ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σας καλωσορίζει στην νέα Υπηρεσία «Ηλεκτρονικής
Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων» που έχει δημιουργηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου
Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς (OHIM).
Μέσω της Ηλεκτρονικής κατάθεσης θα μπορείτε να καταθέτετε και να πληρώνετε το ανάλογο τέλος για τις πιο
κάτω αιτήσεις Εμπορικών Σημάτων:
1. ΕΣ2 – Αίτηση για εγγραφή Εμπορικών Σημάτων στο Μητρώο.
2. ΕΣ9 – Τέλος για εγγραφή Εμπορικού Σήματος
3. ΕΣ11 – Ανανέωση Εγγραφής Εμπορικού Σήματος
4. ΕΣ12 – Επιπρόσθετα τέλη που συνοδεύουν τα τέλη ανανέωσης (όταν απαιτείται)

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
Η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας “Αριάδνη”
μόνο (εφ’ όσον έχετε εξασφαλίσει την ανάλογη εγγραφή).
ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ
Απαιτείται εγγραφή / ενεργοποίηση του προφίλ σας στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη - Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Εμπορικά Σήματα).

Διαδικασία Εγγραφής στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη «Αριάδνη»
Kάθε φυσικό πρόσωπο και οργανισμός που είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Εφόρου Εταιρειών, έχει την
δυνατότητα να εγγραφεί στη Κυβερνητική

Διαδικτυακή Πύλη «Αριάδνη». (www.cyprus.gov.cy ή

https://cge.cyprus.gov.cy/re/public ).
Εάν έχετε ήδη εγγραφεί στην “Αριάδνη” δεν χρειάζεται να γίνει άλλη εγγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση,
αναλόγως, εάν είστε φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός, θα πρέπει να προχωρήσετε σε εγγραφή, ακολουθώντας τις
ανάλογες οδηγίες. Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία την εγγραφή σας, θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα με το
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οποίο θα ενημερώνεστε για τον κωδικό του προφίλ σας (Profile ID) και το όνομα που θα έχετε σαν χρήστης
(profile full name) στην “Αριάδνη”.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Εάν είστε Οργανισμός σας παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε άλλους χρήστες, οι οποίοι θα σας
εκπροσωπούν.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ

ΕΠΙΣΗΜΟΥ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

–

ΚΛΑΔΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
1. Η διαδικασία εγγραφής στο σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων,
προϋποθέτει την εγγραφή στην κυβερνητική πύλη «Αριάδνη», όπου ο χρήστης θα έχει εγγραφεί ως
οργανισμός ή ως εξουσιοδοτημένος χρήστης κάποιου οργανισμού, ή ως φυσικό πρόσωπο –
αυτοεργοδοτούμενος.
2. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΜΟΝΟ:
α) Δικηγόροι – Φυσικά πρόσωπα – αυτοεργοδοτούμενοι
β) Δικηγορικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΔΕΠΕ) / Συνεταιρισμοί Δικηγόρων
γ) Εξουσιοδοτημένοι χρήστες των πιο πάνω οργανισμών.
3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Αν είστε Δικηγόροι – Φυσικά πρόσωπα – αυτοεργοδοτούμενοι
•

Συμπληρωμένη και υπογραμμένη η “Αίτηση για Εγγραφή Φυσικού Προσώπου στο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων” (Παράρτημα Α) μαζί με την
Υπεύθυνη Δήλωση (1).

•

Αντίγραφο οθόνης ή/και του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει αποσταλεί από την “Αριάδνη”,
όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο “Κωδικός Προφίλ”, καθώς και το Πλήρες Όνομα Προφίλ.

•

Πολιτική Ταυτότητα

•

Απαιτείται η φυσική παρουσία

Αν είστε Δικηγορικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΔΕΠΕ) / Συνεταιρισμοί Δικηγόρων (ένας
κωδικός πρόσβασης)
•

Συμπληρωμένη και υπογραμμένη η “Αίτηση για Εγγραφή Δικηγορικών Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης (ΔΕΠΕ) / Συνεταιρισμών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών
Σημάτων” (Παράρτημα Β).
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•

Αντίγραφο οθόνης ή/και του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει αποσταλεί από την “Αριάδνη”,
όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο “Κωδικός Προφίλ”, καθώς και το Πλήρες Όνομα Προφίλ.

