ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3511 /09-07-2018

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, 42492/19-04-2016, πράξεις του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Σημάτων «ορισμός
εξεταστών…»,
Η εξετάστρια ΠΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό N248308 δήλωση σήματος, με ημερομηνία κατάθεσης
16/03/2018:

Τύπος σήματος: Figurative-word
Καταθέτης: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 172, 13561 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΕΛΛΑΔΑ .
Πληρεξούσιος δικηγόρος:
Αντίκλητος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΑ 18, 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Διακρίνει τα ακόλουθα προϊόντα / υπηρεσίες ταξινομημένα κατά κλάση:
Κλάση 16: Αφίσες· Αφίσες από χαρτί· Βιβλία· Διαφημιστικές αφίσες· Διαφημιστικά φυλλάδια· Διαφημιστικές εκδόσεις· Διαφημιστικές επιγραφές από
χαρτί· Διαφημιστικές πινακίδες από χαρτί ή χαρτόνι· Διαφημιστικές πινακίδες από χαρτόνι· Διαφημιστικοί πίνακες από χαρτί· Διαφημιστικοί πίνακες
από χαρτόνι· Διαφημιστικοί πίνακες από μαλακό χαρτόνι· Εγχειρίδια μουσικής διδασκαλίας· Έγχρωμες εκτυπώσεις· Εκτυπώσεις· Έντυπα
εγχειρίδια· Εντυπα περιοδικά· Έντυπα, φυλλάδια· Έντυπα φυλλάδια· Έντυπες διαφημίσεις· Έντυπες εκδόσεις· Εφημερίδες· Καθημερινές
εφημερίδες· Κουπόνια· Μουσικά περιοδικά· Μουσική σε φύλλα· Μπροσούρες· Παρτιτούρες· Παρτιτούρες σε έντυπη μορφή· Περιοδικά· Περιοδικά
με αφίσες· Περιοδικά ποικίλης ύλης· Περιοδικές εκδόσεις· Περιοδικές εφημερίδες· Πινακίδες από χαρτί ή χαρτόνι· Φωτογραφίες [εκτυπωμένες]·
Φωτογραφίες·
Κλάση 35: Άμεσο μάρκετινγκ· Αναζήτηση χορηγίας· Αναπαραγωγή διαφημιστικού υλικού· Ανάπτυξη εκστρατειών προώθησης· Ανάπτυξη και
υλοποίηση στρατηγικών εμπορίας [μάρκετινγκ] για λογαριασμό άλλων· Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων σχετικά με το μάρκετινγκ·
Αφισοκόλληση· Δειγματισμός προϊόντων· Δημιουργία διαφημίσεων κατά παραγγελία, για λογαριασμό άλλων· Δημιουργία διαφημιστικού υλικού·
Δημιουργία και τοποθέτηση διαφημίσεων για λογαριασμό άλλων· Δημιουργία και τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων για λογαριασμό άλλων·
Δημοσίευση διαφημιστικού υλικού· Δημοσίευση διαφημιστικού υλικού στο διαδίκτυο· Δημοσίευση διαφημιστικών κειμένων· Δημοσίευση έντυπου
υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς· Διαδικτυακή ευρετηρίαση για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς· Διαδικτυακή παρουσίαση εταιρειών, των
προϊόντων και των υπηρεσιών τους· Διαμεσολάβηση στον τομέα της διαφήμισης· Διανομή διαφημιστικού, εμπορικού και προωθητικού υλικού·
Διαπραγμάτευση διαφημιστικών συμβάσεων· Διαφημίσεις επί γραμμής (on line)· Διαφημίσεις και διαφημιστικές υπηρεσίες μέσω τηλεοράσεως,
ραδιοφώνου ή ταχυδρομείου· Διαφήμιση· Διαφήμιση on line σε δίκτυο πληροφορικής· Διαφήμιση άμεσης αγοράς· Διαφήμιση άμεσης
ανταπόκρισης· Διαφήμιση για λογαριασμό τρίτων στο Διαδίκτυο (INTERNET)· Διαφήμιση και μάρκετινγκ· Διαφήμιση, όπου περιλαμβάνεται επί
γραμμής (on-line) διαφήμιση μέσω δικτύου πληροφορικής· Διαφήμιση σε ηλεκτρονικά μέσα και ειδικότερα στο Διαδίκτυο· Διαφήμιση σε
ηλεκτρονικούς πίνακες· Διαφήμιση σε μη εξειδικευμένα και σε επαγγελματικά έντυπα· Διαφήμιση σε περιοδικά· Διαφήμιση σε περιοδικά, φυλλάδια
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και εφημερίδες· Διαφήμιση στο Διαδίκτυο (INTERNET) για τρίτους· Διαφήμιση υπαίθρια· Διαφημιστικά ραδιοφωνικά μηνύματα· Διαφημιστικά
