστημα

15.

(1) Η Αρχή Ελέγχου διενεργεί:

Ελέγχων

(α) ελέγχους εξακρίβωσης συμμόρφωσης, προκειμένου να εξακριβώνει
τη συμμόρφωση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 3
εδάφιο (1) του παρόντος Νόμου, ως προς τις πρόνοιες του παρόντος
Νόμου,
(β) ελέγχους επιτήρησης της αγοράς, προκειμένου να διασφαλιστεί η
παρακολούθηση της χρήσης του Σήματος σε προϊόντα που διατίθενται
στην αγορά.
(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1):
(α) οι έλεγχοι εξακρίβωσης συμμόρφωσης που προνοούνται στο
εδάφιο (1) σημείο (α), πραγματοποιούνται σε κάθε επιχείρηση η οποία
υποβάλλει αίτηση και περιλαμβάνουν την επαλήθευση της τήρησης
των Κριτηρίων Απονομής Σήματος που έχουν θεσπιστεί δυνάμει των
προνοιών του Νόμου, για την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων για την
οποία διενεργείται ο έλεγχος.
(β) οι έλεγχοι επιτήρησης της αγοράς που προνοούνται στο εδάφιο (1)
σημείο (β), επικεντρώνονται στην διασφάλιση της τήρησης, των όρων
χρήσης

του

Σήματος,

της

ιχνηλασιμότητας

και

του

σαφούς

διαχωρισμού των προϊόντων από άλλα ομοειδή προϊόντα που δεν
φέρουν το Σήμα.
(3) Οι έλεγχοι διενεργούνται(α) Τακτικά και σε συνάρτηση με τον κίνδυνο

εκδήλωσης μη

συμμόρφωσης.
(β) Σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι τα σχετικά προϊόντα δεν
είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(4) Οι έλεγχοι δύναται να πραγματοποιούνται στην Κυπριακή αγορά και
στις επιχειρήσεις και καλύπτουν όλα τα

στάδια παραγωγής,

παρασκευής και διακίνησης προϊόντων περιλαμβανομένων και των
ελέγχων των πρώτων υλών.
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(5) Οι έλεγχοι δύναται να περιλαμβάνουν τον έλεγχο εγγράφων,
διαδικασιών και φυσική επιτόπια επιθεώρηση.
(6) Η Αρχή Ελέγχου, δύναται να λαμβάνει δείγματα για εργαστηριακό
έλεγχο προς εξέταση της τήρησης των Κριτηρίων Απονομής Σήματος
για την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων για την οποία διενεργείται η
δειγματοληψία.
(7) Μετά από κάθε έλεγχο, συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία
συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο της ελεγχθείσας επιχείρησης ή τον
αντιπρόσωπό

του

και

τον

εξουσιοδοτημένο

επιθεωρητή

που

διενήργησε τον έλεγχο.
(8)

Όλοι

οι

έλεγχοι,

διενεργούνται

από

επιθεωρητές

εξουσιοδοτημένους δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του
παρόντος Νόμου, οι οποίοι υπάγονται στην Αρχή Ελέγχου.
Διαδικασία

16. (1) Η Αρχή Ελέγχου στα πλαίσια των ελέγχων εξακρίβωσης

Ελέγχων

συμμόρφωσης, διενεργεί αρχικό έλεγχο για σκοπούς απονομής του

εξακρίβωσης

Σήματος.