Αν είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης Νομικού Προσώπου (επιπρόσθετος διαφορετικός κωδικός
πρόσβασης από αυτόν του νομικού προσώπου)
•

Συμπληρωμένη και υπογραμμένη η “Αίτηση για Εγγραφή Εξουσιοδοτημένων Χρηστών
Νομικού Προσώπου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων”
(Παράρτημα Γ) μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση (2).

•

Αντίγραφο οθόνης ή/και του ηλεκτρονικού μηνύματος του εξουσιοδοτημένου χρήστη που έχει
αποσταλεί από την “Αριάδνη”, όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο “Κωδικός Προφίλ”, καθώς και το
Πλήρες Όνομα Προφίλ.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Η υπεύθυνη Λειτουργός του Τμήματος οφείλει να επαληθεύσει τα στοιχεία του χρήστη, προτού
ολοκληρώσει την εγγραφή / ενεργοποίηση προφίλ, στο σύστημα.

Διατηρεί το δικαίωμα, εάν το

θεωρήσει απαραίτητο, να ζητήσει από τον χρήστη να προσκομίσει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία,
προτού προχωρήσει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Η παραλαβή των σχετικών εντύπων θα
γίνεται στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα 404.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σε περίπτωση που έχουν αλλάξει / τροποποιηθεί κάποια από τα στοιχεία του χρήστη που έχει δηλώσει κατά το
στάδιο της εγγραφής του στο σύστημα, π.χ. αλλαγή στο όνομα, στη διεύθυνση αλληλογραφίας, στον αριθμό
τηλεφώνου κ.τ.λ., θα πρέπει να κοινοποιήσει την συγκεκριμένη αλλαγή αμέσως στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών
και Επίσημου Παραλήπτη – Κλάδο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Εμπορικά Σήματα) χρησιμοποιώντας την
“Αίτηση για Μετατροπή Δεδομένων Υφιστάμενου Εξωτερικού Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής
Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Αν ένας χρήστης επιθυμεί να απενεργοποιήσει την εγγραφή / προφίλ του στο σύστημα θα πρέπει να
ενημερώσει το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη – Κλάδο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(Εμπορικά Σήματα), συμπληρώνοντας ανάλογα την “Αίτηση για Απενεργοποίηση Υφιστάμενου Εξωτερικού
Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε).
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Εάν κάποιος οργανισμός αποφασίσει να απενεργοποιήσει την εγγραφή / προφίλ του στο σύστημα θα πρέπει να
ενημερώσει το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη – Κλάδο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(Εμπορικά Σήματα), συμπληρώνοντας ανάλογα την “Αίτηση για Απενεργοποίηση Υφιστάμενου Εξωτερικού
Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε).
Εάν κάποιος οργανισμός αποφασίσει ότι ένας δικός του εξουσιοδοτημένος χρήστης, δεν θα τον εκπροσωπεί
πλέον, οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη – Κλάδο
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Εμπορικά Σήματα) για να απενεργοποιηθεί το προφίλ του συγκεκριμένου χρήστη
στο σύστημα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καταχωρήσει, αφού θα συμπληρώσει ανάλογα και αφού
υπογράψει ένας αξιωματούχος του οργανισμού, την “Αίτηση για Απενεργοποίηση Υφιστάμενου Εξωτερικού
Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε).
ΕΠΑΝΑΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΤΗ

ΣΤΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Εάν ένας χρήστης ο οποίος έχει ήδη απενεργοποιηθεί από το σύστημα μετά από δική του αίτηση, επιθυμεί να
ενεργοποιήσει και πάλι το προφίλ του, θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη – Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Εμπορικά Σήματα), συμπληρώνοντας την
Αίτηση για Επαναενεργοποίηση Υφιστάμενου Εξωτερικού Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης
Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ).
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ένα οργανισμός επιθυμεί να επαναενεργοποιήσει το δικό του προφίλ ή
το προφίλ δικού του εξουσιοδοτημένου χρήστη στο σύστημα, που έχουν απενεργοποιηθεί μετά από δική του
αίτηση. Απαραιτήτως πρέπει να συμπληρωθεί ανάλογα και να υπογραφεί από άτομο που δεσμεύει τον
οργανισμό (σφραγίδα), η Αίτηση για Επαναενεργοποίηση Εξωτερικού Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής
Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ) και να κατατεθεί στο Τμήμα Εφόρου
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη – Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Εμπορικά Σήματα).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Υποχρεωτικά Πεδία
Υπάρχουν κάποια υποχρεωτικά πεδία, η μη συμπλήρωση των οποίων, καθιστά αδύνατη την επιτυχημένη
συμπλήρωση της αίτησης σας. Τα «Υποχρεωτικά Πεδία», φέρουν ως διακριτικό τον ΄*΄ (κόκκινο αστερίσκο)
και η μη συμπλήρωση των στοιχείων τους, εμποδίζει την συνέχεια της διαδικασίας.
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Απεικονίσεις
Οι απεικονίσεις των σημάτων θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Μορφή αρχείου :

JPEG

Μέγεθος αρχείου:

να μην υπερβαίνει τα 2 MB

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άλλα Συνημμένα
Οποιαδήποτε άλλα συνημμένα χρειαστεί να μεταφορτώσετε (π.χ

μία επιστολή), πρέπει να πληρούν τις

ακόλουθες προδιαγραφές:
Μορφή αρχείου :

PDF

Μέγεθος αρχείου:

να μην υπερβαίνει τα 2 MB

Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων στο όνομα του αρχείου

25 χαρακτήρες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Α
Αίτηση Για Εγγραφή Φυσικού Προσώπου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών
Σημάτων (Εξωτερικοί Χρήστες)
Παράρτημα Β
Αίτηση Για Εγγραφή Δικηγορικών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΔΕΠΕ) ή Συνεταιρισμών στο
Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων (Εξωτερικοί Χρήστες) - (ένας
κωδικός πρόσβασης)

Παράρτημα Γ
Αίτηση Για Εγγραφή Εξουσιοδοτημένων Χρηστών Νομικού Προσώπου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής
Κατάθεσης Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων (Εξωτερικοί Χρήστες) – (επιπρόσθετος διαφορετικός
κωδικός πρόσβασης από αυτόν του νομικού προσώπου)
Παράρτημα Δ
Αίτηση για Μετατροπή Δεδομένων Υφιστάμενου Εξωτερικού Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης
Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων
Παράρτημα Ε
Αίτηση για Απενεργοποίηση Υφιστάμενου Εξωτερικού Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης
Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων
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Παράρτημα ΣΤ
Αίτηση για Επαναενεργοποίηση Υφιστάμενου Εξωτερικού Χρήστη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης
Αιτήσεων Εμπορικών Σημάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να βελτιώνει ή/και να
τροποποιεί τις πιο πάνω οδηγίες χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης εμπορικών σημάτων καθώς
και τα Παραρτήματα αν κρίνει αναγκαίο να το πράξει.
Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους πιο κάτω διαχειριστές του
συστήματος:
•

Παναγιώτης Ολύμπιος: τηλέφωνο: 22 404 369, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efilingtm@drcor.mcit.gov.cy

•

Έμιλη Κατσιολούδη: τηλέφωνο: 22 404 354, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efilingtm@drcor.mcit.gov.cy

ΠΡΟΣΟΧΗ!! (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)
Η εισαγωγή των στοιχείων για τον ίδιο αιτητή/ιδιοκτήτη στα ηλεκτρονικά έντυπα να γίνεται πάντα με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο γραφής και επίσης να συνάδει με τον ίδιο τρόπο γραφής στο πληρεξούσιο.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ), καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια,
ώστε οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα.
Το ΤΕΕΕΠ σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του
περιεχομένου του, είτε πρόκειται για τον Διαδικτυακό τόπο του, είτε για κάποιον άλλο διακομιστή ιστοσελίδων
(site server) μέσω του οποίου λαμβάνεται και παρέχεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του.
Το ΤΕΕΕΠ εφόσον ενημερωθεί για την ύπαρξη σφαλμάτων, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
άμεση πραγματοποίηση των αναγκαίων διορθώσεων.
Ως εκ τούτου το ΤΕΕΕΠ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθεματικές ζημιές ή διαφυγόν κέρδος,
άμεση ή έμμεση ζημία, προερχόμενη από την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του Δικτυακού τόπου
του ΤΕΕΕΠ.