τηλεοπτικά μηνύματα· Διαφημιστικές υπηρεσίες από πρακτορείο ραδιοτηλεοπτικών διαφημίσεων· Διαφημιστικές υπηρεσίες για φαρμακευτικά
προϊόντα· Διαφημιστικές υπηρεσίες για την πώληση εμπορευμάτων· Διαφημιστικές υπηρεσίες για την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων·
Διαφημιστικές υπηρεσίες, παρεχόμενες μέσω του Διαδικτύου (INTERNET)· Διαφημιστικές υπηρεσίες σε σχέση με εφημερίδες· Διαφημιστική
προβολή μέσω πανό· Διαφημιστικού υλικού μίσθωση· Διεξαγωγή εκθέσεων για εμπορικούς σκοπούς· Διοργάνωση διαφημιστικών εκστρατειών·
Διοργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων μάρκετινγκ και προώθησης για λογαριασμό τρίτων· Διοργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων μάρκετινγκ·
Δραστηριότητες διαφήμισης και δημοσιοποίησης· Έκδοση διαφημιστικού υλικού· Έκδοση διαφημιστικού υλικού και κειμένων· Έκδοση
διαφημιστικών εντύπων· Έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων· Έκδοση έντυπου υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς σε ηλεκτρονική μορφή· Έκδοση
και ενημέρωση διαφημιστικών κειμένων· Εκμίσθωση διαφημιστικού εξοπλισμού· Εκμίσθωση διαφημιστικού υλικού· Εκμίσθωση διαφημιστικών
βοηθημάτων· Εκμίσθωση πλαισίων ανάρτησης διαφημίσεων· Εκμίσθωση υλικού παρουσίασης διαφήμισης και μάρκετινγκ· Εκμίσθωση υλικού
προώθησης· Εκπόνηση εμπορικών διαφημιστικών κειμένων· Εκστρατείες μάρκετινγκ· Εκτιμήσεις για σκοπούς μάρκετινγκ· Εμπορία (μάρκετινγκ)
βάσεων δεδομένων· Εμπορία [μάρκετινγκ] προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό άλλων· Εμπορικές υπηρεσίες· Εμπορικό μάρκετινγκ [εκτός
των πωλήσεων]· Ενημέρωση για υλικό διαφημιστικό· Ενημέρωση διαφημιστικού υλικού· Ενημέρωση διαφημιστικών πληροφοριών σε ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων· Επί γραμμής (on line) διαφήμιση σε ηλεκτρονικό δίκτυο· Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαφήμισης και εμπορικής προώθησης·
Ηλεκτρονική δημοσίευση έντυπου υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς· Καταχώριση διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων· Μάρκετινγκ προϊόντων·
Μεσιτεία για λογαριασμό άλλων σε σχέση με τη σύναψη συμβάσεων διαφήμισης και προβολής· Μεσιτεία για λογαριασμό άλλων σε σχέση με τη
σύναψη διαφημιστικών συμβάσεων· Μηνύματα διαφημιστικά· Μικρές αγγελίες· Οργάνωση διαφημίσεων· Οργάνωση εμπορικών εκθέσεων για
διαφημιστικούς σκοπούς· Οργάνωση και διεξαγωγή διαφημιστικών εκστρατειών· Οργάνωση και καταχώριση διαφημίσεων· Οργάνωση κληρώσεων
δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς· Οργάνωση κληρώσεων δώρων για σκοπούς προώθησης· Οργάνωση παρουσιάσεων για διαφημιστικούς
σκοπούς· Οργάνωση της προώθησης νέων προϊόντων· Παραγωγή βιντεοεγγραφών για διαφημιστικούς σκοπούς· Παραγωγή βιντεοεγγραφών για
σκοπούς μάρκετινγκ· Παραγωγή βιντεοκασσετών, βιντεοδισκών και οπτικοακουστικών εγγραφών με σκοπό την προώθηση· Παραγωγή
διαφημίσεων· Παραγωγή διαφημιστικού υλικού· Παραγωγή διαφημιστικού υλικού και διαφημιστικών μηνυμάτων· Παραγωγή διαφημιστικών ταινιών·
Παραγωγή εγγραφών μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο) για διαφημιστικούς σκοπούς· Παραγωγή εγγραφών μαγνητοσκοπημένης εικόνας
(βίντεο) για σκοπούς μάρκετινγκ· Παραγωγή εκπομπών τηλεαγορών· Παραγωγή ηχογραφήσεων για διαφημιστικούς σκοπούς· Παραγωγή
ηχογραφήσεων για σκοπούς μάρκετινγκ· Παραγωγή και διανομή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων· Παραγωγή
