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Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, [ΚΕΦ. 268]

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ενστάσεις

Γνωστοποιείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει λόγους να φέρει ένσταση κατά της απόφασης του Εφόρου που έκανε δεκτή
την αίτηση εγγραφής στην εγγραφή οποιουδήποτε από τα Εμπορικά Σήματα που δημοσιεύονται στο Μέρος Α κάτω από τον
τίτλο “Δημοσίευση Αιτήσεων για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος”, μπορεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 28 του περί
Εμπορικών Σημάτων Νόμου (ΚΕΦ. 268) μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία αυτής της Δημοσίευσης στην Ιστοσελίδα
του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας να ασκήσει ένσταση.

Ένσταση μπορεί να ασκηθεί για το λόγο ότι η εγγραφή προσκρούει σε έναν ή περισσότερους λόγους που περιλαμβάνονται
στις διατάξεις του Άρθρου 6 ή των εδαφίων (1), (3) και (4) του Άρθρου 7, καταχωρώντας στο Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών
και Επίσημου Παραλήπτη, Λευκωσία, το “Έντυπο Ένστασης” (Τύπος Ε.Σ. Αρ. 14) και πληρώνοντας το ποσό των €348.
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Μέρος A - Δημοσίευση Αιτήσεων για Εγγραφή Εμπορικού
Σήματος



25/10/2021 2

25/10/2021 2/283

Μέρος A.1 - Δημοσίευση Αιτήσεων για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος (Ατομικό)

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 90802
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/07/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 7HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Tηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 90801
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/07/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 7HD LIVE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Tηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος



25/10/2021 3

25/10/2021 3/283

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91479
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 2HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91481
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91480
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 1HD
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91482
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 7HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91483
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 1HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91484
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:



25/10/2021 5

25/10/2021 5/283

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 2HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91485
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 3HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91486
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 4HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
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ή Ειδικού Πληρεξούσιου: Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91487
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 5HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91488
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 6HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91489
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 7HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91490
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91491
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 1HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
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Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91502
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 1HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91503
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 2HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91504
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 3HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91505
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 4HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Τηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91352
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 09/01/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Trading Point Holdings Limited

12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: trading.com
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Υπηρεσίες  ασφάλισης.  Οικονομικές  υπηρεσίες.  Νομισματικές  υποθέσεις.
Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις.  Υπηρεσίες  εμπορίας  χρηματιστηριακών
εμπορευμάτων  και  υπηρεσίες  χρηματιστηρίου.  Ολοκληρωμένες  υπηρεσίες
προθεσμιακής ανταλλαγής συμβάσεων προθεσμιακών συναλλαγών. Δημοσίευση
τιμών διεθνών χρηματιστηρίων. Διεθνείς χρηματοπιστωτικές χρηματιστηριακές
και νομισματικές υπηρεσίες. Ανταλλαγή συναλλάγματος και παροχή σχετικών
συμβουλών.  Γραφεία  χρηματοπιστωτικού  συμψηφισμού.  Υπηρεσίες
χρηματοπιστωτικής  πρακτόρευσης.  Υπηρεσίες  χρηματοπιστωτικής
διαπραγμάτευσης και εμπορευμάτων. Παροχή υπηρεσιών διαπραγμάτευσης σε
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σχέση  με  χρηματοπιστωτικούς  τίτλους.  Χρηματοπιστωτικές  υπηρεσίες,
συγκεκριμένα  υπηρεσίες  μεταφορά και  συναλλαγών επενδυτικών  κεφαλαίων.
Υπηρεσίες  χρηματοοικονομικής  διαπραγμάτευσης.  Διαπραγμάτευση  και
εκτέλεση  συναλλαγών  σε  χρηματαγορές  και  αγορές  εμπορευμάτων.
Καταπιστευτικές  υπηρεσίες.  Χορήγηση  δανείων.  Υπηρεσίες  μεσεγγύησης.
Αγοραπωλησία  συναλλάγματος  και  υπηρεσίες  συναλλάγματος.  Υπηρεσίες
πληρωμών. Υπηρεσίες καρτών πληρωμών. Καρτών χρεωστικών (Υπηρεσίες -).
Καρτών  χρεωστικών  (Υπηρεσίες  -).  Υπηρεσίες  προπληρωμένων  καρτών.
Ηλεκτρονικές  πιστωτικές  και  χρεωστικές  συναλλαγές.  Μεταφορά κεφαλαίων
(ηλεκτρονικά).  Παροχή  καρτών  με  πλινθία  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και
υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  μετρητών.  Υπηρεσίες  εκταμίευσης  μετρητών.
Αντικατάσταση  μετρητών.  Μεταφορά  κεφαλαίων  (ηλεκτρονικά).  Έλεγχος
επιταγών.  Εξαργύρωση  επιταγών.  Μεταφορά  κεφαλαίων  (ηλεκτρονικά).
Υπηρεσίες  χρηματιστηριακών  συναλλαγών.  Υπηρεσίες  αυτόματων
ταμειολογιστικών  μηχανών  και  πρόσβασης  σε  καταθέσεις.  Επεξεργασία
πληρωμών.  Υπηρεσίες  ξένου  συναλλάγματος  βάσει  μετρητών.  Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών, βοήθειας, πληροφοριών και ανάλυσης στους τομείς των
χρηματοπιστωτικών υποθέσεων, της χρηματοπιστωτικής διαπραγμάτευσης, της
διαπραγμάτευσης  εμπορευμάτων,  της  τραπεζικής,  των  ασφαλειών,  των
χρημάτων,  της  διαπραγμάτευσης  εμπορευμάτων,  της  διαπραγμάτευσης
νομισμάτων,  των  τίτλων  και  των  μετοχών.  Παροχή  χρηματοοικονομικών
πληροφοριών σχετικά με ομολογίες, ομολογίες με δικαίωμα επιλογής (warrant
bond),  εμπορικές  πωλήσεις,  συνάλλαγμα  και  με  εταιρείες  επενδύσεων
χαρτοφυλακίου.  Επενδυτικές υπηρεσίες.  Υπηρεσίες χρηματοδότησης. Συλλογή
κεφαλαίων.  Δανειοδοτήσεις.  Υπηρεσίες  ενυπόθηκων  δανείων.  Όπου
περιλαμβάνονται (μεταξύ άλλων) το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών
που παρέχονται επί γραμμής, και/ή για χρήση με και/ή μέσω του Διαδικτύου, του
Παγκόσμιου ιστού και/ή μέσω δικτύων ή διατάξεων επικοινωνίας, τηλεφωνίας,
κινητής τηλεφωνίας και/ή ασύρματης επικοινωνίας..
41:  Παροχή κατάρτισης.  Παροχή κατάρτισης.  Παροχή επιμόρφωσης.  Παροχή
εκπαίδευσης  και  επιμόρφωσης  στους  τομείς  των  χρηματοπιστωτικών
υποθέσεων  και  της  χρηματοπιστωτικής  διαπραγμάτευσης.  Υπηρεσίες
διαδικτυακές,  επιγραμμικές  και  εκπαίδευσης.  Οργάνωση  και  διεξαγωγή
παιχνιδιών  και  διαγωνισμών.  Υπηρεσίες  στοιχημάτων,  στοιχηματικών
παιχνιδιών,  τυχερών  παιχνιδιών  και  λαχειοφόρου  αγοράς.  Οργάνωση  και
διεξαγωγή  εκπαιδευτικών  θεαμάτων.  Διεξαγωγή  ακροάσεων.  Διοργάνωση
διαγωνισμών.  Υπηρεσίες  αναφοράς  και  ταυτόχρονης  διάθεσης  ειδήσεων  και
επικαιρότητας.  Υπηρεσίες  κρατήσεων  εισιτηρίων  για  εκπαιδευτικές  και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.  Παροχή συμβουλών, πληροφοριών και βοήθειας σε
σχέση  με  το  σύνολο  των  προαναφερόμενων,  όπου  περιλαμβάνονται,  μεταξύ
άλλων,  οι  προαναφερόμενες  υπηρεσίες  παρεχόμενες  επί  γραμμής,  και/ή
παρεχόμενες για χρήση με και/ή μέσω του Διαδικτύου, του παγκόσμιου ιστού
και/ή  μέσω  δικτύων  επικοινωνίας,  τηλεφωνίας,  κινητής  τηλεφωνίας  και/ή
ασύρματης και/ή ενσύρματης επικοινωνίας ή διατάξεων.

 Μετατροπή Ευρωπαϊκού Σήματος σε
Εθνικό:

(310) 017958715
(320) 18/09/2018
(390) 05/06/2018

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χρύσα Ψαρά
Λεωφ.  Μακαρίου  ΙΙΙ  αρ.  14,  Μέγαρο  Μιτσή  2,  2ος  όροφος,  γραφ.  1,  1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 90777
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/07/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ

Καστοριάς 19, Διαμ.301, Λυκαβητός, 1055 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: fresco berries
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31: Γεωργικές καλλιέργειες και υδροκαλλιέργειες, κηπευτικά και δασοκομικά
προϊόντα; Ακατέργαστα γεωργικά προϊόντα; Ακατέργαστα και ανεπεξέργαστα
γεωργικά προϊόντα; Γεωργική παραγωγή (ακατέργαστη); Νωπές φράουλες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΑ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Δημοφώντος 39, 5ος όροφος, Γρ.501, 1075 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91575
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 16/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): I DIFFERENT (MOBILE PHONE ACCESSORIES) LTD

ΣΩΠΑΤΡΟΥ 2, ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ, 3115 ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: i DIFFERENT
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Παροχή υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου σε σχέση με αξεσουάρ
και  εξαρτήματα  ηλεκτρονικών  συσκευών,  μεταξύ  άλλων  όπως  αξεσουάρ
κινητών  τηλεφώνων,  tablets,  έξυπνων  ρολογιών  (smartwatch)  κονσόλων
παιχνιδιού (game consoles accessories) και στηρίγματα συσκευών (selfie sticks).
Επίσης, αξεσουάρ όπως θήκες, μεμβράνες οθόνης, μεγάφωνα και φορτιστές.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Μαρία Θεοχάρους
Βασίλη Μιχαηλίδη 21, 3026 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91379
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/02/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Cablenet Communication System PLC