συμμόρφωσης

(2) Μετά από τον αρχικό έλεγχο, οι επιχειρήσεις υπόκεινται σε

και απονομή

ελέγχους επιτήρησης προκειμένου να εξακριβώνεται η συνεχής τήρηση

δικαιώματος

των απαιτήσεων του Νόμου,

χρήσης του

(3)

Σήματος

παραχωρεί στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση το δικαίωμα χρήσης

Μετά την εξακρίβωση της συμμόρφωσης, η Αρχή Ελέγχου

Σήματος για τα συμμορφούμενα προϊόντα της.
(4) Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του Σήματος γίνεται με
έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης και σχετική καταχώρηση στο
Μητρώο Σήματος Κυπριακού Προϊόντος.
(5)

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, επιτρέπει τουλάχιστον, την

αναγνώριση της επιχείρησης, περιγραφή της φύσης των εργασιών
στην οποία εμπίπτουν τα προϊόντα, όπως επίσης και την εμπορική
ονομασία των προϊόντων καθώς και την περίοδο ισχύος του.
(6) στις επιχειρήσεις που είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι χρήστες
γεωγραφικών ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ, βάσει των Νόμων 139(Ι)/2006
και 61(Ι)/2004, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,

15

παραχωρείται αυτοδίκαια το δικαίωμα χρήσης του Σήματος σύμφωνα
με τις διατάξεις του εδαφίου (8) του παρόντος άρθρου και δικαιούνται
τη χρήση του Σήματος στα σχετικά προϊόντα, εφόσον υποβάλουν
σχετική αίτηση.
Υποχρέωση

17. (1) Πριν από τη διάθεση προϊόντων τα οποία φέρουν το Σήμα

υποβολής

στην αγορά, οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, εδάφιο (2)

αίτησης

και που παράγουν ή/και παρασκευάζουν προϊόντα τα οποία εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, υποβάλλουν αίτηση με
σκοπό να τους παρασχεθεί το δικαίωμα χρήσης του Σήματος.
(2)

Οι

επιχειρήσεις

που

διαθέτουν

προϊόντα

στην

αγορά,

απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής αίτησης και κατοχής
δικαιώματος χρήσης του Σήματος, που προνοείται στο εδάφιο (1), υπό
τον όρο ότι δεν τα παράγουν, δεν τα παρασκευάζουν και δεν έχουν
αναθέσει υπεργολαβικά τις εν λόγω δραστηριότητες σε τρίτο.
(3) Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) ελέγχονται στο
πλαίσιο των ελέγχων επιτήρησης της αγοράς.
Υποχρεώσεις

18. Με την επιφύλαξη άλλων σχετικών διατάξεων που προνοούνται

Χρήστη Σήματος

στον Νόμο, κάθε χρήστης του Σήματος έχει υποχρέωση:
(1)

Να αποδέχεται τους ελέγχους που προβλέπονται στον Νόμο.

(2)

Να επαληθεύει την κατοχή πιστοποιητικού συμμόρφωσης των

προμηθευτών του για τα σχετικά προϊόντα.
(3)

Να εξασφαλίζει στους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές ασφαλή

πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις καθώς και σε οποιαδήποτε
έγγραφα

ή

βιβλία ή

ηλεκτρονικά

αρχεία

που

σχετίζονται με

δραστηριότητες της μονάδας του και να επιτρέπει την λήψη
αντιγράφων ή αποσπασμάτων αυτών.
(4)

Να παρέχει στους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές και στην

Αρχή Ελέγχου, κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την
διενέργεια του ελέγχου.
(5)

Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει κατά

περίπτωση, την τήρηση:
(α) των Κριτηρίων Απονομής Σήματος για την σχετική/ές κατηγορία/ες
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προϊόντων,
(β) των όρων χρήσης του Σήματος,
(γ) της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και
(δ) του σαφούς διαχωρισμού των προϊόντων από άλλα ομοειδή
προϊόντα που δεν φέρουν το Σήμα κατά την παραγωγή, παρασκευή
και διανομή.
(6) Να τηρεί αρχεία / αποδεικτικά έγγραφα ώστε να είναι σε θέση ο
ίδιος να αναγνωρίσει και η Αρχή Ελέγχου να επαληθεύει την τήρηση
των προνοιών του εδαφίου (5).
(7) Να υλοποιεί κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες στην περίπτωση
καταγραφής μη συμμορφώσεων ως προς τις απαιτήσεις του Νόμου.
(8) Να αποδέχεται σε περίπτωση καταγραφής μη συμμορφώσεων ως
προς τις απαιτήσεις του Νόμου, την επιβολή κυρώσεων και διοικητικών
προστίμων που προνοούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 και το άρθρο
25.
(9) Να διακόπτει άμεσα κάθε χρήση του Σήματος στην περίπτωση
ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης του και να ενημερώνει εγγράφως
τους αγοραστές των προϊόντων του ώστε να απαλειφθούν από το
προϊόν οι σχετικές ενδείξεις.
(10) Να γνωστοποιεί στην Αρχή Ελέγχου κάθε τροποποίηση, των
στοιχείων που παρατίθενται στην αίτηση που υπέβαλε, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.
(11) Να τηρεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε υποβάλλοντας αίτηση βάσει
των προνοιών του άρθρου 21.
Όροι Χρήσης