6

Αύξξων Αριθμόςς:

ΠΑΡ
ΡΑΡΤΗΜΑ
Α “Α”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α

ΚΥΠΡΙΑΚ
ΚΗ

Αίτηση
η Για Εγγρα
αφή Φυσικοού Προσώπο
ου στο Σύστη
ημα Ηλεκτρρονικής
Κατάθεσης Αιτή
ήσεων Εμπο
ορικών Σημάτων
(Εξω
ωτερικοί Χρή
ήστες)
Όνομα
α και Επίθεττο (Πλήρες Όνομα)
Ό
(Τα σττοιχεία αυτά
ά θα εμφανίίζονται στις
ηλεκττρονικές αιτή
ήσεις)
Διεύθ
θυνση Αλληλλογραφίας:
Οδός,, Αριθμός, Τα
αχυδρομικό
ός Κώδικας,
Περιο
οχή, Πόλη, Χώ
ώρα,
ή/καιι
Ταχυδ
δρομική Θυρ
ρίδα , Ταχυδ
δρομικός Κώ
ώδικας,
Πόλη
(Τα σττοιχεία αυτά
ά θα εμφανίίζονται στις
ηλεκττρονικές αιτή
ήσεις)
Πλήρεες Όνομα Πρ
ροφίλ στην κυβερνητική
κ
ή πύλη
Αριάδ
δνη
Κωδικκός Προφίλ ((Αριάδνη)
Αριθμ
μός Δικηγοριικού Μητρώ
ώου
Στο
οιχεία Επικοοινωνίας
Αριθμ
μός Τηλεφώννου
Αριθμ
μός Τηλεομο
οιότυπου
Διεύθ
θυνση Ηλεκτρονικού Ταχχυδρομείου
Δηλώνω ότι έλαβ
βα γνώση τω
ων διαδικασιιών και οδηγγιών εφαρμο
ογής του συσ
στήματος
ηλεκττρονικής καττάθεσης αιτή
ήσεων εμπορικών σημά
άτων (που βρ
ρίσκονται σττην ιστοσελίίδα του
Τμήμα
ατος http://w
www.mcit.govv.cy/drcor, το
ους οποίους και αποδέχο
ομαι.
ραφή:
Υπογρ

Ημεερομηνία:

1

*Με την αίτηση αυτή πρέπει να επισυνάπτεται:
•
•

Η Υπεύθυνη Δήλωση (1)
Αντίγραφο οθόνης ή/και ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει αποσταλεί από την ¨Αριάδνη¨ όπου θα
φαίνεται ευκρινώς ο ¨Κωδικός Προφίλ¨ και το ¨Πλήρες Όνομα Προφίλ¨.

Σημειώστε ότι απαιτείται η φυσική παρουσία του χρήστη και προσκόμιση της πολιτικής του ταυτότητας.

Για Εσωτερική Χρήση μόνο:
Εγκρίνεται / Δεν εγκρίνεται
Αναγνωριστικός Αριθμός στο σύστημα PTOLEMY:
Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή

Ημερομηνία Ενεργοποίησης:

Ημερομηνία Έγκρισης

Ώρα Ενεργοποίησης:

2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)
------------------------------------------(Συμπληρώνεται σε περίπτωση που δικηγόρος ενεργεί προσωπικά, για το άτομο του).

ΜΕΡΟΣ Α
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένη ………………………………………………… με αρ. Δ.Τ.
……………….., δηλώνω και βεβαιώνω υπεύθυνα ότι είμαι εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη στο Μητρώο
Δικηγόρων με αύξοντα αριθμό ………………………..…. και ότι σε περίπτωση διαγραφής μου από το
Μητρώο Δικηγόρων ή σε περίπτωση που θα ανασταλεί η άδεια εξάσκησης επαγγέλματος μου, φέρω ακέραια
την ευθύνη να ενημερώσω άμεσα τον Έφορο Εταιρειών & Επίσημο Παραλήπτη.