Αγίου Νικολάου 41-49, NIMELI COURT BLOCK A, 2ος όροφος, Έγκωμη 2408 ,
Λευκωσία Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Cablenet showtime 1HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Υπηρεσίες  Τηλεπικοινωνιών;  Ανακοινώσεων  ηλεκτρονικών  (Υπηρεσίες
τηλεπικοινωνίας);  Αναμετάδοση  πολυμεσικού  περιεχομένου  διαδικτυακής
εκπομπής; Αναμετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών; Αποστολής (Υπηρεσίες -) και
σύνδεσης για τηλεπικοινωνίες; Ασύρματη εκπομπή; Βιντεοδιάσκεψη; Διαβίβαση
μηνυμάτων  και  εικόνων  με  ηλεκτρονικό  υπολογιστή;  Διαβίβαση
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τηλεγραφημάτων;  Δορυφορική  μετάδοση;  Εκμίσθωση  έξυπνων  τηλεφώνων;
Εκμίσθωση  χρόνου  πρόσβασης  σε  παγκόσμια  ηλεκτρονικά  δίκτυα;  Εκπομπή
καλωδιακής τηλεόρασης; Επικοινωνία μέσω δικτύων οπτικών ινών; Επικοινωνία
μέσω  κινητών  τηλεφώνων;  Μετάδοση  βίντεο  κατά  παραγγελία;  Μετάδοση
μηνυμάτων;  Μετάδοση  τηλεομοιοτυπίας;  Μετάδοση  ψηφιακών  αρχείων;
Μίσθωση  μόντεμ;  Μίσθωση  συσκευών  για  διαβίβαση  μηνυμάτων;  Μίσθωση
τηλεπικοινωνιακών συσκευών; Μίσθωση τηλετυπικών μηχανημάτων; Μίσθωση
τηλεφώνων; Παροχή on-line φόρουμ; Παροχή πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων;
Παροχή  σε  χρήστες  πρόσβασης  σε  παγκόσμια  δίκτυα  ηλεκτρονικών
υπολογιστών; Παροχή τηλεπικοινωνιακών καναλιών για υπηρεσίες τηλεφωνικών
αγορών; Πληροφόρηση τηλεπικοινωνιών; Πρακτορεία τύπου; Ραδιοεπικοινωνία;
Σύνδεση τηλεπικοινωνιακή σε  παγκόσμιο  δίκτυο πληροφορικής;  Συνεχής ροή
δεδομένων;  Τέλεξ  (Υπηρεσίες);  Υπηρεσίες  επικοινωνίας  μέσω  τερματικών
ηλεκτρονικού υπολογιστή; Φόρουμ (χώροι συζήτησης) για κοινωνική δικτύωση.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΜΑΡΚΟΣ Π. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ
Μενάνδρου 1, 3ος όροφος, 1066 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91595
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 15/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Χρυστάλλα Ιωακείμ

Κορωπίου 8, 6040 Λάρνακα Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: serpantina party supplies
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
21: Χάρτινα ποτήρια, μπουκάλια νερού, πιάτα, διακοσμητικά πιάτα, πλαστικά
πιάτα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91577
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): WARMTECH LTD

Σπύρου Κυπριανού 79,  Protopapas Building,  2ος Όροφος,  Γραφείο 201,  3076
Λεμεσός Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MYCLUB
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Τηλεφορτώσιμο  λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  που  επιτρέπει  τη
μετάδοση  φωτογραφιών;  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  την
συλλογή,  οργάνωση,  μετάδοση,  αποθήκευση  και  μερισμό  δεδομένων  και
πληροφοριών;  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  το  οποίο  διευκολύνει
διαδικτυακές υπηρεσίες για κοινωνική δικτύωση, και επιτρέπει την ανάκτηση
δεδομένων, μεταφόρτωση, τηλεφόρτωση, πρόσβαση και διαχείριση; Λογισμικό
ηλεκτρονικών υπολογιστών που διευκολύνει την μεταφόρτωση, τηλεφόρτωση,
πρόσβαση, ανάρτηση, σήμανση, ιστολόγηση, συνεχή ροή, σύνδεση, μερισμό ή
παροχή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ηλεκτρονικών μέσων ή πληροφοριών μέσω
ηλεκτρονικού  υπολογιστή  ή  άλλων  δικτύων  επικοινωνίας;  Πλατφόρμες
λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών..
35: Διαδικτυακές συνδρομητικές υπηρεσίες που έχουν σκοπό να παρέχουν σε
άτομα  την  δυνατότητα  να  γίνουν  συνδρομητές  και  να  έχουν  πρόσβαση  σε
περιεχόμενο  που  μεταφορτώθηκε  από  μέλη  της  υπηρεσίας  για  σκοπούς
ψυχαγωγίας..
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38:  Τηλεπικοινωνίες;  Παροχή  πρόσβασης  σε  υπηρεσίες  διαδραστικής
επικοινωνίας  (ιστολόγια);  Παροχή  αιθουσών  συνομιλίας  μέσω  διαδικτύου;
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, συγκεκριμένα ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων,
μηνυμάτων,  γραφικών,  εικόνων  και  πληροφοριών;  Υπηρεσίες  μερισμού
φωτογραφικών  μεταξύ  ομοτίμων,  συγκεκριμένα,  ηλεκτρονική  μετάδοση
ψηφιακών αρχείων φωτογραφιών αναμεταξύ χρηστών του διαδικτύου; Παροχή
πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων υπολογιστών; Παροχή διαδικτυακών φόρουμ
για επικοινωνία σε θέματα ενδιαφέροντος για τους χρήστες; Παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων και αιθουσών συζήτησης (chat rooms) στο
Διαδίκτυο; Υπηρεσίες αναμετάδοσης μέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών
ή  άλλων  δικτύων  επικοινωνίας,  συγκεκριμένα  μεταφόρτωση,  ανάρτηση,
παρουσίαση,  σήμανση  και  ηλεκτρονική  μετάδοση  δεδομένων,  πληροφοριών,
μηνυμάτων,  γραφικών,  και  εικόνων;  Υπηρεσίες  μερισμού  φωτογραφιών  και
δεδομένων,  συγκεκριμένα,  ηλεκτρονική  μετάδοση  αρχείων  ψηφιακών
φωτογραφιών, βίντεο, οπτικοακουστικού περιεχομένου και δεδομένων μεταξύ
χρηστών  του  Διαδικτύου  και  κινητών  συσκευών;  Ηλεκτρονική  ανταλλαγή
μηνυμάτων  μέσω γραμμών  συζήτησης,  χώρων  συζήτησης  και  διαδικτυακών
φόρουμ;  Μεταδόσεις  βίντεο  κατά  παραγγελία;  Βιντεομετάδοση;  Παροχή
ιστοτόπου  που  παρέχει  στους  χρήστες  τη  δυνατότητα  μεταφόρτωσης
φωτογραφιών..
41: Παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, συγκεκριμένα, παροχή ιστοσελίδας με μη
τηλεφορτώσιμα βίντεο,  φωτογραφίες,  εικόνες,  ήχους και κείμενα μέσω ενός
παγκόσμιου  δικτύου  ηλεκτρονικών υπολογιστών;  Παροχή βάσεων δεδομένων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και επιγραμμικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας και στους τομείς ομάδων κοινωνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος,
ειδικότερα ψυχαγωγίας στις ομάδες κοινοτικού ενδιαφέροντος; Ηλεκτρονικές
επιθεωρήσεις και ιστολόγια με περιεχόμενο παραγόμενο ή προσδιοριζόμενο από
τον  χρήστη  σε  σχέση  με  τους  τομείς  ψυχαγωγίας;  Ηλεκτρονικές  εκδοτικές
υπηρεσίες για άλλους..
42: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συγκεκριμένα παροχή υπηρεσιών γραφείου
υποστήριξης στον τομέα λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, συγκεκριμένα
παροχή  σε  χρήστες  οδηγιών  και  συμβουλών  σχετικά  με  τη  χρήση
τηλεφορτώσιμου  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  που  παρέχεται
διαδικτυακά  και  μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών
υπολογιστών,  συγκεκριμένα,  παροχή  διαδραστικής  ιστοσελίδας  που  έχει  ως
χαρακτηριστικό της τεχνολογία που παρέχει  στους χρήστες τη δυνατότητα
διαχείρισης  των  διαδικτυακών  φωτογραφιών  τους  και  των  λογαριασμών
κοινωνικής  δικτύωσης  τους;  Διαδικτυακή  παροχή  μη  τηλεφορτώσιμου
λογισμικού  για  την  απεικόνιση  και  μερισμό  δεδομένων  τοποθεσίας,
φωτογραφιών και εικόνων και για αναζήτηση και εντοπισμό άλλων χρηστών και
τοποθεσιών  και  για  αλληλεπίδραση με  αυτούς;  Παροχή μη  τηλεφορτώσιμου
λογισμικού, για την απεικόνιση και μερισμό δεδομένων τοποθεσίας χρηστών,
φωτογραφιών και εικόνων, και για την έρευνα και εντοπισμό άλλων χρηστών και
τοποθεσιών  και  την  διάδραση  μεταξύ  των;  Η  επικαιροποίηση  ιστοσελίδων;
Εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Δ. ΠΑΠΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Θεοφίλου 18, Διαμ.21, 3075 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91573
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 16/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): RSEVEN LTD

Ευαγόρου 31,  EVAGORAS BUILDING,  4  όροφος,  Διαμ.  41-42,  1066 Λευκωσία
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: BRANDNESS R7
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Παροχή  Επιχειρηματικών  Συμβουλών.  Διαχείριση  Επιχειρηματικών
Υποθέσεων.  Διοίκηση  και  διαχείριση  εμπορικών  επιχειρήσεων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χρίστος Πατσαλίδης Δ.Ε.Π.Ε.
Λεωφ.  Ευαγόρου  31,  Μέγαρο  Ευαγόρας,  4ος  όροφος,  γρ.  41  &  42,  1066
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91578
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ZENOX LTD

Γεωργίου Γενναδίου 1, Floor 1, 6031 Λάρνακα Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Nomoplatform
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Πλατφόρμες λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΧΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Φανερωμένης 115, Antouanettas Building, Mezzanine, 6031 Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91580
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 20/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Alfa Capital Markets Ltd

Λεωφ. Θεμιστοκλή Δέρβη 3, Julia House, 4ος όροφος, 1066 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: A
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση;  Διοίκηση,  οργάνωση  και  διαχείριση  επιχειρήσεων;  Εργασίες
γραφείου..
36:  Χρηματοπιστωτικές,  νομισματικές  και  τραπεζικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες
ασφάλισης; Κτηματομεσιτικές υποθέσεις..
42: Τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας
και σχεδιασμού; Υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης, βιομηχανικής έρευνας και
βιομηχανικού  σχεδιασμούας;  Υπηρεσίες  ποιοτικού  ελέγχου  και  πιστοποίησης;
Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΛΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Λεωφ.  Κυριάκου  Μάτση  16,  Eagle  House,  7ος  όροφος,  1082  Λευκωσία
(Τ.Θ.29238, 1623 Λευκωσία)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91593
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΖΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