19. (1) Το Σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε

Σήματος

επιχείρηση διαθέτει στην αγορά προϊόντα, τα οποία καλύπτονται
από πιστοποιητικό συμμόρφωσης όπως προνοείται στο Άρθρο 16
εδάφιο (4), για την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση
των συμμορφούμενων προϊόντων.
(2)

Στην περίπτωση των προσυσκευασμένων προϊόντων, το Σήμα

εμφαίνεται στην επισήμανση των συμμορφούμενων προϊόντων.
(3)

Στην περίπτωση μη προσυσκευασμένων προϊόντων, το Σήμα
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τοποθετείται
(α) επί των ανοικτών μέσων συσκευασίας ή και τους περιέκτες που
διατίθενται στην κατανάλωση ή/και
(β) στις επιγραφές που αναφέρονται στο εν λόγω προϊόν οι οποίες
τοποθετούνται κατά την έκθεση των προϊόντων στη λιανική πώληση,
Νοείται ότι κατά τη μεταφορά τους, τα προϊόντα συνοδεύονται από
έγγραφο το οποίο μπορεί να συσχετιστεί αδιαμφισβήτητα με τη
συγκεκριμένη παρτίδα προϊόντων.
(4) Το συνοδευτικό έγγραφο που αναφέρεται στο εδάφιο (3),
αναγράφει, με την επιφύλαξη όλων των άλλων ενδείξεων που
απαιτούνται από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, πληροφορίες σχετικά
με:
(α) την επωνυμία και τη διεύθυνση της επιχείρησης,
(β) την ονομασία του προϊόντος που συνοδεύεται με την αναφορά,
Σήμα Κυπριακού Προϊόντος,
(γ) την ποσότητα των σχετικών προϊόντων,
(5)

Τόσο

ο

αποστολέας

όσο

και

ο

παραλήπτης

των

μη

προσυσκευασμένων προϊόντων, τηρούν τα συνοδευτικά έγγραφα
καθώς και μητρώα καταγραφής των μεταφορών, διαθέσιμα για
σκοπούς ελέγχου.
Περιορισμοί
Χρήσης Σήματος

20. Το Σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην επισήμανση, την
παρουσίαση

και

τη

διαφήμιση

προϊόντων

τα

οποία

συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα Κριτήρια Απονομής Σήματος και
πληρούν τις απαιτήσεις του Νόμου.
ΜΕΡΟΣ ΙV
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΜΗΤΡΩΟ
ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΗΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
Διαδικασία
υποβολής και

21. (1) Το δικαίωμα χρήσης του Σήματος απονέμεται, έπειτα από
αίτηση η οποία υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση,
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εξέτασης αίτησης