κινηματογραφικών διαφημίσεων· Παραγωγή οπτικού διαφημιστικού υλικού· Παραγωγή ραδιοφωνικών διαφημίσεων· Παραγωγή τηλεοπτικών
διαφημίσεων· Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημίσεων· Παραφωφή ραδιοφωνικών διαφημίσεων· Παροχή βοήθειας σε θέματα
διαχείρισης για την προώθηση επιχειρήσεων· Παροχή βοήθειας στη διαχείριση εμπορικών επιχειρήσεων σε σχέση με τη διαφήμιση· Παροχή
διαφημιστικών υπηρεσιών· Παροχή διαφημιστικού χώρου, χρόνου και διαφημιστικών μέσων ενημέρωσης· Παροχή εκθέσεων για θέματα
μάρκετινγκ· Παροχή πληροφοριών στον τομέα της διαφήμισης· Παροχή πληροφοριών στον τομέα του μάρκετινγκ· Παροχή πληροφοριών σχετικά
με τη διαφήμιση· Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μάρκετινγκ· Παροχή πληροφοριών σχετικά με την εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ)
επιχειρήσεων· Παροχή συμβουλών στον τομέα της διαχείρισης και του μάρκετινγκ επιχειρήσεων· Πρακτορεία διαφημιστικά· Προετοιμασία
διαφημίσεων· Προετοιμασία διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων· Προετοιμασία διαφημιστικού υλικού· Προετοιμασία διαφημιστικών εκδόσεων·
Προετοιμασία διαφημιστικών στηλών· Προετοιμασία διαφημιστικών φυλλαδίων· Προετοιμασία και καταχώριση διαφημίσεων· Προώθηση αγαθών
και υπηρεσιών τρίτων, μέσω ενημερωτικής διαφήμισης· Προώθηση [διαφήμιση] επιχειρήσεων· Προώθηση [διαφήμιση] συναυλιών· Προώθηση
πωλήσεων· Προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων· Προώθηση πωλήσεων [για τρίτους]· Προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό άλλων,
μέσω συστήματος κουπονιών· Προώθηση των αγαθών και υπηρεσιών άλλων μέσω του Διαδικτύου· Προωθητικές υπηρεσίες διαφήμισης·
Πωλήσεις μέσω διαδικτύου· Ραδιοφωνική διαφήμιση και ραδιοφωνικά διαφημιστικά μηνύματα· Ραδιοφωνική και τηλεοπτική διαφήμιση· Συγγραφή
διαφημιστικών κειμένων· Σύνταξη διαφημίσεων· Συγγραφή σεναρίων για διαφημιστικούς σκοπούς· Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη
διαφήμιση· Σύνταξη διαφημιστικών εγγράφων· Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων· Σύνταξη διαφημίσεων για χρήση στο Διαδίκτυο (Internet)·
Σύνταξη διαφημίσεων για χρήση ως ιστοσελίδες (web pages)· Σύνταξη διαφημίσεων για χρήση ως ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (Internet)· Σύνταξη
διαφημίσεων για χρήση ως ιστοσελίδες (webpage)· Σύνταξη διαφημίσεων για χρήση ως ιστοσελίδων στο INTERNET· Σύνταξη, παραγωγή και
διανομή διαφημιστικού υλικού· Σχεδιασμός διαφημιστικών υλικών· Σχεδιασμός διαφημιστικών εντύπων· Σχεδιασμός διαφημιστικών φυλλαδίων·
Σχεδιασμός διαφημιστικών λογότυπων· Τοιχοκόλληση· Τοποθέτηση διαφημίσεων· Υπηρεσίες άμεσου μάρκετινγκ· Υπηρεσίες αναγγελιών για
διαφημιστικούς σκοπούς· Υπηρεσίες δημοσίευσης διαφημίσεων· Υπηρεσίες δημοσίευσης διαφημιστικών κειμένων· Υπηρεσίες διαφήμισης·
Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ· Υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης· Υπηρεσίες διαφήμισης μέσω ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού
διαφημιστικού πρακτορείου· Υπηρεσίες διαφημιστικών γραφείων· Υπηρεσίες διαφημιστικού πρακτορείου· Υπηρεσίες διαφημιστικές και
προώθησης· Υπηρεσίες διαφημιστικών πρακτορείων· Υπηρεσίες διαφημιστικών πρακτόρων· Υπηρεσίες διαχείρισης διαδικτυακής κοινότητας·
Υπηρεσίες εμπορικής προώθησης· Υπηρεσίες εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ)· Υπηρεσίες εμπορικών εκθέσεων και παρουσιάσεων·
Υπηρεσίες μάρκετινγκ· Υπηρεσίες πρακτορείου μάρκετινγκ· Υπηρεσίες πρακτορείου δημοσίων σχέσεων· Υπηρεσίες προώθησης· Υπηρεσίες