--------------------------------------Υπογραφή

-------------------------------------Ημερομηνία

ΜΕΡΟΣ Β
Δηλώνω ότι έχω εγγραφεί στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας (Αριάδνη). Ο κωδικός προφίλ
μου είναι ………………………………………….... και θα ενεργώ με αυτό τον κωδικό προφίλ, μόνο για
προσωπική χρήση και δεν θα ενεργώ εκ μέρους άλλων.

--------------------------------------Υπογραφή

-------------------------------------Ημερομηνία

3

Αύ
ύξων Αριθμό
ός:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α “Β”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α

ΚΥΠΡΙΑΚ
ΚΗ

Αίττηση Για Εγγγραφή Δικη
ηγορικών Ετταιρειών Πεεριορισμένηςς Ευθύνης (Δ
ΔΕΠΕ) ή Συυνεταιρισμώ
ών στο Σύσττημα
Η
Ηλεκτρονικ
κής Κατάθεσ
σης Αιτήσεω
ων Εμπορικώ
ών Σημάτωνν
(Εξω
ωτερικοί Χρή
ήστες)
Όνομα
α Νομικού Π
Προσώπου
Αριθμ
μός Εγγραφή
ής
ά θα εμφανίίζονται στις
(Τα σττοιχεία αυτά
ηλεκττρονικές αιτή
ήσεις)
Διεύθ
θυνση Αλληλλογραφίας:
Οδός,, Αριθμός, Τα
αχυδρομικό
ός Κώδικας,
Περιο
οχή, Πόλη, Χώ
ώρα,
ή/καιι
Ταχυδ
δρομική Θυρ
ρίδα , Ταχυδ
δρομικός Κώ
ώδικας,
Πόλη
(Τα σττοιχεία αυτά
ά θα εμφανίίζονται στις
ηλεκττρονικές αιτή
ήσεις)
Πλήρεες Όνομα Πρ
ροφίλ στην κυβερνητική
κ
ή πύλη
Αριάδ
δνη
Κωδικκός Προφίλ ((Αριάδνη)
Αριθμ
μός Δικηγοριικού Μητρώ
ώου
Στο
οιχεία Επικοοινωνίας
Αριθμ
μός Τηλεφώννου
Αριθμ
μός Τηλεομο
οιότυπου
Διεύθ
θυνση Ηλεκτρονικού Ταχχυδρομείου
Δηλώνω ότι έλαβ
βα γνώση τω
ων διαδικασιιών και οδηγγιών εφαρμο
ογής του συσ
στήματος
ηλεκττρονικής καττάθεσης αιτή
ήσεων εμπορικών σημά
άτων (που βρ
ρίσκονται σττην ιστοσελίίδα του
Τμήμα
ατος http://w
www.mcit.govv.cy/drcor, το
ους οποίους και αποδέχο
ομαι.
Ονομα
ατεπώνυμο κα
αι Ιδιότητα

Υποογραφή:

ομηνία:
Ημερο

Σφρραγίδα:

1

*Με την αίτηση αυτή πρέπει να επισυνάπτεται ΜΟΝΟ:
•

Αντίγραφο οθόνης ή/και ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει αποσταλεί από την ¨Αριάδνη¨ όπου θα
φαίνεται ευκρινώς ο ¨Κωδικός Προφίλ¨ και το ¨Πλήρες Όνομα Προφίλ¨.