Οδός Αλεξανδρουπόλεως αρ.4, 8027 Πάφος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Tae Kwon Do Zimboulaki
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41:  Διδασκαλία τάε-κβο-ντο;  Ατομική εκπαίδευση; Διαπίστευση [πιστοποίηση]
εκπαιδευτικών επιδόσεων;  Διοργάνωση διαγωνισμών;  Οργάνωση εκδηλώσεων
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για  πολιτιστικούς,  αθλητικούς  και  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Πιστοποίηση
εκπαιδευτικών  υπηρεσιών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

MERKOURIS TELONIS & YIOLANDA ZIMBOULAKI TELONI LLC
Αλεξανδρουπόλεως 4, 8027 Πάφος
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91590
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΝΕΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (ΣΕΒΕΓΕΠ)  ΛΤΔ
Λεωφόρος Τροόδους αρ.45, 2722 Αστρομερίτης Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: fONTANa
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
32: Χυμοί.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Αλκαίου 8, Γρ.401, 1060 Λευκωσία, Τ.Θ.20473, 2152 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91589
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΝΕΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (ΣΕΒΕΓΕΠ)  ΛΤΔ
Λεωφόρος Τροόδους αρ.45, 2722 Αστρομερίτης Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Fontana REFRESHING TASTE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
32: Χυμοί.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Αλκαίου 8, Γρ.401, 1060 Λευκωσία, Τ.Θ.20473, 2152 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91615
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 29/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Photos Photiades Breweries Ltd

Λεωφ.  Στασίνου  8,  Μέγαρο  Φώτος  Φωτιάδης,  6ος  όροφος,  1060  Λευκωσία
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Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: LEON SELF APPOINTED KING OF HAPPY TIMES
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
32: Μη αλκοολούχα ποτά; Μη αλκοολούχα ποτά που περιέχουν χυμούς φρούτων;
Μη  οινοπνευματώδη  ανθρακούχα  ποτά  με  βάση  χυμό  φρούτων;  Μη
οινοπνευματώδη ποτά από αποξηραμένα φρούτα; Μη οινοπνευματώδη ποτά από
βύνη;  Μη  οινοπνευματώδη  ποτά  χωρίς  βύνη  [όχι  για  ιατρική  χρήση];  Μη
οινοπνευματώδη ποτά που περιέχουν χυμούς λαχανικών; Μη αλκοολούχα βασικά
υλικά για κοκτέιλ; Κοκτέιλ φρούτων, μη οινοπνευματώδη; Αρωματικοί ζύθοι;
Ζύθοι με χαμηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα; Ζύθος; Μαύρη μπύρα [ζύθος
βύνης]; Μη αλκοολούχα ποτά με γεύση ζύθου; Μη αλκοολούχοι ζύθοι; Ποτά με
βάση τον ζύθο; Αρωματικές ύλες [όχι αρωματικά έλαια] για την παρασκευή μη
αλκοολούχων  ποτών;  Εκχυλίσματα  λυκίσκου  για  τη  ζυθοποιία;  Εκχυλίσματα
λυκίσκου  για  την  παρασκευή  ζύθου;  Σιρόπι  για  την  παρασκευή  μη
οινοπνευματωδών ποτών; Σιρόπια για την Παρασκευή ποτών με γεύση φρούτων;
Ποτά (μη οινοπνευματώδη); Ποτά μη αλκοολούχα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ
Ιπποκράτους 66, 1015 Λευκωσία (Τ.Θ. 21548, 1510 Λευκωσία)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91594
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Progresstechgroup Limited

Αφροδίτης  25,  Clarion  Business  Centre,  2ος  όροφος,  γραφείο  203,  1060
Λευκωσία Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: GROUP PROGRESSTECH
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Λογιστικός έλεγχος επιχειρήσεων; Επιχειρήσεων (Συμβουλές για οργάνωση
και  διεύθυνση);  Υποστήριξη  στον  τομέα  της  διαχείρισης  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων;  Παροχή  επιχειρηματικών  συμβούλων;  Συμβουλευτική  σε
θέματα  οργάνωσης  επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  επιχειρηματικών
έργων  για  κατασκευαστικά  έργα;  Επιχειρηματική  έρευνα;  έρευνα  αγοράς;
υπηρεσίες  συμβουλευτικής  επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες  ειδικού  στην
αποδοτικότητα  των  επιχειρήσεων..
37: Επίβλεψη κατασκευαστικών έργων; Αεροσκαφών (Συντήρηση και Επισκευή-)..
41: Παροχή κατάρτισης..
42:  Μηχανολογικές υπηρεσίες;  Συντήρηση λογισμικού;  Συντήρηση λογισμικού
πληροφορικής;  σχεδιασμός  λογισμικού;  παροχή  συμβουλών  σε  σχέση  με
λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  σύσταση  σχεδίων  κατασκευών;
διεξαγωγή μελετών τεχνικών έργων;  μηχανολογικής (έρευνες);  επιστημονική
έρευνα; τεχνικές έρευνες; έλεγχος ποιότητας; υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε
σχέση  με  την  τεχνολογία  πληροφοριών;  ηλεκτρονικών  υπολογιστών
(προγραμματισμός);  Επιστημονικές  και  τεχνολογικές  υπηρεσίες;  χωρομετρία;
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Ανάπτυξη αεροσκαφών.
(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου

ή Ειδικού Πληρεξούσιου:
AKIS PAPAKYRIACOU LLC
Ιάσωνος 1, 1ος όροφος, 1082 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91597
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Λ. ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΔΕΠΕ

Μαραθώνος αρ. 3, MALI HOUSE, 8011 Πάφος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: LLT LAW
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
45: Δικηγορικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες παρεχόμενες από δικηγόρους. Νομικές
Υπηρεσίες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Λ. ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΔΕΠΕ
Μαραθώνος αρ. 3, MALI HOUSE, 8011 Πάφος
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91588
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 22/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): FOOD MENTORS TRADING LTD

Άνδεων 2, Άγιος Σπυρίδων, 3055 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: FOODMENTORS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Ψάρια, θαλασσινά και μαλάκια, μη ζωντανά; Κρέας και προϊόντα κρέατος;
Επεξεργασμένα φρούτα, μανιτάρια, λαχανικά, ξηροί καρποί και όσπρια.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 85, Ελένειον Μέγαρο, 2ος όροφος, 6051 Λάρνακα (Τ.Κ.
41111, 6309 Λάρνακα)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91607
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): IAKOVOS PHOTIADES FOODSTUFF SUPPLIERS LIMITED

Γιάννου Κρανιδιώτη 166, 2235 Λατσιά, Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: IRISH BLACK ANGUS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Κρέατα, ψάρια, πουλερικά και κυνήγι, φρούτα και λαχανικά διατηρημένα
(κονσέρβες),  κατεψυγμένα, αποξηραμένα και μαγειρεμένα, ζελέ,  μαρμελάδες,
κομπόστες, αβγά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, έλαια και λίπη βρώσιμα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χρίστος Πατσαλίδης Δ.Ε.Π.Ε.
Λεωφ.  Ευαγόρου  31,  Μέγαρο  Ευαγόρας,  4ος  όροφος,  γρ.  41  &  42,  1066
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91605
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 26/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Mototrend Limited

Γιάννου Κρανιδιώτη, 224, Λατσιά, 2233 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MotoTrend Driven by Excellence
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με οχήματα..
37:  Οχημάτων  συντήρηση;  Συντήρηση  και  επισκευή  οχημάτων;  Συντήρηση
μηχανοκινήτων  οχημάτων;  Επισκευή  ή  συντήρηση  δικύκλων  μηχανοκίνητων
οχημάτων;  Υπηρεσίες  συντήρησης  και  επισκευής  μηχανοκίνητων  οχημάτων;
Επισκευή  και  συντήρηση  αυτοκινήτων;  Συντήρηση  και  επισκευή  χερσαίων
οχημάτων; Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών οχημάτων; Συντήρηση, τεχνικός
έλεγχος  και  επισκευή  οχημάτων;  Συντήρηση  και  επισκευή  μηχανοκίνητων
οχημάτων και μερών αυτών; Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και των κινητήρων τους; Επισκευή και συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων και
των μερών τους καθώς και κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων και των μερών
τους.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 2-4, Capital Center, Floor 7, Flat 703, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91606
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 26/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Άννα-Μαρία Κυνηγού

Πέργαμου 16, 2413 Έγκωμη, Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: amk DESIGNS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42: Γραφιστική.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΤΩΝΙΑ Κ. ΦΡΑΓΚΟΥ
Δραγούμη 22Β, 2412 Έγκωμη, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91618
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 26/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πόντου 13, 3077 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: buzzin pets
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιανικής πώλησης ενδυμάτων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΟΝΙΑ
ΕΡΕΣΣΟΥ 1, ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, 4002 ΛΕΜΕΣΟΣ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91620
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 26/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited

No. 6, 4th Yunpu Road, Huangpu District, Guangzhou China
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Bytello
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  ΗΥ  (Προγράμματα)  εγγεγραμμένα;  HΥ  (Προγράμματα)  εγγεγραμμένα;
Ηλεκτρονικές  γραφίδες  [για  μονάδες  οπτικής  παρουσίασης];  Πληκτρολόγια
ηλεκτρονικού  υπολογιστή;  Ποντίκια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Οθόνες
παρακολούθησης; Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών;
Μεταφραστικές συσκευές; ΗΥ (προγράμματα ) [τηλεμεταφερόμενο λογισμικό];
Εφαρμογές  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  μεταφορτώσιμες;  Πάνελ
αφής ηλεκτρονικών υπολογιστών; Εικόνες προφύλαξης οθόνης μεταφορτώσιμες;
Τηλεφορτώσιμες  εφαρμογές  για  χρήση  με  κινητές  διατάξεις;  Ημερολόγια
υπολογιστών; Συσκευές αναγνώρισης που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα
αναγνώρισης προσώπου; Χρονομετρητές [χρονομετρικά ρολόγια]; Ηλεκτρονικοί
πίνακες  ανακοινώσεων;  Μηχανές  προβολής  εικόνας;  Συσκευές  προβολής
διαφανειών; Συσκευές προβολής βίντεο..
38: Μετάδοση μηνυμάτων με τη βοήθεια υπολογιστή; Μετάδοση εικόνων με τη
βοήθεια  υπολογιστή;  Σύνδεση  τηλεπικοινωνιακή  σε  παγκόσμιο  δίκτυο
πληροφορικής;  Τηλεδιασκέψεων (Υπηρεσίες);  Παροχή πρόσβασης χρηστών σε
παγκόσμια  δίκτυα  υπολογιστών  για  σκοπούς  επικοινωνίας;  Φόρουμ  [χώροι
συζήτησης]  για  κοινωνική  δικτύωση για  αποστολή μηνυμάτων και  σχολίων;
Φόρουμ [χώροι συζήτησης] για κοινωνική δικτύωση για αποστολή μηνυμάτων
σχολίων και ψυχαγωγικών μέσων μεταξύ χρηστών; Φόρουμ [χώροι συζήτησης]
για κοινωνική δικτύωση για την αποστολή μηνυμάτων μεταξύ χρηστών; Παροχή
πρόσβασης  σε  διαδραστικές  βάσεις  δεδομένων  υπολογιστών;  Παροχή
πρόσβασης  σε  ηλεκτρονικές  βάσεις  δεδομένων;  Παροχή  πρόσβασης  σε
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων; Βιντεοδιάσκεψη; Επικοινωνία και επικοινωνία
μέσω διαδικτυακών φόρουμ; Μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύων επικοινωνίας;
Μετάδοση  δεδομένων  μέσω  του  Διαδικτύου;  Μετάδοση  δεδομένων  μέσω
οπτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων; Μετάδοση βίντεο κατά παραγγελία..
42: Σχεδιασμός λογισμικού; Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο σχεδιασμό
συστημάτων υπολογιστών; Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σχεδιασμό
και ανάπτυξη του συστήματος δεδομένων υπολογιστή; Παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών  στο  σχεδιασμό  και  τη  χρήση  προγραμμάτων  υπολογιστών;
Μετατροπή δεδομένων σε υπηρεσίες ψηφιακής μορφής; Δημιουργία ιστότοπου
[website];  Τεχνικές  υπηρεσίες  για  ιστότοπους;  Αναζήτηση  και  ανάκτηση
πληροφοριών  μέσω δικτύων  υπολογιστών;  Παροχή  πληροφοριών  σχετικά  με
τεχνολογία  υπολογιστών;  Σύννεφο  υπολογιστών  και  ανάκτηση  δεδομένων;
Παροχή  πλατφόρμας  ως  υπηρεσίας;  Τεχνική  έρευνα  σχετικά  με  μηχανική;
Τεχνική έρευνα σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές; Τεχνική έρευνα
σχετικά  με  την  επιστήμη;  Ηλεκτρονική  αποθήκευση  δεδομένων;  Συντήρηση
λογισμικού; Εγκατάσταση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Κούσιος, Κορφιώτης, Παπαχαραλάμπους Δ.Ε.Π.Ε.
Κωστή Παλαμά 20, Aspelia Court, 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91430
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 09/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): E.M. STUDIO BAGNO LTD

Ειρήνης 10, Δροσιά 6036, Λάρνακα Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Studio Bagno
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37:  Οικοδομικές  εργασίες;  Εγκατάσταση  και  επισκευή  θυρών,  παραθύρων,
δομικών  υλικών,  ειδών  υγιεινής,  πατωμάτων.  Εξόρυξη  μεταλλευμάτων,
γεώτρηση  πετρελαίου  και  φυσικού  αερίου.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ αρ.9, LAZAROS CENTER, Block A, γραφείο 105, 6017
Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91432
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 09/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): BAUTECH SYSTEMS LTD

Ειρήνης 10, Δροσιά 6036, Λάρνακα Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Bay Tech SYSTEMS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37: Οικοδομικές εργασίες; Εγκατάσταση και επισκευή θυρών και παραθύρων
(372008),  δομικών  υλικών,  ειδών  υγιεινής,  πατωμάτων.  Εξόρυξη
μεταλλευμάτων,  γεώτρηση  πετρελαίου  και  φυσικού  α  ερίου.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ αρ.9, LAZAROS CENTER, Block A, γραφείο 105, 6017
Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91431
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 09/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ειρήνης 10, Δροσιά 6036, Λάρνακα Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: BAU HAUS PROJECTS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37:  Οικοδομικές  εργασίες;  Εγκατάσταση  και  επισκευή  θυρών,  παραθύρων,
δομικών  υλικών,  ειδών  υγιεινής,  πατωμάτων.  Εξόρυξη  μεταλλευμάτων,
γεώτρηση  πετρελαίου  και  φυσικού  αερίου.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ αρ.9, LAZAROS CENTER, Block A, γραφείο 105, 6017
Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91433
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 09/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): BAUTECH SYSTEMS LTD

Ειρήνης 10, Δροσιά 6036, Λάρνακα Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: BAU MAN INNOVATIVE BUILDING SOLUTIONS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37: Οικοδομικές εργασίες; Εγκατάσταση και επισκευή θυρών και παραθύρων
(370028),  δομικών  υλικών,  ειδών  υγιεινής,  πατωμάτων.  Εξόρυξη
μεταλλευμάτων,  γεώτρηση  πετρελαίου  και  φυσικού  αερίου.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ αρ.9, LAZAROS CENTER, Block A, γραφείο 105, 6017
Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 90808
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 22/07/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): E.E. Adgile LTD

Κολοκοτρώνη 2, Διαμ.101, 2063 Στρόβολος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: d adgile
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση,  ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης.
Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων. Υπηρεσίες επιδείξεις και προβολής προϊόντων.
Υπηρεσίες εμπορικών εκθέσεων και παρουσιάσεων. Υπηρεσίες προγραμμάτων
αφοσίωσης,  κινήτρων  και  μπόνους.  Διανομή  διαφημιστικού,  εμπορικού  και
προωθητικού  υλικού.  Υπηρεσίες  γνωμοδότησης,  παροχή  βοήθειας  και
συμβουλών σχετικά με τη διαφήμιση, τις ενέργειες πώλησης (μάρκετινγκ) και
τις υπηρεσίες προώθησης. Παροχή και εκμίσθωση χώρου, χρόνου και μέσων
διαφήμισης.  Εμπορικές  συναλλαγές  και  υπηρεσίες  ενημέρωσης  των
καταναλωτών.  Υπηρεσίες  λιανικής πώλησης έργων τέχνης παρεχόμενες από
γκαλερί.  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  έργα  τέχνης.  Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με έντυπο υλικό. Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε
σχέση  με  υλικό  τέχνης.  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με
τηλεφορτώσιμα μουσικά αρχεία.  Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με
έργα  τέχνης.  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  έντυπο  υλικό.
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με εγγεγραμμένο περιεχόμενο. Υπηρεσίες
λιανικής  πώλησης  σχετικά  με  ηλεκτρονικές  εκδόσεις  με  δυνατότητα
τηλεφόρτωσης.  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  υλικά  τέχνης.
Υπηρεσίες  δημοπρασιών.  Ενοικίαση  μηχανών  αυτόματης  πώλησης.
Επιχειρηματική υποστήριξη,  υπηρεσίες  διοίκησης και  διαχείρισης.  Λογιστική,
τήρηση βιβλίων και λογιστικού ελέγχου. Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και
επεξεργασίας  δεδομένων.  Επεξεργασία,  συστηματοποίηση  και  διαχείριση
δεδομένων.  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ανθρώπινων  πόρων  και  προσλήψεων
προσωπικού.  Συμβουλευτικές  υπηρεσίες  και  υπηρεσίες  γνωμοδότησης  για
επιχειρήσεις. Υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάλυσης και πληροφοριών και έρευνα
αγοράς. Μίσθωση μηχανών και συσκευών γραφείου..
42: Υπηρεσίες τεχνολογιών της πληροφορικής. Ανάπτυξη, προγραμματισμός και
εφαρμογή  λογισμικού.  Ανάπτυξη  υλισμικού  Η/Υ.  Υπηρεσίες  φιλοξενίας  και
λογισμικό ως μια υπηρεσία και ενοικίαση λογισμικού. Μίσθωση υλισμικού Η/Υ και
εγκαταστάσεων.  Υπηρεσίες  εμπειρογνωμόνων,  συμβουλευτικές  και
πληροφοριακές  και  τεχνολογίες  πληροφορικής.  Ασφάλεια,  προστασία  και
αποκατάσταση τεχνολογιών πληροφορικής. Αντιγραφή δεδομένων και υπηρεσίες
μετάπτωσης,  υπηρεσίες  κωδικοποίησης  δεδομένων.  Επιστημονικές  και
τεχνολογικές  υπηρεσίες.  Εκμίσθωση  επιστημονικού  και  τεχνολογικού
εξοπλισμού. Υπηρεσίες ιατρικής και φαρμακολογικής έρευνας. Μηχανολογικές
υπηρεσίες. Υπηρεσίες χωρομέτρησης και έρευνας. Υπηρεσίες αρχιτεκτόνικης και
πολεοδομίας. Υπηρεσίες φυσικών επιστημών. Υπηρεσίες της επιστήμης της γης.
Δοκιμές, πιστοποίηση και ποιοτικός έλεγχος. Υπηρεσίες σχεδιασμού.
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(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Ελλιάγνη Αριστοδήμου
Κολοκοτρώνη 2, Διαμ.101, 2063 Στρόβολος
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91340
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 12/02/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): DIOLLO LTD

Σπύρου Κυπριανού 61, SK House, 4003 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: DAda
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41: Διοργάνωση και διεξαγωγή διασκέψεων; συνεδρίων; εκθέσεων; σεμιναρίων
και συνεδριάσεων..
43:  Χώροι  προσωρινής  διαμονής;  ξενοδοχεία;  μοτέλ;  μπαρ;  καφετέριες;
εστιατόρια;  υπηρεσίες δεξιώσεων και  τροφοδοσίας;  παροχή εγκαταστάσεων-
αιθουσών για διασκέψεις, συνέδρια, εκθέσεις, σεμινάρια και συνέδρια.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Θ. ΜΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Μιχαήλ Καραολή 2, Έγκωμη, 2404 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91610
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 28/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): WILTON CONFECTIONERIES LTD