συντακτών για διαφημιστικούς σκοπούς· Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημίσεων· Υπηρεσίες ταξινομημένων διαφημίσεων· Υπηρεσίες τηλεφωνικού
μάρκετινγκ (όχι πώλησης)· Υπηρεσίες τηλεμπορίας (τηλεμάρκετινγκ)· Υπηρεσίες υπαίθριας διαφήμισης· Υπηρεσίες ψηφιακής διαφήμισης·
Υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε σχέση με διαφήμιση· Υπηρεσίες διοίκησης επιχειρήσεων· Υπηρεσίες εμπορικής διαμεσολάβησης·
Κλάση 38: Αναμετάδοση εικόνων μέσω δορυφόρου· Αλληλεπιδραστική μετάδοση βίντεο μέσω ψηφιακών δικτύων· Αποστολή, λήψη και προώθηση
μηνυμάτων· Αποστολή (μεταφορά) ειδήσεων· Βιντεοδιάσκεψη· Βιντεοδιάσκεψη [τηλεδιάσκεψη, εικονοδιάσκεψη]· Διαβίβαση πληροφοριών μέσω
ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνίας· Δορυφορική μετάδοση· Δίκτυο μετάδοσης ήχων, εικόνας, σημάτων και δεδομένων· Δορυφορική μετάδοση
ήχου· Δορυφορική μετάδοση ήχων, εικόνας, σημάτων και δεδομένων· Ειδησεογραφικά πρακτορεία· Επικοινωνία δεδομένων μέσω ραδιοφώνου·
Επικοινωνία μέσω ραδιοφώνου· Επικοινωνία μέσω ερτζιανών κυμάτων· Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων· Ηλεκτρονική
μετάδοση μηνυμάτων και δεδομένων· Κινητές ραδιοεπικοινωνίες· Λειτουργία συστημάτων επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων· Μετάδοση δεδομένων·
Μετάδοση γραπτών μηνυμάτων (ηλεκτρονικά)· Μετάδοση βίντεο μέσω ψηφιακών δικτύων· Μετάδοση δεδομένων μέσω ραδιοφώνου· Μετάδοση
δεδομένων, μηνυμάτων και πληροφοριών· Μετάδοση εικόνων μέσω δορυφόρου· Μετάδοση ήχου, βίντεο και πληροφοριών· Μετάδοση μηνυμάτων·
Μετάδοση κωδικοποιημένων μηνυμάτων και εικόνων· Μετάδοση πληροφοριών μέσω ραδιοφώνου· Μεταφορά δεδομένων μέσω ραδιοφώνου·
Μεταφορά πληροφοριών μέσω ραδιοφώνου· Παροχή πληροφοριών για επικοινωνίες· Παροχή και ενοικίαση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
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τηλεπικοινωνιών· Παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών κινητής ραδιοεπικοινωνίας· Παροχή ψηφιακού ήχου και/ή εικόνας μέσω τηλεπικοινωνιών·
Ραδιοεπικοινωνία· Ραδιοεπικοινωνίες· Ραδιοεπικοινωνίες, τηλεφωνικές υπηρεσίες· Ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες· Ραδιοτηλεπικοινωνίες·
Ραδιοφωνική μετάδοση και λήψη· Συλλογή και μετάδοση μηνυμάτων· Υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων· Υπηρεσίες ασφαλούς μετάδοσης
δεδομένων, ήχου και εικόνας· Υπηρεσίες ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων, ήχων ή εικόνων· Υπηρεσίες δικτύου ραδιοεπικοινωνίας· Υπηρεσίες
ειδησεογραφικού πρακτορείου (μετάδοση ειδήσεων)· Υπηρεσίες ειδησεογραφικού πρακτορείου για ηλεκτρονική μετάδοση· Υπηρεσίες
ειδησεογραφικού πρακτορείου για τηλεπικοινωνίες· Υπηρεσίες επικοινωνίας· Υπηρεσίες επικοινωνίας για τη μετάδοση πληροφοριών· Υπηρεσίες
επικοινωνίας για ηλεκτρονική μετάδοση φωνής· Υπηρεσίες επικοινωνίας για ανταλλαγή δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή· Υπηρεσίες
επικοινωνίας μέσω ραδιοσυχνοτήτων· Υπηρεσίες ευρυζωνικής ραδιοεπικοινωνίας· Υπηρεσίες ευρωζωνικής ραδιοεπικοινωνίας· Υπηρεσίες
ηχητικής επικοινωνίας· Υπηρεσίες καλωδιακής επικοινωνίας· Υπηρεσίες κινητής ραδιοεπικοινωνίας· Υπηρεσίες μεταβίβασης δεδομένων·
Υπηρεσίες μεταδόσεων· Υπηρεσίες μετάδοσης βίντεο· Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων· Υπηρεσίες μηνυμάτων· Υπηρεσίες οπτικοακουστικής