Για Εσωτερική Χρήση μόνο:
Εγκρίνεται / Δεν εγκρίνεται
Αναγνωριστικός Αριθμός στο σύστημα PTOLEMY:
Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή

Ημερομηνία Ενεργοποίησης:

Ημερομηνία Έγκρισης

Ώρα Ενεργοποίησης:

2

Αύξων
Α
Αριθ
θμός:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α “Γ”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α

ΚΥΠΡΙΑΚ
ΚΗ

Αίτηση Γιια Εγγραφή Εξουσιοδο
οτημένων Χρρηστών Νομ
μικού Προσώ
ώπου στο Σύύστημα Ηλεεκτρονικής
Κατάθεσης Αιτή
ήσεων Εμπο
ορικών Σημάτων
(Εξω
ωτερικοί Χρή
ήστες)

Στοιχεεία Νομικού
ύ Προσώπου
Όνομα
α Νομικού Π
Προσώπου
μός Εγγραφή
ής
Αριθμ
(Τα σττοιχεία αυτά
ά θα εμφανίίζονται στις
ηλεκττρονικές αιτή
ήσεις)
Διεύθ
θυνση Αλληλλογραφίας:
Οδός,, Αριθμός, Τα
αχυδρομικό
ός Κώδικας,
Περιο
οχή, Πόλη, Χώ
ώρα,
ή/καιι
Ταχυδ
δρομική Θυρ
ρίδα , Ταχυδ
δρομικός Κώ
ώδικας,
Πόλη
(Τα σττοιχεία αυτά
ά θα εμφανίίζονται στις
ηλεκττρονικές αιτή
ήσεις)
Αριθμ
μός Δικηγοριικού Μητρώ
ώου
Αριθμ
μός Τηλεφώννου
Αριθμ
μός Τηλεομο
οιότυπου

Στοιχεία Εξουσιοδοτ
Ε
ημένου Χρή
ήστη
Κωδικκός Προφίλ ((Αριάδνη)
Πλήρεες Όνομα Πρ
ροφίλ στην κυβερνητική
κ
ή πύλη
Αριάδ
δνη
Στοιχεεία Επικοινω
ωνίας Χρήσττη
Διεύθ
θυνση Ηλεκτρονικού Ταχχυδρομείου
Δηλώνω ότι έλαβ
βα γνώση τω
ων διαδικασιιών και οδηγγιών εφαρμο
ογής του συσ
στήματος
ηλεκττρονικής καττάθεσης αιτή
ήσεων εμπορικών σημά
άτων (που βρ
ρίσκονται σττην ιστοσελίίδα του
Τμήμα
ατος http://w
www.mcit.govv.cy/drcor, το
ους οποίους και αποδέχο
ομαι.
Ονομα
ατεπώνυμο κα
αι Ιδιότητα (εεκ μέρους Νομικού
Προσώ
ώπου)

Υποογραφή (εκ μέρους Νομικο
ού Προσώπουυ):

Σφρραγίδα:
ομηνία:
Ημερο

1

*Με την αίτηση αυτή πρέπει να επισυνάπτεται:
•
•

Η Υπεύθυνη Δήλωση (2)
Αντίγραφο οθόνης ή/και ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει αποσταλεί από την ¨Αριάδνη¨ όπου θα
φαίνεται ευκρινώς ο ¨Κωδικός Προφίλ¨ και το ¨Πλήρες Όνομα Προφίλ¨.

Για Εσωτερική Χρήση μόνο:
Εγκρίνεται / Δεν εγκρίνεται
Αναγνωριστικός Αριθμός στο σύστημα PTOLEMY:
Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή

Ημερομηνία Ενεργοποίησης:

Ημερομηνία Έγκρισης

Ώρα Ενεργοποίησης:

2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (2)
------------------------------------------------------------------

(Συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο χρήστης ενεργεί εκ μέρους συνεταιρισμού δικηγόρων ή δικηγορικής εταιρείας).
(Συμπληρώνεται και υπογράφεται από άτομο που δεσμεύει το συνεταιρισμό ή τη δικηγορική εταιρεία).

Εγώ

ο/η(1)

της/του(2)

………..……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

με

αριθμό εγγραφής ………………………………… στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών, πιστοποιώ ότι ο χρήστης(3)
…………………………………………………………………

με

κωδικό

προφίλ

στην

Κυβερνητική

Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας (Αριάδνη) ……………………………………………… θα ενεργεί εκ μέρους
της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος χρήστης θα παύσει να ενεργεί για λογαριασμό μας,
αναλαμβάνουμε την ευθύνη να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό του στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο
Ασφαλείας (Αριάδνη) και να ενημερώσουμε άμεσα τον Έφορο Εταιρειών (Κλάδο Εμπορικών Σημάτων).