προς την Αρχή Ελέγχου, σε προϊόντα που διαθέτει ή προτίθεται να
διαθέσει στην αγορά.
(2) Η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), θα πρέπει να
υποβάλλεται, στην Αρχή Ελέγχου πριν την διάθεση στην αγορά των
προϊόντων που φέρουν το Σήμα.
(3) Η Αρχή Ελέγχου παραλαμβάνει αιτήσεις σε σχετικά έντυπα που
καθορίζονται από την Αρχή Ελέγχου και τα οποία περιλαμβάνουν αλλά
δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:
(α) τα στοιχεία της επιχείρησης,
(β) πλήρη περιγραφή της μονάδας ή και των εγκαταστάσεων ή και της
δραστηριότητας,
(γ) τη φύση των εργασιών και τα προϊόντα για τα οποία ζητείται η άδεια
χρήσης του Σήματος,
(δ) τη σύνθεση των μεταποιημένων προϊόντων,
(ε) όλα τα πρακτικά μέτρα που θα ληφθούν από την επιχείρηση,
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο
συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των Κριτηρίων Απονομής Σήματος,
(στ) υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα τηρούν τις πρόνοιες του
παρόντος Νόμου συμπεριλαμβανομένων των Κριτηρίων Απονομής
Σήματος για τις αντίστοιχες σχετικές κατηγορίες προϊόντων,
(ζ) ανάληψη δεσμεύσεων τήρησης των Υποχρεώσεων Χρήστη

οι

οποίες διαλαμβάνονται στο άρθρο 18 του παρόντος Νόμου.
(4) Η Αρχή Ελέγχου κατά την εξέταση της αίτησης διενεργεί έλεγχο
κατ’ εφαρμογή των προνοιών των Άρθρων 15 και 16 του παρόντος
Νόμου.
(5) Η Αρχή Ελέγχου κατά τη διάρκεια εξέτασης μίας αίτησης αλλά και
κατά τη διενέργεια των ελέγχων, δύναται:
(α) να συμβουλευτεί, οποιοδήποτε λειτουργό κρατικής υπηρεσίας,
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και/ή οποιοδήποτε οργανωμένο
σύνολο ή πρόσωπο του οποίου οι εξειδικευμένες γνώσεις σε
συγκεκριμένο θέμα δυνατόν να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες,
(β) να ζητά κάθε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο για την άσκηση των
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αρμοδιοτήτων της ανάλογα με το εκάστοτε προς εξέταση θέμα,
(γ) να επαληθεύει ή να αντλεί πληροφορίες και δεδομένα που
σχετίζονται με την αίτηση ή τον σχετικό έλεγχο από τις βάσεις
δεδομένων της ίδιας Αρχής, καθώς και του Κυπριακού Οργανισμού
Αγροτικών Πληρωμών, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος
Αλιείας, της Υπηρεσίας Εμπορίου, των Υγειονομικών Υπηρεσιών ή
άλλης υπηρεσίας ή οργανισμού κρίνει σκόπιμο η Αρχή Ελέγχου.
(6) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο αιτητής ενημερώνεται
εγγράφως και αιτιολογημένα για τους λόγους απόρριψης.
Μητρώο Σήματος 22. (1) Η Αρχή Ελέγχου τηρεί Μητρώο Σήματος Κυπριακού
Κυπριακού

Προϊόντος, στο οποίο καταχωρίζεται κάθε απονομή ή ανάκληση,

Προϊόντος

προσωρινή ή οριστική, της χρήσης του Σήματος.
(2) Το Μητρώο Σήματος Κυπριακού Προϊόντος περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) τα στοιχεία της επιχείρησης,
(β) περιγραφή της φύσης των εργασιών στην οποία εμπίπτει το
προϊόν,
(γ) τα προϊόντα για τα οποία έχει δοθεί άδεια χρήσης του Σήματος,
(δ) την εμπορική ονομασία του προϊόντος.
(3) Η Αρχή Ελέγχου θέτει στη διάθεση του κοινού, με τον κατάλληλο
τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης στο Διαδίκτυο, τα
στοιχεία του μητρώου που αναφέρονται στους δικαιούχους χρήστες
του Σήματος και τις εμπορικές ονομασίες πώλησης των προϊόντων. Η
Αρχή Ελέγχου τηρεί πλήρως τις απαιτήσεις για την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/67 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.