επικοινωνίας· Υπηρεσίες πληροφόρησης μέσω ραδιοφώνου· Υπηρεσίες πρακτορείου ειδήσεων· Υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας· Υπηρεσίες
ραδιοτηλεγραφικής επικοινωνίας· Υπηρεσίες ραδιοτηλεομοιοτυπίας· Υπηρεσίες ραδιοφωνικών, τηλεφωνικών, τηλεγραφικών επικοινωνιών·
Υπηρεσίες στενοζωνικής ραδιοεπικοινωνίας· Υπηρεσίες συλλογής και μετάδοσης μηνυμάτων· Υπηρεσίες ψηφιακής μετάδοσης· Υπηρεσίες
ψηφιακών επικοινωνιών· Υπηρεσίες ψηφιακής μετάδοσης δεδομένων ήχου και βίντεο· Ψηφιακή μετάδοση δεδομένων· Ψηφιακή μετάδοση
δεδομένων μέσω του Διαδικτύου· Ψηφιακή μετάδοση φωνής· Μετάδοση δεδομένων, ήχου και εικόνας μέσω δορυφόρου· Εκπομπές ραδιοφωνικές·
Εκπομπή ήχου· Εκπομπή ήχου, βίντεο και πολυμέσων μέσω του Διαδικτύου και άλλων δικτύων επικοινωνίας· Εκπομπή και μετάδοση
ραδιοφωνικών προγραμμάτων· Εκπομπή και μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων· Εκπομπή μουσικής· Εκπομπή προγραμμάτων βίντεο και
ήχου μέσω του Διαδικτύου· Εκπομπή ραδιοφωνικών προγραμμάτων· Εκπομπή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων· Μετάδοση
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων· Μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων· Μετάδοση ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών εκπομπών· Μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω δοτυφόρου· Μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
προγραμμάτων, επίσης μέσω καλωδιακών δικτύων· Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές· Ραδιοφωνική εκπομπή πληροφοριών και άλλων
προγραμμάτων· Υπηρεσίες εκπομπής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων· Υπηρεσίες ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου·
Υπηρεσίες ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής και καλωδιακής εκπομπής· Διεθνής μετάδοση δεδομένων· Διεθνής μεταφορά δεδομένων· Μετάδοση
ηλεκτρονικών δεδομένων μέσω ραδιοφώνου· Ροή δεδομένων· Συνεχής ροή δεδομένων· Συνεχής ροή ηχητικού υλικού στο Διαδίκτυο· Συνεχής ροή
ήχου και βίντεο στο Διαδίκτυο· Συνεχής ροή τηλεόρασης στο διαδίκτυο· Συνεχής ροή υλικού βίντεο στο Διαδίκτυο· Υπηρεσίες εκπομπής
δεδομένων· Υπηρεσίες επικοινωνίας δεδομένων· Υπηρεσίες συνεχούς ροής βίντεο, ήχου και τηλεόρασης· Παροχή εγκαταστάσεων ραδιοφωνικής
λήψης και μετάδοσης· Παροχή εξοπλισμού ραδιοφωνικής εκπομπής για εξωτερικούς χώρους· Παροχή εξοπλισμού τηλεοπτικής εκπομπής για
εξωτερικούς χώρους·
Κλάση 41: On-line δημοσίευση ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών· Ανταποκριτών (Υπηρεσίες -)· Δημοσίευση βιβλίων· Δημοσίευση έντυπου
υλικού· Δημοσίευση εφημερίδων· Δημοσίευση εφημερίδων σε πολυμέσα· Δημοσίευση ηλεκτρονική βιβλίων και περιοδικών on line· Δημοσίευση
ηλεκτρονικών εκδόσεων· Δημοσίευση και έκδοση βιβλίων· Δημοσίευση και έκδοση έντυπου υλικού· Δημοσίευση και έκδοση εφημερίδων·
Δημοσίευση και έκδοση περιοδικών· Δημοσίευση κειμένων· Δημοσίευση περιοδικών· Ειδησεογραφία· Ειδησεογραφικές υπηρεσίες· Εκδόσεις·
Εκδόσεις εφημερίδων· Εκδόσεις με τη βοήθεια υπολογιστή· Εκδόσεις με την υποστήριξη ηλεκτρονικού υπολογιστή· Εκδόσεις μουσικών κειμένων·
Εκδόσεις περιοδικών· Εκδόσεις πολυμέσων· Έκδοση αφισών· Έκδοση βιβλίων, επιθεωρήσεων· Έκδοση βιβλίων, επιθεωρήσεων (περιοδικών)·
Έκδοση βιβλίων ήχου· Έκδοση βιβλίων και επιθεωρήσεων (περιοδικών)· Έκδοση δημοσιεύσεων· Έκδοση βιβλίων σε σχέση με ψυχαγωγία·
Έκδοση βιβλίων σε σχέση με την ψυχαγωγία· Έκδοση έντυπου υλικού και δημοσιεύσεων· Έκδοση εφημερίδων· Εκδοση εφημερίδων, περιοδικών
