ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/20-10-2016
Σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012),
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013),
β) την υπ’ αριθμ. K4-13977/12-11-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «καθορισμός
κριτηρίων επιλογής και προσόντων εξεταστών της Υπηρεσίας Σημάτων κατ’εφαρμογή του Ν.
4072/2012»,
γ) τις υπ’ αριθμ. 67578/05-12-2014, 74178/18-12-2014, 43493/22-04-2015, 113034/05-11-2015,
42492/19-04-2016 πράξεις του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Σημάτων «ορισμός εξεταστών…»,
Η εξετάστρια Κάτσουλα Έλενα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό
N239682 δήλωση σήματος, με ημερομηνία κατάθεσης 29/09/2016:

one channel
Τύπος σήματος: Figurative-word
Καταθέτης: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ, δ.τ. "ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε.", ΗΠΕΙΡΟΥ 5, 10433ΑΘΗΝΑ , Νομός Αττικής ΕΛΛΑΔΑ ,
2104584900
Πληρεξούσιος δικηγόρος: ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ , ΣΚΟΥΦΑ 64, 10680 ΑΘΗΝΑ,
ΕΛΛΑΔΑ
Αντίκλητος: ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ , ΣΚΟΥΦΑ 64, 10680 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Διακρίνει τα ακόλουθα προϊόντα / υπηρεσίες ταξινομημένα κατά κλάση:
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Κλάση 9: Υλικοί φορείς ήχου και ήχου και εικόνας - άγραφοι ή προεγγεγραμμένοι - κάθε μορφής
όπως ψηφιακοί δίσκοι (CDs), δίσκοι βινυλίου, μαγνητικές ταινίες, CD-ROM, CDV, CDI,Minidisc,
DVD κ· λπ· όπου εγγράφονται οπτικοακουστικά έργα ή/και μουσικά έργα ή/και έργα με άλλο
περιεχόμενο· Κινηματογραφικά όργανα· Συσκευές εκπομπής ή/και λήψης δεδομένων,
εικόνωνή/και ήχων· Συσκευές για τη μετάδοση και λήψη ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών· Συσκευές
γιατη μετάδοση και λήψη σήματος επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης
λήψης· Συσκευές για τη μετάδοση και λήψη περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης· Συσκευές για τη μετάδοση και λήψη περιεχομένου
μεταδιδόμενο με κάθε τρόπο, όπως μέσω καλωδίων, δορυφόρου και διαδικτύου· συσκευές για τη
μετάδοση και λήψη σήματος μεταδιδόμενο με κάθε τρόπο, όπως μέσω καλωδίων,δορυφόρουκαι
διαδικτύου· μέσα εγγραφής δεδομένων· γεννήτριες εικόνων και χαρακτήρων· Πομποί και δέκτες
τηλεοπτικών σημάτων και ραδιοσημάτων· Δεδομένα εγγεγραμμένα σε μαγνητικά μέσα·
Προεγγεγραμμένες κινηματογραφικές ταινίες· Αποκωδικοποιητές· Ραδιοφωνικές συσκευές και
όργανα· Συσκευές αναπαραγωγής/αντιγραφής δεδομένων· Συσκευές ήχου ή/και ήχου και εικόνας·
φωτογραφικές συσκευές· Είδη ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας όπως ραδιόφωνα και τηλεοπτικοί
δέκτες· Προγράμματα και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών· ·
Κλάση 16: Έντυπες εκδόσεις· Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, έντυπα, αφίσες, ημερολόγια, κόμικς,
διαφημιστικά φυλλάδια, κάρτες, ενημερωτικά φυλλάδια, περιοδικά ραδιοτηλεοπτικών,
προγραμμάτων, έντυπα προγράμματα, αφίσες, διαφάνειες που σχετίζονται με τους τομείς της
ψυχαγωγίας, της μουσικής και του αθλητισμού, αυτοκόλλητα, εγχειρίδια, χάρτες,
κατάλογοι,οδηγοί, λευκώματα, παιγνιόχαρτα· Χάρτινες τσάντες· Υλικά για καλλιτέχνες, είδη
δεσίματος,φωτογραφίες, είδη χαρτοπωλείου· Εισιτήρια, κάρτες συμμετοχής, ταυτότητες· Άγραφα
έντυπα προς συμπλήρωση· Αναμνηστικά προγράμματα· Αναπαραγωγές γραφικών τεχνών·
Ανατυπώσεις έργων τέχνης· Ατζέντες· Βιβλία για χρωματισμό, ζωγραφικής· Τυπογραφικά
στοιχεία· Υλικό εκπαίδευσης και διδασκαλίας (εκτός των συσκευών) υπό μορφή έντυπου υλικού,
εγχειριδίων, παιχνιδιών, υδρογείων σφαιρών, πινάκων και συσκευών σχεδιασμού πάνω σε
πίνακες· Εικόνες (εκτυπώσεις και κηρογραφίες)· Ημεροδείκτες, χαλκομανίες (και αυτές από
βινύλιο και σιδερότυπα)· Φιγούρες και διακοσμήσεις από χαρτόνι, σημειωματάρια, πίνακες
σημειώσεων, ευρετήρια διευθύνσεων· ·
Κλάση 35: Διαφήμιση· Διοίκηση επιχειρήσεων· Διαχείριση επιχειρήσεων· Εργασίες γραφείου·
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης επιχειρήσεων