Κολωνακίου 40, Λινόπετρα, 4103 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Wilton PATISSERIE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Πουτίγκες από γαλακτοκομικά προϊόντα; Ψυγμένα γαλακτοκομικά επιδόρπια;
Χτυπημένο  ανθόγαλα  [κρέμα  σαντιγί];  Σαντιγύ  (κρέμα  χτυπημένη);  Σάλτσες
(ντιπ)  με  βάση  γαλακτοκομικά  προϊόντα;  Κρέμες  χωρίς  γαλακτοκομικά
προϊόντα; Κρέμες καφέ σε μορφή σκόνης; Επιδόρπια από γιαούρτι; Γιαούρτια σε
μορφή κρέμας ζαχαροπλαστικής (κάσταρντ)..
30: Αρωματικά παρασκευάσματα για γλυκά; Αρωματικά παρασκευάσματα για
κέικ; Αρωματικά παρασκευάσματα για παγωτά; Αρωματικά παρασκευάσματα για
ζαχαρωτά;  Αρωματικές  ουσίες  από  φρούτα;  Αρωματικές  ύλες  για  κέικ;
Αρωματικές ύλες σοκολάτας; Βανίλια; Κατεψυγμένη κρέμα ζαχαροπλαστικής;
Μάρσμάλοου  για  επικάλυψη  και  διακόσμηση  γλυκών;  Μέντα  για  είδη
ζαχαροπλαστικής;  Μείγματα  κρέμας  ζαχαροπλαστικής  (custard);  Σιρόπι
σοκολάτας;  Σάλτσες  για  παγωτά;  Προϊόντα  με  βάση  τη  σοκολάτα;  Αλμυρά
ψωμάκια, καναπεδάκια, μπισκότα και πιτάκια; Γλυκά με φρούτα και επικάλυψη
τριμμένη  ζύμη  (crumble);  Γλύκισματα,  κέικ,  τάρτες  και  μπισκότα;  Έτοιμα
επιδόρπια  (είδη  ζαχαροπλαστικής);  Καναπεδάκια;  Κεικ;  Κρουασάν;  Κρέμα
καραμελέ;  Κατεψυγμένα  είδη  ζαχαροπλαστικής  με  παγωτό;  Είδη
ζαχαροπλαστικής σε κατεψυγμένη μορφή; Είδη ζαχαροπλαστικής με υγρή γέμιση
φρούτων; Είδη ζαχαροπλαστικής με ξηρούς καρπούς; Είδη ζαχαροπλαστικής με
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επικάλυψη  σοκολάτας;  Είδη  ζαχαροπλαστικής  με  γαλακτοκομικά  προϊόντα;
Γλυκίσματα  από  μαρέγγα;  Τρόφιμα  από  ζύμη;  Κρέμας  χτυπημένης  -σαντιγύ-
(Προϊόντα για την πήξη της -); Καφές, τσάι και κακάο και υποκατάστατα αυτών;
Τούρτες παγωτού; Παγωτά και παγωτά γλυκίσματα; Μαλακά παγωτά; Κέικ από
παγωμένο  γιαούρτι;  Γλυκίσματα  από  παγωμένο  γιαούρτι;  Έτοιμα  για
κατανάλωση  αλμυρά  μικρογεύματα  από  αραβοσιτάλευρο  διαμορφωμένα  με
εξώθηση; Έτοιμα γεύματα σε μορφή πίτσας; Έτοιμα γεύματα πίτσας; Καλτσόνε
(σκεπαστές πίτσες);  Μικρογεύματα αποτελούμενα κυρίως από σιτηρά;  Πίτες
(γλυκές ή αλμυρές)..
43: Διακοσμήση τούρτας; Υπηρεσίες καταστήματος διάθεσης παγωτού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 69, ACROPOLIS CENTER ΓΡ.301, 3040 ΛΕΜΕΣΟΣ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91608
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 27/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Θεόγνιδος, 6, Κάτω Πολεμίδια, 4153, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Χ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
44: Καλλιέργια σταφυλιών για την οινοποιία.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Λ. ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Γρίβα Διγενή 78, 3101, Νεάπολη, Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91609
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 27/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Θεόγνιδος, 6, Κάτω Πολεμίδια, 4153, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
44: Καλλιέργια σταφυλιών για την οινοποιία.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Λ. ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Γρίβα Διγενή 78, 3101, Νεάπολη, Λεμεσός
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Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91611
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 28/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Σ&Μ ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΘΗΝΑΣ 35, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, 2101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Αρωματοπωλειον Οδός Αθηνών 35 Boutique Parfumerie
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Καλλυντικά;  Αιθέρια  έλαια  και  αρωματικά  εκχυλίσματα;  Καλλυντικά
παρασκευάσματα..
35:  Διαφήμιση,  ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;
Υπηρεσίες  διαφήμισης,  εμπορίας  (μάρκετινγκ)  και  προώθησης;  Διαφήμιση,
εμπορία  (marketing)  και  υπηρεσίες  προώθησης;  Υπηρεσίες  διαφήμισης,
προώθησης και εμπορίας (μάρκετινγκ); Επιχειρηματική υποστήριξη, υπηρεσίες
διοίκησης και διαχείρισης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Michael Vorkas & Partners LLC
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 95, Μέγαρο Χαριτίνη, Γραφείο 102, 1071 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91614
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 29/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ

Ιωάννη Κυριακίδη 4, 3067 Λεμεσός Cyprus
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΥΓΝΩΣΤΟΥ 12Α, ΚΑΨΑΛΟΣ, 3082 ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: UPSIDE DOWN XX
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
18: Ταξιδιωτικές αποσκευές, τσάντες, πορτοφόλια και άλλα είδη μεταφοράς..
25:  Είδη  πιλοποιίας;  Ενδύματα;  Μέρη  ενδυμάτων,  υποδημάτων  και  ειδών
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πιλοποιίας; Υποδήματα; Καπέλα; Πιλοποιίας είδη.
(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου

ή Ειδικού Πληρεξούσιου:
S. EVANGELIDES & CO LLC
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 141, 3040 ΛΕΜΕΣΟΣ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91612
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 30/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΡΑΚΑ

ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΑΤΑΤΣΟΥ 20, ΔΙΑΜ.202, 2362 ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Diamond Angels
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
14:  Πολύτιμοι  λίθοι,  μαργαριτάρια  και  πολύτιμα  μέταλλα,  και  απομιμήσεις
αυτών;  Κρίκοι  για  κλειδιά  και  αλυσίδες  για  κλειδιά,  και  μπρελόκ  αυτών;
Κοσμηματοθήκες και κουτιά ρολογιών; Αγάλματα και αγαλματίδια, γενόμενα ή
επικαλυμμένα με πολύτιμα ή ημιπολύτιμα μέταλλα ή λίθοι, ή απομιμήσεις αυτών;
Διακοσμητικά, γενόμενα ή επικαλυμμένα με πολύτιμα ή ημιπολύτιμα μέταλλα ή
λίθοι, ή απομιμήσεις αυτών; Αναμνηστικά νομίσματα; Αναμνηστικά κουτιά από
πολύτιμα μέταλλα; Βραχιόλια-ταυτότητες [κοσμήματα]; Ασημένια έργα τέχνης;
Αντικείμενα τέχνης κατασκευασμένα από πολύτιμους λίθους; Διακοσμητικά είδη
(κοσμήματα  μικρής  αξίας  ή  κοσμήματα)  για  ατομική  χρήση;  Διακοσμητικά
κουτιά από πολύτιμα μέταλλα; Αντικείμενα τέχνης από επισμαλτωμένο άργυρο;
Αντικείμενα τέχνης από επισμαλτωμένο χρυσό; Εντυπωσιακοί κρίκοι για κλειδιά
από πολύτιμα μέταλλα; Κουτιά από πολύτιμα μέταλλα; Χάντρες διαλογισμού;
Μεταλλικά έργα τέχνης [πολύτιμα μέταλλα]; Στολίδια από ορείχαλκο; Πλάκες
ταυτότητας  από  πολύτιμα  μέταλλα;  Τέχνης  (Αντικείμενα  -)  από  πολύτιμα
μέταλλα; Αναμνηστικές πλακέτες; Αντικείμενα τέχνης από πολύτιμα μέταλλα;
Πολύτιμα μέταλλα και κράματα αυτών; Κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας, πολύτιμοι
και ημιπολύτιμοι λίθοι; Είδη ωρολογοποιίας και άλλα χρονομετρικά όργανα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΕΦΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
Διαγόρου 4, ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΡΜΙΑ,γρ.604,1097 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91636
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 29/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Posco International Corporation

134, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul Republic of Korea
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: DAEWOO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
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(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών:

7: Πλυντήρια πιάτων. Ηλεκτρικές σκούπες..
9: Τηλεοράσεις. Τηλεοπτικοί δέκτες..
11:  Φούρνοι  μικροκυμάτων.  Φούρνοι  αερίου.  Ηλεκτρικές  εστίες.  Εστίες
μαγειρέματος. Απορροφητήρες. Κλιματιστικά. Θερμοσίφωνες. Καθαριστές αέρα.
Στεγνωτήρια.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης & Σία ΔΕΠΕ
LEDRA HOUSE, Αγίου Παύλου 15,΄Αγιος Ανδρέας, 1105 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91635
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 29/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Posco International Corporation

134, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul Republic of Korea
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: DAEWOO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Αποκωδικοποιητές..
11: Καταψύκτες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης & Σία ΔΕΠΕ
LEDRA HOUSE, Αγίου Παύλου 15,΄Αγιος Ανδρέας, 1105 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91633
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 29/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Posco International Corporation

134, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul Republic of Korea
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7: Πλυντήρια πιάτων. Ηλεκτρικές σκούπες..
9: Τηλεοράσεις. Τηλεοπτικοί δέκτες..
11:  Φούρνοι  μικροκυμάτων.  Φούρνοι  αερίου.  Ηλεκτρικές  εστίες.  Εστίες
μαγειρέματος. Απορροφητήρες. Κλιματιστικά. Θερμοσίφωνες. Καθαριστές αέρα.
Στεγνωτήρια.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης & Σία ΔΕΠΕ
LEDRA HOUSE, Αγίου Παύλου 15,΄Αγιος Ανδρέας, 1105 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91634
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 29/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Posco International Corporation

134, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul Republic of Korea
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Αποκωδικοποιητές..
11: Καταψύκτες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης & Σία ΔΕΠΕ
LEDRA HOUSE, Αγίου Παύλου 15,΄Αγιος Ανδρέας, 1105 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91613
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 29/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): CKV AUDIT SERVICES LIMITED

Αθηνών 5, Κοκκινοτριμιθιά 2660, Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: CKV AUDIT TAX ADVISORY
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διοίκηση  επιχειρήσεων,  υπηρεσίες  διοίκησης  που  σχετίζονται  με
επιχειρηματικές συναλλαγές και λογιστικά, τήρηση και ετοιμασία λογιστικών
βιβλίων,  κατάρτιση  καταστάσεων  λογαριασμών,  επιχειρηματικός  και
χρηματοοικονομικός  έλεγχος,  επιχειρηματικές  εκτιμήσεις,  ετοιμασία
φορολογικών  δηλώσεων,  υπηρεσίες  υποβολής  δηλώσεων  σε  αρχές,
συμβουλευτικές  υπηρεσίες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

N. XENOFONTOS LLC
4 Prometheus Str., Executive Center, 1st floor, office M01, 1065 Nicosia
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91621
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kyriakides Mushrooms LTD

Αποστόλου Λουκά 1, 4632 Κολόσσι, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31: Μανιτάρια Φρέσκα. Ωμά μανιτάρια. Μανιτάρια, νωπά, για διατροφική χρήση.
Μανιτάρια  πλευρώτους,  νωπά.  Νωπά  βρώσιμα  ζελεμανιτάρια  (tremella
fuciformis).  Νωπά  μανητάρια  σιτάκε.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λεωφ. Λεμεσού 5, 2ος όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91622
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kyriakides Mushrooms LTD