εκδόσεων, καταλόγων και φυλλαδίων· Έκδοση μουσικών βιβλίων· Έκδοση μουσικών έργων· Έκδοση παρτιτούρων μουσικής· Έκδοση
περιοδικών· Έκδοση τραγουδιών· Εκδοτικές υπηρεσίες· Ηλεκτρονικές εκδόσεις,· Μουσικές εκδόσεις· Συγγραφή κειμένων· Συγγραφή σεναρίων·
Υπηρεσίες δημοσιεύσεων· Υπηρεσίες δημοσίευσης κειμένων· Υπηρεσίες ειδησεογραφίας· Υπηρεσίες εκδόσεων· Υπηρεσίες έκδοσης βιβλίων και
περιοδικών· Υπηρεσίες έκδοσης μουσικών έργων· Υπηρεσίες έκδοσης περιοδικών· Υπηρεσίες μουσικών εκδόσεων· Υπηρεσίες μουσικών
εκδόσεων και μουσικών ηχογραφήσεων· Υπηρεσίες παρουσιαστών ραδιοφώνου και τηλεόρασης· Zωντανές συναυλίες συγκροτημάτων· Αίθουσες
μουσικής· Διάθεση εξοπλισμού καραόκε· Διάθεση συστημάτων καραόκε· Διάθεση ψηφιακής μουσικής από το Διαδίκτυο· Διαχείριση συναυλιών·
Διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων· Διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων· Διεξαγωγή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων· Διεξαγωγή
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων· Διοργάνωση και διεξαγωγή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων· Διοργάνωση και διεξαγωγή μουσικών συναυλιών·
Διοργάνωση και διεξαγωγή ζωντανών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων· Διοργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων· Διοργάνωση και
διεξαγωγή εκδηλώσεων χορού και χοροεσπερίδων· Διοργάνωση μουσικής ψυχαγωγίας· Διοργάνωση μουσικών διαγωνισμών· Διοργάνωση
μουσικών εκδηλώσεων· Διοργάνωση μουσικών θεαμάτων· Διοργάνωση μουσικών παραστάσεων· Διοργάνωση μουσικών συναυλιών ποπ
μουσικής· Διοργάνωση μουσικών συναυλιών· Διοργάνωση συναυλιών· Διοργάνωση φεστιβάλ για πολιτιστικούς σκοπούς· Διοργάνωση φεστιβάλ
για ψυχαγωγικούς σκοπούς· Διοργάνωση χορευτικών επιδείξεων· Διοργάνωση χοροεσπερίδων· Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων·
Διοργάνωση ψυχαγωγικών θεαμάτων· Διοργάνωση ψυχαγωγικών υπηρεσιών· Εκμίσθωση βίντεο· Εκμίσθωση ηχογραφήσεων· Εκμίσθωση
ηχογραφήσεων και βιντεοεγγραφών· Εκμίσθωση μουσικών οργάνων· Εκμίσθωση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών· Εκμίσθωση
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών· Εκμίσθωση ραδιοφώνων και τηλεοπτικών συσκευών· Εκμίσθωση τηλεοράσεων και ραδιοφώνων·
Ενοικίαση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών· Ζωντανά μουσικά κονσέρτα· Ζωντανές εμφανίσεις συγκροτημάτων ροκ· Ζωντανές επιδείξεις
για ψυχαγωγικούς σκοπούς· Ζωντανές επιδείξεις χορού· Ζωντανές μουσικές παραστάσεις· Ζωντανές παραστάσεις· Ζωντανές παραστάσεις από
μουσικό συγκρότημα· Ζωντανές παραστάσεις από μουσικά συγκροτήματα· Ζωντανές παραστάσεις από συγκροτήματα ροκ μουσικής· Ζωντανές
παραστάσεις μουσικών συγκροτημάτων· Ζωντανές συναυλίες μουσικών συγκροτημάτων· Ζωντανές συναυλίες συγκροτημάτων· Ζωντανές
ψυχαγωγικές παραστάσεις· Καμπαρέ· Καμπαρέ και ντισκοτέκ· Κέντρα νυχτερινά· Κέντρα ψυχαγωγίας· Κρατήσεις θέσεων σε θεάματα· Κράτηση
θέσεων σε συναυλίες· Λειτουργία αιθουσών χορού· Λειτουργία ντισκοτέκ· Μιούζικ-χωλ· Μίσθωση ηχογραφήσεων· Μίσθωση ηχητικών συσκευών·
Μίσθωση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δεκτών· Μουσικές παραστάσεις· Μουσικές συναυλίες· Μουσικές συναυλίες μέσω ραδιοφώνου· Μουσικές
συναυλίες μέσω τηλεόρασης· Οπτικοακουστικές παραστάσεις· Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις· Οργάνωση δραστηριοτήτων αναψυχής·
Οργάνωση επιδείξεων για ψυχαγωγικούς σκοπούς· Οργάνωση εκδηλώσεων για ψυχαγωγικούς σκοπούς· Οργάνωση επιδείξεων χορού·