και εν γένει των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· Εμπορική διαχείριση· Οργάνωση, διαχείριση
και διοίκηση τηλεοπτικού σταθμού· Υπηρεσίες οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης τηλεοπτικού
σταθμού επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης· Υπηρεσίες
οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης τηλεοπτικού σταθμού μετάδοσης περιεχομένου ή/και
σήματος με όλα τα μέσα, όπως μέσω καλωδίων, δορυφόρου και διαδικτύου· Υπηρεσίες
διαχείρισης επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών προγραμμάτων· Οργάνωση, διαχείριση
και διοίκηση επιχειρήσεων που παρέχουν περιεχόμενο ή/και σήμα μεταδιδόμενο μέσω επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης· Υπηρεσίες εμπορευματοποίησης στον
τομέα της ψυχαγωγίας, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και της μουσικής·
Υπηρεσίες λιανικής και χονδρικής πώλησης σε σχέση με προϊόντα οικιακής, κινηματογραφικής,
μουσικής, τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής ψυχαγωγίας· Υπηρεσίες επιγραμμικού καταστήματος
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λιανικής πώλησης σε σχέση με προϊόντα οικιακής, κινηματογραφικής, μουσικής, τηλεοπτικής και
ραδιοφωνικής ψυχαγωγίας· Επίδειξη προϊόντων· Παρουσίαση αγαθών σε μέσα επικοινωνίας με
σκοπό τη λιανική πώληση· Δημοσίευση έντυπου υλικού [επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή] για
διαφημιστικούς σκοπούς· Εκθέσεις για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς· ·
Κλάση 38: Τηλεπικοινωνίες· Μετάδοση περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης· Μετάδοση (διανομή) ψηφιακού τηλεοπτικού περιεχομένου·
Μετάδοση σήματος επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης· Μετάδοση
περιεχομένου όπως για παράδειγμα τηλεοπτικού προγράμματος μέσω συστήματος πολυπλεξίας·
Υπηρεσίες τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής μετάδοσης· Μετάδοση και αναμετάδοση
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και εν γένει περιεχομένου όπως ραδιοτηλεοπτικών
προγραμμάτων, εκπομπών, ειδήσεων, κινηματογραφικών ταινιών και κινουμένων σχεδίων μέσω
τηλεπικοινωνιακών δικτύων κάθε είδους (όπως για παράδειγμα δορυφόρο, καλώδια και
διαδίκτυο)· Παρουσίαση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων και θεαμάτων
τηλεόρασης και ραδιοφώνου, όπως ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, ραδιοτηλεοπτικές σειρές,
κινηματογραφικές ταινίες, κινούμενα σχέδια, ειδήσεις· Παροχή πληροφοριών σε σχέση με
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές· Μετάδοση και αναμετάδοση τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών σημάτων με ασύρματα δίκτυα ή μέσω καλωδίου· Υπηρεσίες ειδησεογραφικής
ενημέρωσης και ειδησεογραφικών πρακτορείων· Μετάδοση τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων και
ειδησεογραφικών εκπομπών· Διανομή, μετάδοση και αναμετάδοση περιεχομένου όπως
οπτικοακουστικών παραγωγών, ραδιοτηλεοπτικών και γενικότερα οπτικοακουστικών
προγραμμάτων και προγραμμάτων πολυμέσων, προγραμμάτων ψυχαγωγίας με όλα τα μέσα,
όπως μέσω δορυφόρου, καλωδίων, διαδικτύου και επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
ελεύθερης λήψης· Μετάδοση ήχου και εικόνας· Μετάδοση πληροφοριών ή/και ήχου ή/και ήχου και
εικόνας μέσω συσκευών όπως για παράδειγμα ραδιόφωνο, τηλεόραση, η/υ, κινητά τηλέφωνα και
άλλες κινητές ή φορητές συσκευές· Προβολή κινηματογραφικών ταινιών μέσω τηλεόρασης και
η/υ· Μετάδοση και διανομή δεδομένων ή οπτικοακουστικών εικόνων μέσω παγκόσμιου
ηλεκτρονικού δικτύου ή του Διαδικτύου· Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη διαλογική
τηλεοπτικογραφία (teletext)· Υπηρεσίες αλληλεπιδραστικού τηλεκειμένου· Οργάνωση
ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης προγραμμάτων· Διαδραστική τηλεοπτική και
ραδιοφωνική μετάδοση· Γραμμική και κατά παραγγελία μετάδοση οπτικοακουστικού
περιεχομένου· Συνεχής ροή ακουστικού και οπτικού περιεχομένου· Μετάδοση ήχου ή ήχου και
εικόνας κατά παραγγελία ή/και με πληρωμή ανά προβολή· Υπηρεσίες συνδρομητικής