Διαγραφή από το

23. (1) Κάτοχος Σήματος διαγράφεται από το Μητρώο Σήματος

Μητρώο Σήματος

Κυπριακού Προϊόντος και του αφαιρείται το δικαίωμα χρήσης του

Κυπριακού

Σήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Προϊόντος

(α) Κήρυξη σε πτώχευση του δικαιούχου χρήσης του Σήματος,
(β) καταχώριση δικαιούχου χρήσης του Σήματος στο Μητρώο η οποία
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διαπιστώνεται ότι έγινε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις,
(γ) οριστική διακοπή παραγωγής και διάθεσης προϊόντος στην αγορά
για την οποία είχε απονεμηθεί το Σήμα,
(δ) υποβολή αιτήματος διαγραφής από το δικαιούχο χρήσης του
Σήματος.
Κυρώσεις και

24. (1) Η Αρχή Ελέγχου μπορεί να επιβάλει κυρώσεις/ διορθωτικά

Ανάκληση

μέτρα προς τους δικαιούχους χρήσης του Σήματος, σε περίπτωση

Δικαιώματος

μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των

Χρήσης Σήματος

Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Ανάλογα με την

βαρύτητα και τη διάρκεια της μη συμμόρφωσης η Αρχή Ελέγχου
έχει την εξουσία να προβαίνει σε μία ή περισσότερες από τις πιο
κάτω ενέργειες:
(α) να διατάξει τον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία
τερματίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψη της στο μέλλον,
(β) να δεσμεύει ή να παρακρατεί οποιοδήποτε αντικείμενο ή προϊόν
αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να
πιστεύει ότι δεν τηρείται οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου,
(γ) να απαγορεύει προσωρινά τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που
φέρουν το Σήμα για χρονικό διάστημα που ορίζεται από την Αρχή
Ελέγχου,
(δ) να υποχρεώνει την αφαίρεση του Σήματος από το προϊόν εάν το
προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου,
(ε) να ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά, το δικαίωμα χρήσης του
Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις
απονομής του δεν πληρούνται ή έπαψαν να ισχύουν,
(στ) να επιβάλει πρόσθετο έλεγχο στον παραβάτη για έλεγχο της
εφαρμογής των προνοιών του παρόντος Νόμου,
(ζ) να υποχρεώνει τον παραβάτη όπως προβαίνει σε γραπτή
ενημέρωση των αγοραστών του προϊόντος, μέχρι το σημείο της
λιανικής πώλησης εξαιρουμένων των τελικών καταναλωτών, ώστε να
αφαιρεθεί από το προϊόν το Σήμα.
(η) να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα όπως αναφέρονται στο άρθρο 25,
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του παρόντος Νόμου.
(2) Στις περιπτώσεις που το Σήμα χρησιμοποιείται από μη δικαιούχο
χρήστη, χωρίς να αποκλείονται τυχόν ποινικές ευθύνες, η Αρχή
Ελέγχου μπορεί να προβαίνει σε μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω
ενέργειες:
(α) να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα όπως αναφέρονται στο άρθρο 25,
του παρόντος Νόμου.
(β) να υποχρεώνει την αφαίρεση του Σήματος από τα προϊόντα που
παράχθηκαν και διακινήθηκαν χωρίς άδεια χρήσης του Σήματος από
την Αρχή Ελέγχου,
(γ) να διατάξει την παύση χρήσης του Σήματος για την προώθηση των
προϊόντων,
(δ) να υποχρεώνει τον παραβάτη όπως προβαίνει σε γραπτή
ενημέρωση των αγοραστών του προϊόντος, μέχρι το σημείο της
λιανικής πώλησης εξαιρουμένων των τελικών καταναλωτών, ώστε να
αφαιρεθεί από το προϊόν το Σήμα.
(3) οι κυρώσεις που προβλέπονται από το παρόν άρθρο
επιβάλλονται στο παραβάτη με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής
Ελέγχου που βεβαιώνει την παράβαση αφού ακούσει ή δώσει την
ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί
προφορικώς ή γραπτώς.
(4) Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή των προνοιών
του άρθρου 14 εδάφιο (2) σημείο (δ) και των προβλεπόμενων στο
παρόν άρθρο κυρώσεων βαραίνουν τον επιχειρηματία.
Διοικητικά