--------------------------------------Υπογραφή(4)

-------------------------------------Ημερομηνία

Σφραγίδα(5)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Δηλώστε το όνομα και την ιδιότητα του ατόμου που πιστοποιά (π.χ. διευθυντής, γραμματέας, ομόρρυθμος συνέταιρος).
2. Δηλώστε κατά πόσο πρόκειται για Δικηγορική Εταιρεία, ομόρρυθμη/ετερρόρυθμη Εταιρεία καθώς και το όνομα της.
3. Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του χρήστη.
4. Δηλώστε την ιδιότητα του υπογράφοντος (π.χ. Διευθυντής, γραμματέας, ομόρρυθμος συνέταιρος. Πρέπει να είναι άτομο που
δεσμεύει τη δικηγορική εταιρεία ή τον συνεταιρισμό).
5. Τοποθετείστε την σφραγίδα της ΔΕΠΕ ή του συνεταιρισμού.

3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α “Δ”

ΔΗ
ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
Η

Αίτη
ηση Για Μεττατροπή Δεδομένων Υφ
φιστάμενου
υ Εξωτερικού Χρήστη Στο
Σ Σύστημα
α Ηλεκτρονικής Κατάθεεσης
ν Σημάτων
Αιτήσεων Εμπορικών

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΟΣ ΕΞΩΤΕ
ΕΡΙΚΟΣ ΧΡ
ΡΗΣΤΗΣ
Κωδικό
ός Προφίλ ((Αριάδνη)

ΑΙΤΟ
ΟΥΜΕΝΗ Α
ΑΛΛΑΓΗ
Όνομα
α και Επίθετο / Όνομα Νομικού
Ν
Προσώ
ώπου
λαγή θα ισχύ
ύει μόνο στο
ο σύστημα
(Η αλλ
ηλεκτρ
ρονικής κατά
άθεσης αιτήσεων εμπορικών
σημάτω
ων)
Διεύθυ
υνση αλληλο
ογραφίας

(Η αλλ
λαγή θα ισχύ
ύει μόνο στο
ο σύστημα
ηλεκτρ
ρονικής κατά
άθεσης αιτήσεων εμπορικών
σημάτω
ων)
Αριθμό
ός Τηλεφώννου
Αριθμό
ός Τηλεομοιιότυπου
Διεύθυ
υνση Ηλεκτρ
ρονικού Ταχ
χυδρομείου

ΑΛΛΕ
ΕΣ ΠΛΗΡΟ
ΟΦΟΡΙΕΣ
Ονομα
ατεπώνυμο κκαι Ιδιότητα
α:

Υπογρ
ραφή :
(Σφραγ
γίδα σε περ
ρίπτωση οργγανισμού)
μερομηνία :
Ημ

1

/

/

Για Εσωτερική Χρήση μόνο:
Εγκρίνεται / Δεν εγκρίνεται
Υφιστάμενος Αύξων Αριθμός:
Αναγνωριστικός Αριθμός στο σύστημα PTOLEMY:
Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή

Ημερομηνία Αλλαγής:

2

Ημερομηνία Έγκρισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α “Ε”