Οργάνωση και διεξαγωγή συναυλιών· Οργάνωση και παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και προγραμμάτων· Οργάνωση και
παρουσίαση ζωντανών παραστάσεων· Οργάνωση και παρουσίαση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων· Οργάνωση μουσικής ψυχαγωγίας· Οργάνωση
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οπτικής και μουσικής ψυχαγωγίας· Οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων αναψυχής· Οργάνωση οπτικών και μουσικών ψυχαγωγικών θεαμάτων·
Οργάνωση πάρτι· Οργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων· Οργάνωση συναυλιών· Οργάνωση φεστιβάλ· Οργάνωση χορευτικών
εκδηλώσεων· Οργάνωση χορών· Οργάνωση χορευτικών επιδείξεων· Όργανωση φεστιβάλ για σκοπούς ψυχαγωγίας· Οργάνωση ψυχαγωγίας·
Ορχηστρας (Υπηρεσίες -)· Ορχήστρας (Υπηρεσίες -)· Παραγωγή ζωντανών παραστάσεων· Παραγωγή ζωντανών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων·
Παραγωγή ήχου και βίντεο,και φωτογραφισης· Παραγωγή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων· Παραγωγή ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών προγραμμάτων· Παραγωγή ραδιοφωνικών προγραμμάτων ή τηλεοπτικών προγραμμάτων· Παραγωγή συναυλιών· Παραγωγή
τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων· Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων· Παραστάσεις μουσικές· Παραστάσεις
μουσικής· Παραστάσεις θεατρικές· Παραστάσεις μουσικής και τραγουδιού· Παραστάσεις χορού, μουσικής και θεάτρου· Παράσταση θεαμάτων·
Παραχώρηση εγκαταστάσεων αναψυχής· Παραχώρηση εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας· Παρουσίαση επιδείξεων χορού· Παρουσίαση ζωντανών
παραστάσεων από συγκροτήματα ροκ μουσικής· Παρουσίαση ζωντανών παραστάσεων από μουσικό συγκρότημα· Παρουσίαση ζωντανών
παραστάσεων από μουσικά συγκροτήματα· Παρουσίαση ζωντανών παραστάσεων· Παρουσίαση ζωντανών χριστουγεννιάτικων μιούζικαλ·
Παρουσίαση ζωντανών ψυχαγωγικών παραστάσεων· Παρουσίαση ζωντανών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων· Παροχή αιθουσών ψυχαγωγίας·
Παροχή εγκαταστάσεων για ψυχαγωγία· Παροχή εγκαταστάσεων καραόκε· Παροχή εγκαταστάσεων χορού· Παροχή εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας·
Παροχή ζωντανής μουσικής· Παροχή ζωντανής ψυχαγωγίας· Παροχή ζωντανών θεαμάτων· Παροχή ζωντανών μουσικών παραστάσεων· Παροχή
ζωντανών παραστάσεων μουσικής· Παροχή πολιτιστικών δραστηριοτήτων· Παροχή υπηρεσιών καραόκε· Παροχή υπηρεσιών κέντρων
διασκέδασης· Παροχή υπηρεσιών ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής ψυχαγωγίας· Παροχή χώρων αναψυχής· Παροχή ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων·
Πολιτιστικές υπηρεσίες· Πολιτιστικές δραστηριότητες· Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές υπηρεσίες· Ραδιοφωνικές υπηρεσίες
ψυχαγωγίας· Ραδιοφωνικές ψυχαγωγικές υπηρεσίες· Ραδιοφωνική ψυχαγωγία· Στούντιο χορού· Σύνθεση τραγουδιών· Σύνθεσης μουσικής για
λογαριασμό τρίτων· Σύνθεσης μουσικής (Υπηρεσίες -)· Σύνταξη κειμένων προς δημοσίευση· Σχεδιασμός πάρτι· Υπηρεσίες αναψυχής· Υπηρεσίες
ζωντανής μουσικής· Υπηρεσίες ζωντανής ψυχαγωγίας· Υπηρεσίες ζωντανών παραστάσεων συγκροτημάτων· Υπηρεσίες καμπαρέ· Υπηρεσίες
κέντρων διασκέδασης· Υπηρεσίες κέντρων διασκέδασης [ντισκοτέκ]· Υπηρεσίες κέντρων ψυχαγωγίας· Υπηρεσίες κλαμπ (καμπαρέ)· Υπηρεσίες
κοκτέιλ μπαρ καραόκε· Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια συναυλιών· Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια συναυλιών και θεάτρου· Υπηρεσίες