25. (1) Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρχή Ελέγχου έχει εύλογη

Πρόστιμα

αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να
συμμορφωθεί με διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων Κανονισμών, δύναται να επιβάλει στο εν λόγω
πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα
και τη διάρκεια της παράβασης, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει
τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), ανεξάρτητα από το αν συντρέχει
περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης.
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(2) τα Διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από το παρόν άρθρο
επιβάλλονται στο παραβάτη με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής
Ελέγχου που βεβαιώνει την παράβαση αφού ακούσει ή δώσει την
ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί
προφορικώς ή γραπτώς.
(3) Η Αρχή Ελέγχου καθορίζει το ποσό και την προθεσμία μέσα στην
οποία το επηρεαζόμενο πρόσωπο οφείλει να πληρώσει το διοικητικό
πρόστιμο λαμβάνοντας κατά περίπτωση υπόψη τη χρονική διάρκεια
εξέτασης ιεραρχικής προσφυγής.
Δημοσίευση μη
συμμορφώσεων

26. Η Αρχή Ελέγχου να έχει το δικαίωμα να προβαίνει κατά την κρίση
της

σε

ανακοίνωση

η

οποία

να

απευθύνεται

προς

τους

καταναλωτές , για ενημέρωση τους για τη συγκεκριμένη παρτίδα
/παρτίδες προϊόντων που παραβιάζουν τις πρόνοιες του Νόμου.
ΜΕΡΟΣ V
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ, ΤΕΛΗ,
ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
Υποβολή και

27. (1) Κατά των αποφάσεων της Αρχής Ελέγχου, που αφορούν την

Εξέταση

προσωρινή ή οριστική ανάκληση

δικαιώματος χρήσης σήματος

Ιεραρχικής

σύμφωνα με την παράγραφο (ε) και (η) του εδαφίου (1) του άρθρου

Προσφυγής

24 και την επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με την
παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 24 και του εδαφίου (1)
του άρθρου 25, μπορεί να υποβληθεί ιεραρχική προσφυγή ενώπιον
του Υπουργού, η οποία καταχωρείται εντός δεκαπέντε ημερών από
την κοινοποίηση της απόφασης της Αρχής Ελέγχου στον
ενδιαφερόμενο.
(2) σε περίπτωση ιεραρχικής προσφυγής και μέχρι την λήψη
οριστικής απόφασης, η Αρχή Ελέγχου, δύναται να διατάξει:
(α) την προσωρινή δέσμευση των προϊόντων,
(β) την προσωρινή απαγόρευση πώλησης και διακίνησης προϊόντων
που φέρουν το Σήμα,
(γ) τον παραβάτη όπως προβαίνει σε γραπτή ενημέρωση των
αγοραστών του προϊόντος, μέχρι το σημείο της λιανικής πώλησης
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εξαιρουμένων των τελικών καταναλωτών, ώστε να σταματήσει άμεσα η
πώληση του συγκεκριμένου προϊόντος.
(3) Στην περίπτωση εφαρμογής των προνοιών του εδαφίου (2), η
ιεραρχική προσφυγή εξετάζεται κατά προτεραιότητα.
(4) Ο Υπουργός προχωρεί σε εξέταση της προσφυγής και εκδίδει
αιτιολογημένη απόφαση την οποία διαβιβάζει στον προσφεύγοντα και
στην Αρχή Ελέγχου.
(5) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει μια από τις ακόλουθες
αποφάσεις:
(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,
(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,
(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση,
(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της
προσβληθείσας.
Τέλη

28. Η Αρχή Ελέγχου εξετάζει αιτήσεις ή/και παραχωρεί το δικαίωμα
χρήσης του Σήματος, μετά την καταβολή των αντίστοιχων τελών
που ορίζονται σε διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 30
του παρόντος Νόμου.