τηλεόρασης· Φόρουμ (χώροι συζήτησης) για κοινωνική δικτύωση· Εκμίσθωση τηλεπικοινωνιακών
συσκευών· ·
Κλάση 41: Εκπαίδευση· Επιμόρφωση (επαγγελματική κατάρτιση)· Ψυχαγωγία· Αθλητικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες· Υπηρεσίες ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης παρεχόμενες μέσω
τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου καθώς και μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων υπό μορφή
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών ενημέρωσης και τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
προγραμμάτων· Υπηρεσίες ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης παρεχόμενες μέσω επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης· Οργάνωση, παραγωγή, συμπαραγωγή, εγγραφή,
παρουσίαση και εκμίσθωση ζωντανών ή/και μαγνητοσκοπημένων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών
προγραμμάτων και εκπομπών, όπως για παράδειγμα τηλεοπτικές εκπομπές, ψυχαγωγικές
3 ( 5)

εκπομπές, ενημερωτικές εκπομπές, εκπαιδευτικές εκπομπές, τηλεοπτικές σειρές, ταινίες,
κινούμενα σχέδια, ειδήσεις, παιχνίδια· Παροχή πληροφοριών σε σχέση με τηλεοπτικά και
ραδιοφωνικά προγράμματα· Παραγωγή, συμπαραγωγή και εγγραφή ζωντανών τηλεοπτικών
προγραμμάτων και εκπομπών για ψυχαγωγία· Ψυχαγωγία με τη μορφή τηλεοπτικών
προγραμμάτων ποικίλης ύλης όπως για παράδειγμα τηλεοπτικές εκπομπές, τηλεοπτικές σειρές,
κινηματογραφικές ταινίες, κινούμενα σχέδια, ειδήσεις ψυχαγωγικές εκπομπές, ενημερωτικές
εκπομπές, εκπαιδευτικές εκπομπές, παιχνίδια· Παροχή πολυμεσικών ψυχαγωγικών και
ενημερωτικών προγραμμάτων μέσω τηλεοπτικών, ευρυζωνικών, ασύρματων και επιγραμμικών
υπηρεσιών· Κινηματογραφική παραγωγή· Yπηρεσίες ειδησεογραφικών προγραμμάτων για
ραδιόφωνο ή τηλεόραση· Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης παρεχόμενες από
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα· Υπηρεσίες τηλεοπτικών στούντιο και
μαγνητοσκοπήσεων· Οργάνωση, παραγωγή, παρουσίαση θεαμάτων, διαγωνισμών, αγώνων,
παιχνιδιών, συναυλιών και εκδηλώσεων· Υπηρεσίες υποτιτλισμού και μετάφρασης·
Φωτογραφίσεις· Φωτοειδησεογραφία· Μοντάζ ταινιών, σειρών και εκπομπών· Έκδοση και
δημοσίευση κειμένων, όπως για παράδειγμα εικονογραφήσεων, βιβλίων, επιθεωρήσεων, με κάθε
τρόπο συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών και ψηφιακών εκδόσεων· Υπηρεσίες
εκμίσθωσης και διανομής οπτικοακουστικού υλικού σε σχέση με ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό
περιεχόμενο· Παροχή πληροφοριών, κριτικών και συστάσεων στον τομέα της ψυχαγωγίας και της
εκπαίδευσης·
Κλάση 42: Τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας και
σχεδιασμού· Υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης και έρευνας· Σχεδιασμός και ανάπτυξη
λογισμικού· Υπηρεσίες λογισμικού για λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων μέσω
διαδικτύου· Λογισμικό ως υπηρεσία· Παροχή πλατφόρμας για μετάδοση τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών προγραμμάτων· Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για παροχή τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών προγραμμάτων και εν γένει οπτικοακουστικού περιεχομένου· Ηλεκτρονική
αποθήκευση ψηφιακού ήχου ή/και ήχου και εικόνας· Σχεδιασμός μέσων αποθήκευσης ήχου και
εικόνας· Προγραμματισμός λογισμικού για ηλεκτρονικούς οδηγούς διαδικτυακού, τηλεοπτικού και
ραδιοφωνικού προγράμματος· Επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες και έρευνα και
σχεδιασμός που σχετίζεται με αυτές· Σχεδιασμός προγραμμάτων και γραφικών ηλεκτρονικών
υπολογιστών· Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων για διάθεση οπτικοακουστικού
περιεχομένου·
Κλάση 45: Διαχείριση και εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων
προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκμετάλλευση και διαχείριση δικαιωμάτων
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και εν γένει οπτικοακουστικών παραγωγών· Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· ·
Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή.
Η εξετάστρια
Κάτσουλα Έλενα
4 ( 5)

5 ( 5)