κράτησης εισιτηρίων· Υπηρεσίες ντισκοτέκ· Υπηρεσίες νυκτερινών κέντρων διασκέδασης· Υπηρεσίες νυκτερινών κέντρων· Υπηρεσίες νυχτερινού
κέντρου· Υπηρεσίες νυχτερινών κέντρων (ψυχαγωγία)· Υπηρεσίες νυχτερινών κέντρων διασκέδασης· Υπηρεσίες ξεκούρασης και αναψυχής·
Υπηρεσίες ραδιοφωνικής ψυχαγωγίας· Υπηρεσίες στον τομέα της ψυχαγωγίας· Υπηρεσίες συναυλιών· Υπηρεσίες συναυλιών μουσικής· Υπηρεσίες
συναυλιών τραγουδιού· Υπηρεσίες σύνθεσης τραγουδιών· Υπηρεσίες φεστιβάλ μουσικής· Υπηρεσίες χορευτικών κέντρων· Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας· Ψυχαγωγία· Ψυχαγωγία μέσω ραδιοφώνου· Ψυχαγωγικές υπηρεσίες· Διοργάνωση διαγωνισμών για σκοπούς ψυχαγωγίας·
Διοργάνωση διαγωνισμών χορού· Διοργάνωση και διεξαγωγή διαγωνισμών· Διοργάνωση και διεξαγωγή παιχνιδιών· Διοργάνωση και διεξαγωγή
διασκέψεων και συνεδρίων· Διοργάνωση σεμιναρίων· Διοργάνωση συνεδρίων· Οργάνωση διαγωνισμών· Οργάνωση συνεδρίων· Σεμινάρια·
Εγγραφή μουσικής· Εκμίσθωση ραδιοφωνικών δεκτών· Εκμίσθωση ραδιοφωνικών συσκευών· Εκμίσθωση συσκευών εγγραφής ήχου και βίντεο·
Εκμίσθωση συσκευών εγγραφής δίσκων· Εκμίσθωση συσκευών εγγραφής βίντεο· Ενοικίαση ραδιοφωνικών συσκευών· Μίσθωση ραδιοφωνικών
δεκτών· Παραγωγή βίντεο· Παραγωγή ακουστικών και οπτικών παρουσιάσεων· Παραγωγή εγγραφών ήχου και εικόνας· Παραγωγή εγγραφών
ήχου και μουσικής· Παραγωγή εγγραφών ήχου και μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο)· Παραγωγή εγγραφών ήχου και βίντεο· Παραγωγή ειδικών
εφέ για το ραδιόφωνο· Παραγωγή μουσικής· Παραγωγή μουσικών βίντεο· Παραγωγή μουσικών εγγραφών· Παραγωγή μουσικών ηχογραφήσεων·
Παραγωγή μουσικών έργων σε στούντιο ηχογράφησης· Παραγωγή οπτικοακουστικών παρουσιάσεων· Παραγωγή οπτικοακουστικών εγγραφών·
Παραγωγή οπτικών/ακουστικών παρουσιάσεων· Παραγωγή προγραμμάτων ήχου· Παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών· Παραγωγή
ραδιοφωνικών προγραμμάτων· Παραγωγή ραδιοφωνικών ψυχαγωγικών εκπομπών· Παρουσίαση ραδιοφωνικών προγραμμάτων· Παρουσίαση
προγραμμάτων για το ραδιόφωνο· Ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα [προγραμματισμός]· Προετοιμασία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
προγραμμάτων· Προετοιμασία ραδιοφωνικών προγραμμάτων· Προετοιμασία και παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων·
Προγραμματισμός ραδιοφωνικών εκπομπών [χρονοπρογραμματισμός]· Στούντιο ηχογράφησης· Στούντιο ηχογράφησης (Υπηρεσίες -)· Υπηρεσίες
εγγραφής· Υπηρεσίες εγγραφής δίσκων· Υπηρεσίες εγγραφής ήχου· Υπηρεσίες εγγραφής και παραγωγής ήχου· Υπηρεσίες εγγραφής σε μουσικά
στούντιο· Υπηρεσίες έκδοσης βιντεοεγγραφών και ηχογραφήσεων· Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού ήχου και βίντεο· Υπηρεσίες
ηχογραφήσεων· Υπηρεσίες ηχογράφησης και μαγνητοσκόπησης· Υπηρεσίες μουσικής παραγωγής· Υπηρεσίες οπτικοακουστικής καταγραφής·
Υπηρεσίες παραγωγής βίντεο· Υπηρεσίες παραγωγής ζωντανής ψυχαγωγίας· Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικών προγραμμάτων· Υπηρεσίες
στούντιο ηχογράφησης· Υπηρεσίες στούντιο ηχογραφήσεων· Υπηρεσίες στούντιο ηχογραφήσεων, κινηματογράφου, μαγνητοσκοπημένης εικόνας
(βίντεο) και τηλεόρασης· Υπηρεσίες στούντιο ηχογραφήσεων για την παραγωγή δίσκων ήχου· Υπηρεσίες στούντιο μουσικών ηχογραφήσεων·

Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.
Η εξετάστρια
ΠΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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