Εξουσία

29. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, να εκδίδει κανονισμούς για τη

Έκδοσης

ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο με βάση το Νόμο χρήζει ή είναι

Κανονισμών

δεκτικό καθορισμού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των
διατάξεων του.

Εξουσία

30. (1) Ο Υπουργός δύναται, να εκδίδει Διατάγματα για τη ρύθμιση

Έκδοσης

κάθε θέματος το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι

Διαταγμάτων

δεκτικό καθορισμού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1),
οι εν λόγω κανονισμοί μπορεί να προνοούν για όλα ή για οποιοδήποτε
από τα ακόλουθα θέματα(α) τη θέσπιση των Κριτηρίων Απονομής Σήματος συγκεκριμένης
Κατηγορίας προϊόντων
(β) τα ειδικά κριτήρια για την παρουσίαση τη σύνθεση, το μέγεθος και
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το σχέδιο του Σήματος όπως προνοείται στο άρθρο 5.
(γ)

τον καθορισμό

του

ύψους

των τελών για

την εξέταση

οποιασδήποτε αίτησης ή/και της χορήγησης του δικαιώματος χρήσης
του Σήματος για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων για την
οποία έχουν θεσπιστεί Κριτήρια Απονομής Σήματος και τον καθορισμό
των διαδικασιών υποβολής τους
για

(δ)

περεταίρω

συμπεριλαμβανομένων

ρύθμιση
τεχνικών

ειδικών
θεμάτων

τεχνικών
που

θεμάτων

αφορούν

τους

ελέγχους, τα οποία επιδέχονται καθορισμού με βάση τον παρόντα
Νόμο.
ΜΕΡΟΣ VΙ
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞEIΣ
Αδικήματα και
Ποινές

31. (1) Πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή παρακωλύει
εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του µε βάσει τον παρόντα Νόμο, είναι ένοχο αδικήματος και σε
περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5000) σε περίπτωση πρώτου
αδικήματος

ή

σε

περίπτωση

δεύτερου

ή

μεταγενέστερου

αδικήματός σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις δέκα
χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει
τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί.
(2) Πρόσωπο το οποίο αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί
οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλα δεδομένα είναι ένοχο αδικήματος και σε
περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5000) σε περίπτωση πρώτου
αδικήματος ή σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματός σε
ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000)
ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο
ποινές μαζί.
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί
με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και σε
περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν
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υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή ποινή φυλάκισης που
δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί, εκτός αν
προβλέπεται άλλη ποινή στον παρόντα Νόμο ή στους κανονισμούς
που εκδίδονται με βάση αυτόν.
(4) Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί παράνομα το Σήμα ή
παρουσιάζει με αναληθείς παραστάσεις οποιοδήποτε προϊόν ως
προϊόν που δικαιούται να φέρει το Σήμα,

είναι ένοχο αδικήματος και

σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή ποινή φυλάκισης που
δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή και στις δύο ποινές μαζί.
(5) Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του ενεργεί ή μεριμνά με
οποιοδήποτε τρόπο με στόχο ή αποτέλεσμα την παραποίηση του
Σήματος είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του
υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες
ευρώ (€20.000) ή ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος
ή και στις δύο ποινές μαζί.
(6) Νοείται ότι σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος από το
ίδιο πρόσωπο, σε περίπτωση που αυτό καταδικαστεί, υπόκειται σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πενήντα χιλιάδες ευρώ
(€50.000) ή ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή
και στις δύο ποινές μαζί.
Έναρξη της

32. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ στις ………………………….

ισχύος του
παρόντος Νόμου
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