ΔΗ
ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
Η

Αίτηση Για Απενεργγοποίηση Υφιστάμενο
Υ
ου Εξωτεριικού Χρήσττη Στο Σύσστημα Ηλεεκτρονικής
Κατάθ
θεσης Αιτή
ήσεων Εμπο
ορικών Σημάτων
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΟΣ ΕΞΩΤΕ
ΕΡΙΚΟΣ ΧΡ
ΡΗΣΤΗΣ
Κωδικ
κός Προφίλ ((Αριάδνη)
Αιτούμ
μενη Αλλαγή
ή:
Παρακ
καλώ συμπλληρώστε ανά
άλογα:
Σε περίίπτωση Φυσιικού Προσώπ
που ή Δικηγορικής Εταιιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
(ΔΕΠΕ
Ε) ή Συνεταιρρισμού
Δηλώνω ότι δεν επιιθυμώ να είμ
μαι εγγεγραμ
μμένος χρήσττης στο πιο πάνω
π
σύστημ
μα και
παρακα
αλώ όπως αππενεργοποιηθθώ
Λόγος απενεργοποίίησης:
………………
………………
………………
………………
………………
………………………
………
………
………………
………………
………………
………………
………………
………………………
………
………………
………………
………………
………………
………………
………………………
………
………………
………………
………………
………………
………………
………………………
………
………………
…………….
Σε περίίπτωση Εξουυσιοδοτημένοου Χρήστη Νομικού
Ν
Προοσώπου
Δηλώνω ότι ο χρήσ
στης
………
………………
………………
………………
………………
………………
………………………
…….. με κωδικό πρροφίλ Αριάδδνη …………
………………
………………
………………
………….
αι εγγεγραμμ
μένος χρήστη
ης στο πιο πάάνω σύστημα
α και παρακα
αλώ όπως
δεν επιθυμώ να είνα
απενεργοποιηθεί.
Λόγος απενεργοποίίησης:
………
………………
………………
………………
………………
………………
………………………
………
………………
………………
………………
………………
………………
………………………
………
………………
………………
………………
………………
………………
………………………
………
………………
………………
………………
………………
………………
………………………
ΑΛΛΕ
ΕΣ ΠΛΗΡΟ
ΟΦΟΡΙΕΣ
Ονομα
ατεπώνυμο κ
και Ιδιότητα
α:

Υπογραφή :
(Σφραγγίδα σε περίίπτωση οργα
ανισμού)
Ημ
μερομηνία :

1

/

/

√

Για Εσωτερική Χρήση μόνο:
Εγκρίνεται / Δεν εγκρίνεται
Υφιστάμενος Αύξων Αριθμός:
Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή

Ημερομηνία Απενεργοποίησης:

Ημερομηνία Έγκρισης

Ώρα Απενεργοποίησης:

2

ΠΑΡΑ
ΑΡΤΗΜΑ “ΣΤ”

ΔΗ
ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
Η

Αίττηση Για Επ
παναενεργοπ
ποίηση Υφισ
στάμενου Εξξωτερικού Χρήστη
Χ
Στο
ο Λογισμικό Ηλεκτρονικ
κής Κατάθεεσης
Αιτήσεωνν Εμπορικώνν Σημάτων
ΥΦΙΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΟΣ ΕΞΩΤΕ ΡΙΚΟΣ ΧΡΗ
ΗΣΤΗΣ
Κωδικ
κός Προφίλ ((Αριάδνη)
Αιτούμ
μενη Αλλαγή
ή:
Παρακ
καλώ συμπλληρώστε ανά
άλογα:
√
Σε περίίπτωση Φυσιικού Προσώπ
που ή Δικηγορικής Εταιιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
(ΔΕΠΕ
Ε) ή Συνεταιρρισμού
Δηλώνω ότι επιθυμ
μώ να επαναεεγγραφώ ως χρήστης στοο πιο πάνω σύστημα
σ
Σε περίίπτωση Εξουυσιοδοτημένοου Χρήστη Νομικού
Ν
Προοσώπου
Δηλώνω ότι ο χρήσ
στης
………
………………
………………
………………
………………
………………
………………………
…….. με κωδικό πρροφίλ Αριάδδνη
………
………………
………………
………………
………………
………. επιθυ
υμώ να
επαναεεγγραφεί ως χχρήστης στο πιο πάνω σύ
ύστημα.

ΑΛΛΕ
ΕΣ ΠΛΗΡΟ
ΟΦΟΡΙΕΣ
Ονομα
ατεπώνυμο κ
και Ιδιότητα
α:

Υπογραφή :
(Σφραγγίδα σε περίίπτωση οργα
ανισμού)
Ημεερομηνία :

1

/

/

Για Εσωτερική Χρήση μόνο:
Εγκρίνεται / Δεν εγκρίνεται
Υφιστάμενος Αύξων Αριθμός:
Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή

Ημερομηνία Επαναενεργοποίησης:

Ημερομηνία Έγκρισης

Ώρα Επαναενεργοποίησης:

2

