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Λευκωσία, 12 Ιανουαρίου 2021 
 
 
 
Προς :  Όλους τους ενδιαφερομένους 
  
Θέμα :  Χορηγία σε ΜΜΕ επιχειρήσεις για εγγραφή εμπορικού σήματος και 

βιομηχανικού σχεδίου 
 

 
Κυρία/ε, 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείστε ότι η Ευρωπαική Ένωση μέσω του 
προγράμματος “Ideas Powered for Business SME Fund” προσφέρει για το έτος 2021, 
οικονομικά κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την εγγραφή και συνεπώς την 
προστασία των εμπορικών τους σημάτων και των βιομηχανικών τους σχεδίων. 
 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, εφόσον είναι επιλέξιμες βάσει του επίσημου ορισμού της 
ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά 
στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) και, εφόσον τύχουν έγκρισης και 
προχωρήσουν στην αίτηση εγγραφής των εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών τους 
σχεδίων, θα τους επιστρέφεται το 50% του βασικού τέλους που πλήρωσαν για την αίτηση 
εγγραφής.  
 
Στην Κύπρο οι επιστροφές τελών θα δίδονται από το EUIPO για αιτήσεις που θα 
καταχωρούνται στον Κλάδο Πνευματικής και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος 
Εφόρου Εταιρειών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, που αποτελεί ένα από 
τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ. Στη χώρα μας το 
βασικό τέλος αίτησης εγγραφής ενός εμπορικού σήματος είναι 141 ευρώ και του 
βιομηχανικού σχεδίου 136,69 ευρώ. Μέγιστο ποσό επιστροφής τελών ανά επιχείρηση είναι 
τα 1.500 ευρώ. 
 
Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες είναι ανοικτό το σχέδιο είναι οι εξής: 

• 11 Ιανουαρίου 2021 - 31 Ιανουαρίου 2021 
• 1η Μαρτίου 2021 - 31 Μαρτίου 2021 
• 1η Μαΐου 2021 - 31 Μαΐου 2021 
• 1η Ιουλίου 2021 - 31 Ιουλίου 2021 
• 1η Σεπτεμβρίου 2021 - 30 Σεπτεμβρίου 2021 

 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του προγράμματος, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εκτός 
των πέντε καθορισμένων χρονικών περιόδων δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για τις 
επιχορηγήσεις θα τηρείται χρονολογική σειρά προτεραιότητας. 
 
Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, το χρονοδιάγραμμα 
και άλλες πληροφορίες που αφορούν στο πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας «Ideas 
Powered for Business», στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund. Στον ίδιο σύνδεσμο θα 
ενημερωθείτε και για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων. 
 
Το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τη 
διανοητική τους ιδιοκτησία, ισχυροποιώντας το εμπορικό τους σήμα και το βιομηχανικό 
τους σχέδιο, για να κάνουν τις επιχειρήσεις τους ευρύτερα γνωστές και αναγνωρίσιμες στην 
αγορά. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με 
τον αρμόδιο λειτουργό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Παντελή 
Παντελή, στο τηλέφωνο 22404357 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ppandeli@drcor.meci.gov.cy. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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