Αποστόλου Λουκά 1, 4632 Κολόσσι, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31: Μανιτάρια Φρέσκα. Ωμά μανιτάρια. Μανιτάρια, νωπά, για διατροφική χρήση.
Μανιτάρια  πλευρώτους,  νωπά.  Νωπά  βρώσιμα  ζελεμανιτάρια  (tremella
fuciformis).  Νωπά  μανητάρια  σιτάκε.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λεωφ. Λεμεσού 5, 2ος όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91623
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kyriakides Mushrooms LTD

Αποστόλου Λουκά 1, 4632 Κολόσσι, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31: Μανιτάρια Φρέσκα. Ωμά μανιτάρια. Μανιτάρια, νωπά, για διατροφική χρήση.
Μανιτάρια  πλευρώτους,  νωπά.  Νωπά  βρώσιμα  ζελεμανιτάρια  (tremella
fuciformis).  Νωπά  μανητάρια  σιτάκε.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λεωφ. Λεμεσού 5, 2ος όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91624
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kyriakides Mushrooms LTD

Αποστόλου Λουκά 1, 4632 Κολόσσι, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31: Μανιτάρια Φρέσκα. Ωμά μανιτάρια. Μανιτάρια, νωπά, για διατροφική χρήση.
Μανιτάρια  πλευρώτους,  νωπά.  Νωπά  βρώσιμα  ζελεμανιτάρια  (tremella
fuciformis).  Νωπά  μανητάρια  σιτάκε.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λεωφ. Λεμεσού 5, 2ος όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91626
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kyriakides Mushrooms LTD

Αποστόλου Λουκά 1, 4632 Κολόσσι, Λεμεσός Cyprus
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(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31: Μανιτάρια Φρέσκα. Ωμά μανιτάρια. Μανιτάρια, νωπά, για διατροφική χρήση.
Μανιτάρια  πλευρώτους,  νωπά.  Νωπά  βρώσιμα  ζελεμανιτάρια  (tremella
fuciformis).  Νωπά  μανητάρια  σιτάκε.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λεωφ. Λεμεσού 5, 2ος όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91627
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kyriakides Mushrooms LTD

Αποστόλου Λουκά 1, 4632 Κολόσσι, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31: Μανιτάρια Φρέσκα. Ωμά μανιτάρια. Μανιτάρια, νωπά, για διατροφική χρήση.
Μανιτάρια  πλευρώτους,  νωπά.  Νωπά  βρώσιμα  ζελεμανιτάρια  (tremella
fuciformis).  Νωπά  μανητάρια  σιτάκε.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λεωφ. Λεμεσού 5, 2ος όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91628
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kyriakides Mushrooms LTD

Αποστόλου Λουκά 1, 4632 Κολόσσι, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31: Μανιτάρια Φρέσκα. Ωμά μανιτάρια. Μανιτάρια, νωπά, για διατροφική χρήση.
Μανιτάρια  πλευρώτους,  νωπά.  Νωπά  βρώσιμα  ζελεμανιτάρια  (tremella
fuciformis).  Νωπά  μανητάρια  σιτάκε.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λεωφ. Λεμεσού 5, 2ος όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91442
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 11/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ

Διομήδους 10, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: AGORA
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Υπηρεσίες λιανικής πώλησης ειδών υπεραγοράς, συγκεκριμένα, υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με τρόφιμα, με είδη ατομικής περιποίησης, οπωρικά,
κρέατα, θαλασσινά, με προϊόντα αρτοποιίας και με γαλακτοκομικά προϊόντα.
Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  μέσω  καταλόγων  σε  σχέση  με  τρόφιμα.
Επιγραμμικές  υπηρεσίες  καταστήματος  λιανικής  πώλησης  καλλυντικών  και
προϊόντων ομορφιάς..
39: Παράδοση τροφίμων και ποτών έτοιμων για κατανάλωση; Παράδοση ειδών
παντοπωλείου; Αγαθών διανομή [παράδοση]..
43: Τροφοδοσία; Παρασκευή φαγητού; Υπηρεσίες φαγητού σε πακέτο; Παροχή
φαγητού και ποτού; Τροφοδοσία σε καφετέριες πρόχειρου φαγητού; Υπηρεσίες
ταχυφαγείου;  Παρασκευή  και  παροχή  τροφίμων  και  ποτών  για  άμεση
κατανάλωση; Καφετέριες; Τροφοδοσία σε καφετέριες πρόχειρου φαγητού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

IOANNIDES, CLEANTHOUS & CO LLC
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91227
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 22/12/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Andrey Lozhkin

Αντρέα Ζάκου 8, 4534 Πύργος, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: FORTUNAT
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41: Παραγωγή κινουμένων σχεδίων, παραγωγή ταινιών και συγγραφή σεναρίων..
42: Λογισμικό σαν υπηρεσία και παροχή πλατφόρμας ως υπηρεσία.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91228
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 22/12/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Andrey Lozhkin

Αντρέα Ζάκου 8, 4534 Πύργος, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: FORTUNATUS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41: Παραγωγή κινουμένων σχεδίων, παραγωγή ταινιών και συγγραφή σεναρίων..
42: Λογισμικό σαν υπηρεσία και παροχή πλατφόρμας ως υπηρεσία.
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(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

No Lawyer Appointed

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91360
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/02/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): D.S.C DELICIOUS SALAD & CATERING LTD

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 23, 3065 ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: HOMEMADE Jimmy's DELICIOUS SALADS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29:  ΄Ετοιμα  ορεκτικά  συγκεκριμένα  ταχινοσαλάτα,  ταραμοσαλάτα,  χούμους,
τζατζίκι, πίκλα, παντζαροσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα, τυροκαυτερή, τυροσαλάτα,
ρωσική  ,  λαχανοσαλάτα  (coleslaw),  πατατοσαλάτα.  ΄Ετοιμα  γεύματα  και
κατεψυγμένα γεύματα αποτελούμενα κυρίως από κρέας. ΄Ετοιμα γεύματα και
κατεψυγμένα γεύματα αποτελούμενα κυρίως από λαχανικά..
35: Υπηρεσίες λιανικής και χοντρικής πώλησης σε σχέση με έτοιμα ορεκτικά
συγκεκριμένα  ταχινοσαλάτα,  ταραμοσαλάτα,  χούμους,  τζατζίκι,  πίκλα,
παντζιαροσαλάτα,  μελιτζανοσαλάτα,  τυροκαυτερή,  τυροσαλάτα,  ρώσικη,
λαχανοσαλάτα (coleslaw) και πατατοσαλάτα. Υπηρεσίες λιανικής και χοντρικής
πώλησης σε σχέση με έτοιμα γεύματα και κατεψυγμένα γεύματα αποτελούμενα
κυρίως από κρέας.  Υπηρεσίες χοντρικής και  λιανικής πώλησης σε σχέση με
έτοιμα  γεύματα  και  κατεψυγμένα  αποτελούμενα  κυρίως  από  λαχανικά.
Υπηρεσίες χοντρικής και λιανικής πώλησης σε σχέση με έτοιμα γεύματα και
κατεψυγμένα γεύματα κυρίως από ζυμαρικά. Υπηρεσίες χοντρικής και λιανικής
πώλησης σε σχέση με την μαγιονέζα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91368
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/02/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SOVEX TRADING LTD

Ζήνωνος Κιτιέος 6, 2064 Στρόβολος Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Ελιά η Μοναχή
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29:  Ελαιόλαδο.  Βιολογικό  Έξτρα  Παρθένο  Ελαιόλαδο.  Έξτρα  Παρθένο
Ελαιόλαδο.  Εξαιρετικό  Παρθένο  Ελαιόλαδο.  Παρθένο  Ελαιόλαδο.  Εξαιρετικά
Παρθένο Ελαιόλαδο. Ελιά (έλαια -άς) εδώδιμο. Ελιές Γεμιστές. Πάστα Ελιάς.
Πουρές  Ελιάς.  Επεξεργασμένες  ελιές.  Ελιές  Κονσερβοποιημένες.  Ελιές  σε
κονσέρβα.  Κονσερβοποιημένες-επεξεργασμένες  ελιές.  Καρύδας  (΄Ελαιο).
Επεξεργασμένος  πουρές  Ελιάς.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος
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(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91639
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 06/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): RDOMAIN LTD

Δημοσθένη Σεβέρη, 12, 6ος όροφος, Διαμ. 601, 1080 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΑΝΑΡΗ  FRESH  ANARI  ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΑ  SHEEP  AND  GOAT'S  MILK  PRODUCT  OF
CYPRUS ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΙΟΝ Kornos

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Γαλακτοκομικά προϊόντα και υποκατάστατα γαλακτοκομικών προϊόντων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χριστόφορος Α. Χριστοφόρου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.
Τ.Θ.22225, 1519 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91667
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 20/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Alfa Capital Markets Ltd

Λεωφ. Θεμιστοκλή Δέρβη 3, Julia House, 4ος όροφος, 1066 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Alfa Capital Markets
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση;  Διοίκηση,  οργάνωση  και  διαχείριση  επιχειρήσεων;  Εργασίες
γραφείου..
36:  Χρηματοπιστωτικές,  νομισματικές  και  τραπεζικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες
ασφάλισης; Κτηματομεσιτικές υποθέσεις..
42: Τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας
και σχεδιασμού; Υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης, βιομηχανικής έρευνας και
βιομηχανικού  σχεδιασμούας;  Υπηρεσίες  ποιοτικού  ελέγχου  και  πιστοποίησης;
Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΛΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Λεωφ.  Κυριάκου  Μάτση  16,  Eagle  House,  7ος  όροφος,  1082  Λευκωσία
(Τ.Θ.29238, 1623 Λευκωσία)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91587
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 20/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): GIANNAKIS MARKOULLIS

Γρίβα Διγενή 17, 4521 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:



25/10/2021 38

25/10/2021 38/283

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: SOUVLAKI ISLAND σουβλακοπωλείο
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29:  Δέρματα  για  λουκάνικα  και  απομιμήσεις  αυτών;  Κρέας  και  προϊόντα
κρέατος; Σούπες και ζωμοί, εκχυλίσματα κρέατος; Γαλακτοκομικά προϊόντα και
υποκατάστατα γαλακτοκομικών προϊόντων; Ψάρια, θαλασσινά και μαλάκια, μη
ζωντανά; Έλαια και λίπη βρώσιμα..
30: Αλάτι, μπαχαρικά, αρτύματα και καρυκεύματα; Επεξεργασμένα δημητριακά,
άμυλα και προϊόντα που κατασκευάζονται από αυτά, ψημένα παρασκευάσματα
και μαγιά; Πίτες..
40:  Άλεση  τροφίμων;  Επεξεργασία  τροφίμων;  Κάπνισμα  κρέατος;  Κάπνισμα
ψαριών; Υπηρεσίες καπνιστηρίου για την κάπνιση τροφίμων..
43: Γλυπτική τροφίμων; Διακανονισμός γευμάτων σε ξενοδοχεία; Διακόσμηση
τροφίμων;  Διοργάνωση γαμήλιων  δεξιώσεων  (παροχή  τροφίμων  και  ποτών);
Εστιατόρια  αυτοεξυπηρέτησης;  Εστιατόρια  παροχής  φαγητού  σε  πακέτο;
Εστιατόρια  ταχείας  και  διαρκούς  εξυπηρέτησης  [σνακ-μπαρ];  Καταστήματα
εκλεκτών  τροφίμων  (ντελικατέσεν)  [εστιατόρια];  Υπηρεσίες  κινητού
εστιατορίου; Υπηρεσίες φαγητού και ποτού σε πακέτο; Ψησταριές (εστιατόρια);
Παρασκευή γευμάτων; Παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών για άμεση
κατανάλωση; Παρασκευή τροφής και ποτών; Παρασκευή φαγητού; Παρασκευή
φαγητού για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εξωτερικής ανάθεσης; Υπηρεσίες
φαγητού  σε  πακέτο;  Υπηρεσίες  φιλοξενίας  (παροχή  τροφίμων  και  ποτών);
Υπηρεσίες εστιατορίων που προσφέρουν φρεσκοκομμένο κρέας; Παροχή φαγητού
και  ποτών  σε  εστιατόρια  και  μπαρ;  Παροχή  φαγητού  και  ποτών  σε
φιλοξενούμενους;  Παροχή  φαγητού  και  ποτών  σε  πελάτες  εστιατορίων;
Σερβίρισμα φαγητού και ποτών; Υπηρεσίες εστιατορίου.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 69, ACROPOLIS CENTER ΓΡ.301, 3040 ΛΕΜΕΣΟΣ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91646
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 29/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Tropicana Products, Inc.

1001 13th Avenue East Bradenton, Florida 34208 United States of America
(540) Αναπαράσταση Σήματος:



25/10/2021 39

25/10/2021 39/283

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Tropicana DELIGHT MIXED FRUIT
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
32: Χυμοί από φρούτα και ποτά από φρούτα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χρύσα Ψαρά
Λεωφ.  Μακαρίου  ΙΙΙ  αρ.  14,  Μέγαρο  Μιτσή  2,  2ος  όροφος,  γραφ.  1,  1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91640
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 29/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Republic of Korea
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: DYNAPRO HPX
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Ελαστικά αυτοκινήτων, ελαστικά ποδηλάτων, περιβλήματα για ελαστικά με
αεροθαλάμους,  καλύμματα  για  ελαστικά,  ελαστικά  μοτοσυκλετών,
συγκολλητικές  ροδέλες  καουτσούκ,  για  επιδιόρθωση  αεροθαλάμων,
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αεροθάλαμοι για ποδήλατα, αεροθάλαμοι για μοτοσυκλέτες, αεροθάλαμοι για
ελαστικά οχημάτων, αεροθάλαμοι για τροχούς οχημάτων, δίχτυα αποσκευών για
οχήματα,  ελαστικά,  εξοπλισμός  επισκευής  για  αεροθάλαμους,  ζάντες  για
τροχούς  οχημάτων,  καλύμματα  σέλας  για  ποδήλατα,  καλύμματα  σέλας  για
μοτοσυκλέτες, ζώνες ασφαλείας για καθίσματα οχημάτων, ελατήρια φρένων για
οχήματα, αμορτισέρ για οχήματα, σχάρες μεταφοράς χιονοπέδιλων για χρήση
σε  οχήματα,  καρφιά  ελαστικών,  ελαστικά  συμπαγή  για  τροχούς  οχημάτων,
επιφάνειες  κυλίσεως  για  αναγόμωση  ελαστικών,  ερπύστριες  (τρακτέρ)  για
οχήματα, ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο (συμπαγή) για ποδήλατα, ελαστικά χωρίς
αεροθάλαμο (συμπαγή) για μοτοσυκλέτες,  βαλβίδες για ελαστικά οχημάτων,
ελαστικά τροχών οχημάτων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χρύσα Ψαρά
Λεωφ.  Μακαρίου  ΙΙΙ  αρ.  14,  Μέγαρο  Μιτσή  2,  2ος  όροφος,  γραφ.  1,  1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91625
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kyriakides Mushrooms LTD

Αποστόλου Λουκά 1, 4632 Κολόσσι, Λεμεσός Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: So mush better
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31: Μανιτάρια Φρέσκα. Ωμά μανιτάρια. Μανιτάρια, νωπά, για διατροφική χρήση.
Μανιτάρια  πλευρώτους,  νωπά.  Νωπά  βρώσιμα  ζελεμανιτάρια  (tremella
fuciformis).  Νωπά  μανητάρια  σιτάκε.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λεωφ. Λεμεσού 5, 2ος όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91630
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Lelantus Innovations Ltd

Μακεδονίας 10, Αγλαντζιά 2107 Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: AURA
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42:  Δοκιμές,  πιστοποίηση  και  ποιοτικός  έλεγχος;  Επιστημονικές  και
τεχνολογικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού;  Υπηρεσίες  τεχνολογιών  της
πληροφορικής;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Τεχνολογικές  και
επιστημονικές  υπηρεσίες  και  σχετικές  υπηρεσίες  έρευνας  και  σχεδιασμού;
Υπηρεσίες  βιομηχανικής  ανάλυσης,  βιομηχανικής  έρευνας  και  βιομηχανικού
σχεδιασμούας; Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης; Σχεδιασμός και
ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ
ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΙΝΗΣ 4, 502, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91641
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 06/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Maria Mouyiasi

10 Amfitrional Idreou Street Martin House, Flat 203, Limassol Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MOUYIASI ARCHITECTS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42:  Υπηρεσίες  σχεδιασμού;  Αρχιτεκτονικές  υπηρεσίες  για  τον  σχεδιασμό
βιομηχανικών κτιρίων; Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό εμπορικών
κτιρίων;  Αρχιτεκτονικές  υπηρεσίες  για  τον  σχεδιασμό  χώρων  γραφείων;
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για διακόσμηση εσωτερικών χώρων; Αρχιτεκτονικός
σχεδιασμός  για  πολεοδομικό  σχεδιασμό;  Αρχιτεκτονικός  σχεδιασμός
εσωτερικών  χώρων;  Διακόσμηση  εσωτερικών  χώρων;  Παροχή  συμβουλών
σχετικά με διακόσμηση εσωτερικών χώρων; Παροχή πληροφοριών στον τομέα
του  αρχιτεκτονικού  σχεδιασμού  μέσω δικτυακού  τόπου;  Παροχή  συμβουλών
στον κλάδο του σχεδιασμού κτιρίων; Παροχή συμβουλών σχεδιασμού; Παροχή
συμβουλών  σχετικά  με  διακόσμηση  εσωτερικών  χώρων;  Σύσταση  σχεδίων
κατασκευών;  Σχεδιασμός  εγκαταστάσεων  για  φροντίδα  παιδιών;  Σχεδιασμός
εγκαταστάσεων  επιχειρήσεων;  Σχεδιασμός  εμπορικών  κέντρων;  Σχεδιασμός
εμπορικών  εσωτερικών  χώρων;  Σχεδιασμός  ελεγχόμενων  περιβαλλοντικών
κτιρίων;  Σχεδιασμός  εστιατορίων;  Σχεδιασμός  εσωτερικού  χώρου
καταστημάτων; Σχεδιασμός και μελέτη αθλητικών εγκαταστάσεων; Σχεδιασμός
και μελέτη κοινοτήτων κατοικιών; Σχεδιασμός και μελέτη κουζινών; Σχεδιασμός
καταστημάτων; Σχεδιασμός καταστημάτων [υπηρεσίες σχεδιασμού]; Σχεδιασμός
κατοικιών; Σχεδιασμός χώρων γραφείου; Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
σχετικά  με  εκθέσεις;  Υπηρεσίες  για  τον  σχεδιασμό  εγκαταστάσεων
επιχειρήσεων; Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών
σχετικά  με  σχεδιασμό  εσωτερικών  χώρων;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών
σχετικά με το σχεδιασμό εσωτερικών χώρων; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών
σχετικά με το σχεδιασμό κτιρίων; Υπηρεσίες σχεδιασμού γραφείων [υπηρεσίες
σχεδιασμού]; Υπηρεσίες σχεδιασμού διάταξης γραφείων; Υπηρεσίες σχεδιασμού
διαρρύθμισης  καταστημάτων;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού  επίπλων  για  τους
εσωτερικούς χώρους κτιρίων; Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων βάσει
των αρχών του φενγκ σούι; Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων κτιρίων;
Υπηρεσίες  σχεδιασμού  και  σχεδίασης  διαρρύθμισης  για  περιβάλλοντα
αποστειρωμένων  χώρων;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού  κατοικιών;  Υπηρεσίες
σχεδιασμού  ξενοδοχείων;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού  οικιστικών  ακινήτων;
Υπηρεσίες σχεδιασμού νοσοκομείων;  Υπηρεσίες σχεδιασμού σε σχέση με την
εσωτερική  διακόσμηση  γραφείων;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού  σε  σχέση  με  την
εσωτερική διακόσμηση οικιών; Υπηρεσίες σχεδιασμού σχετικά με εστιατόρια;
Υπηρεσίες σχεδιασμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου; Υπηρεσίες χωρικού
σχεδιασμού εσωτερικών χώρων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

CHRISTOPHI & ASSOCIATES LLC
Σπύρου Κυπριανού 20, Chapo Central, 2ος όροφος, γρ. 201, 1075 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91648
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): CYPRUS INVESTMENT PROMOTION AGENCY

Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 9, SEVERIS HOUSE, 4ος όροφος, 1065 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: FILM IN CYPRUS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Ηχογραφημένα  περιεχόμενα.  Τεχνολογία  της  πληροφορίας  και  συσκευές
οπτικοακουστικές, πολυμέσων και φωτογραφικές. Μαγνήτες, μαγνητοποιητές.
Επιστημονικές  και  εργαστηριακές  συσκευές  επεξεργασίας  με  τη  χρήση
ηλεκτρικής ενέργειας. Συσκευές, όργανα και καλώδια για ηλεκτρισμό. Οπτικές
συσκευές,  ενισχυτές  και  διορθωτές.  Συσκευές  ασφαλείας,  προστασίας,
προφύλαξης και σηματοδότησης. Εξοπλισμός καταδύσεων. Συσκευές πλοήγησης,
καθοδήγησης, εντοπισμού, στόχευσης και χαρτογράφησης. Όργανα μέτρησης,
ανίχνευσης  και  παρακολούθησης,  σήμανσης  και  ελέγχου.  Συσκευές
επιστημονικής έρευνας και εργαστηρίων, συσκευές εκπαίδευσης και εξομοιωτές.
Και μέρη και εξαρτήματα των πιο πάνω προϊόντων, που περιλαμβάνονται στην
Κλάση..
41:  Εκδόσεις  και  ανταποκρίσεις.  Υπηρεσίες  εκπαίδευσης,  ψυχαγωγίας  και
αθλητισμού. Μετάφραση και ερμηνεία. Και ενοικίαση, μίσθωση και εκμίσθωση
σχετικά  με  το  πιο  πάνω,  που  περιλαμβάνονται  στην  κλάση  και  συμβουλές,
γνωμοδότηση και  πληροφορίες για  το πιο  πάνω,  που περιλαμβάνονται  στην
κλάση.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Πελαγίας, Χριστοδούλου, Βράχας Δ.Ε.Π.Ε.
Θεμιστοκλή Δέρβη 41, Hawaii Nicosia Tower, 8ος όροφος, γρ. 806-807, 1066
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91632
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 05/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Photos Photiades Distributors Ltd

Στασίνου, 8, PHOTOS PHOTIADES BUILDING, 6ος όροφος, 1060 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: FRANK ROASTMAN AUTHENTIC COFFEE MASTERS FRoastman
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Καφές,  τσάι,  κακάο,  υποκατάστατα  καφέ;  "Ξίδι,  σάλτσες  και  άλλα
καρυκεύματα; Πάγος [παγωμένο νερό]..
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39: Μεταφορές; Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων.
(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου

ή Ειδικού Πληρεξούσιου:
Λ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Γωνιά Ρήγα Φεραίου 8 & Βασίλη Βρυωνίδη, LIBRA CHAMBERS BUILDING, Όροφος
1 & 2, 3095 Λεμεσός (Τ.Θ. 51511, 3506 Λεμεσός)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91642
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): MEDIKOUR LTD

Κωνσταντίνου Κέντη 19, Λατσιά, 2235 Λευκωσία Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MEDIKOUR
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Συμπληρώματα διατροφής και διαιτητικά παρασκευάσματα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

L. XENOPOULOU LLC
Ακαδημίας 21, KEMA Building, 9ος όροφος, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91643
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): MEDIKOUR LTD

Κωνσταντίνου Κέντη 19, Λατσιά, 2235 Λευκωσία Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MEDIKO FERRO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Συμπληρώματα διατροφής και διαιτητικά παρασκευάσματα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

L. XENOPOULOU LLC
Ακαδημίας 21, KEMA Building, 9ος όροφος, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91337
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 22/05/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Anchor Equity Partners (Asia) Limited

L15, 28 Hennessy Road, Hong Kong The HONG KONG Special Administrative
Region of the People's Republic of China

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ANCHOR
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Οικονομικές  υπηρεσίες·  Επενδυτικές  υπηρεσίες·  Οικονομικές  υπηρεσίες
διαχείρισης  χαρτοφυλακίου·  Υπηρεσίες  επένδυσης  αμοιβαίων  κεφαλαίων·
Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων· Υπηρεσίες επενδύσεων ιδιωτικών
μετοχικών  κεφαλαίων·  Διαχείριση  ιδιωτικών  μετοχικών  κεφαλαίων·  Παροχή
χρηματοπιστωτικών  συμβουλών  στον  τομέα  των  ιδιωτικών  μετοχικών
κεφαλαίων,  των  χρηματοπιστωτικών  επενδύσεων  ιδιωτικών  μετοχικών
κεφαλαίων, των επενδυτικών κεφαλαίων ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων και
της χρηματοδότησης με ιδιωτικά κεφάλαια.

 Μετατροπή Ευρωπαϊκού Σήματος σε
Εθνικό:

(310) 018074540
(320) 29/05/2019

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Δικηγορικό Γραφείο Δρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Δ.Ε.Π.Ε.
Οδός W. Weir 9 και Κοραή 5, Theodoulou House, 1ος όροφος, 6010 Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91705
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): APT TRADE LIMITED LIABILITY COMPANY

MOSKOVSKY SETTLEMENT, 4 DICKENS STREET, BUILDING 4, CONSTRUCTION 4,
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MOSCOW Russian Federation
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: CHOCO battle
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Σοκολάτα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε
Διγενή Ακρίτα & Κλεομένους 2, 2ος όροφος, 1061 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91706
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): APT TRADE LIMITED LIABILITY COMPANY

MOSKOVSKY SETTLEMENT, 4 DICKENS STREET, BUILDING 4, CONSTRUCTION 4,
MOSCOW Russian Federation

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: BATTLESHIP CHOCO GAME
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Σοκολάτα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε
Διγενή Ακρίτα & Κλεομένους 2, 2ος όροφος, 1061 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91644
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ)

Αγιασμάτων 10, 2230 Λατσιά, Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΟΣΑΚ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Ερανος  για  φιλανθρωπικούς  σκοπούς;  φιλανθρωπικοί  έρανοι;  οργάνωση
εράνων;  οργάνωση  φιλανθρωπικών  δραστηριοτήτων  και  εκδηλώσεων;
υπηρεσίες  χρηματικών  επιδομάτων;  παροχή  χρηματοδότησης  για  τον
εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση νοσοκομειακών θαλάμων και χώρων θεραπείας;
παροχή  χρηματοδότησης  για  νοσηλευτικές  και  ιατρικές  θέσεις;  παροχή
οικονομικής βοήθειας σε ασθενείς και στις οικογένειές τους..
41: Οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων; οργάνωση αθλητικών
και  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  για  φιλανθρωπικούς  σκοπούς;  οργάνωση  και
εκτέλεση συνεδρίων και σεμιναρίων; εκπαιδευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον
τομέα της υγείας; δημοσίευση βιβλίων, κειμένων και περιοδικών; ανάπτυξη και
διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της υγείας..
42: Υπηρεσίες επιστημονικής και ιατρικής έρευνας..
45: Παροχή υπηρεσιών συνηγόρου ασθενών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΛΕΛΛΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε.Π.Ε.
Σοφούλη 2, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, 9ος όροφος, 1096 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91645
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): AEOLUS TYRE CO., LTD

No.48 Jiaodong South Road Jiaozuo, Henan China
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: WIND POWER
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: ελαστικά για τροχούς οχημάτων; ελαστικά για μηχανοκίνητα οχήματα; αέρα
(θάλαμοι -) για ελαστικά; ελάστικα με αεροθαλάμους; ερπύστριες [τρακτέρ] για
οχήματα;  καρφιά  ελαστικών;  επενδύσεις  ελαστικών;  ελαστικά  οχημάτων;
λάστιχα για ποδήλατα; ελαστικά.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

IOANNIDES, CLEANTHOUS & CO LLC
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91650
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 11/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Ροδοσθένης Ροδοσθένους

Νικολάου Νικολαΐδη 4, Center Point, Γραφείο 101, 8010 Πάφος Cyprus
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Αθηνά Χαραλαμπίδη
Νικολάου Νικολαΐδη 4, Center Point, Γραφείο 101, 8010 Πάφος Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: α
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
45: Νομικές υπηρεσίες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Αθηνά Χαραλαμπίδη
Νικολάου Νικολαΐδη 4, Center Point, Γραφείο 101, 8010 Πάφος
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91687
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SLOA LIMITED

Τζων Κέννεντυ 77, 1077 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: SLOA
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση,  Διοίκηση  Επιχειρήσεων,  Διαχείριση  Επιχειρήσεων,  Εργασίες
Γραφείου..
42:  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  υλισμικού  και  λογισμικού  ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΔΕΠΕ
Λεωφόρος Ευαγόρου 31, Evagoras Complex, 2ος όροφος, Γρ.21, 1066 Λευκωσία
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Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91676
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): D.S.C DELICIOUS SALAD & CATERING LTD

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 23, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, 3065 ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Jimmy's HOMEMADE DELICIOUS SALADS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Έτοιμα  γεύματα  και  κατεψυγμένα  γεύματα  αποτελούμενα  κυρίως  από
ζυμαρικά. Μαγιονέζα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91695
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): LASH MUSIC, LLC, a Delaware limited liability company

c/o Keats Gatien, LLP 120 S. El Camino Drive, Suite 207 Beverly Hills, CA 90212
United States of America

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: BILLIE EILISH
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Αρώματα,  μη  φαρμακευτικά  καλλυντικά,  μη  φαρμακευτικά  σαπούνια,  μη
φαρμακευτικές λοσιόν σώματος, μη φαρμακευτικές κρέμες δέρματος.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Δικηγορικό Γραφείο Θέλμα Κυριακίδη
Τ.Θ.21931,  1515  Λευκωσία  (256  Ledras  Street,  Kyriakides  Building,  1011
Λευκωσία)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91696
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Wizards of the Coast LLC

1600 Lind Ave SW Ste 100 Renton, WA 98057 United States of America
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: WIZARDS OF THE COAST
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 9: Τηλεφορτώσιμα ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούνται σε σχέση
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ή/και Υπηρεσιών: με  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  συσκευές  για  κονσόλες  παιχνιδιών  και
ασύρματες  συσκευές,  τηλεφορτώσιμα  ηλεκτρονικά  βιβλία..
16:  Έντυπο  υλικό  σε  σχέση  με  παιχνίδια,  συλλεκτικές  κάρτες,  βιβλία
καθοδήγησης παικτών..
28:  Παιχνίδια  αναπαράστασης  φανταστικών  ρόλων,  παιχνίδια,  επιτραπέζια,
παιχνίδια ανταλλαγής καρτών και τα εξαρτήματα τους, συλλεκτικές φιγούρες
παιχνιδιών..
41:  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου,  ονομαστικά παροχή διαδικτυακών
παιχνιδιών υπολογιστή και διαδραστικών διαδικτυακών παιχνιδιών για πολλούς
παίκτες μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου,  διαδικτυακά και  ζωντανά τουρνουά
παιχνιδιών, ηλεκτρονικά αθλήματα, ηλεκτρονικά βιβλία.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Δικηγορικό Γραφείο Θέλμα Κυριακίδη
Τ.Θ.21931,  1515  Λευκωσία  (256  Ledras  Street,  Kyriakides  Building,  1011
Λευκωσία)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91697
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): LASH MUSIC, LLC, a Delaware limited liability company

c/o Keats Gatien, LLP 120 S. El Camino Drive, Suite 207 Beverly Hills, CA 90212
United States of America

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
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(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών:

3:  Αρώματα,  μη  φαρμακευτικά  καλλυντικά,  μη  φαρμακευτικά  σαπούνια,  μη
φαρμακευτικές λοσιόν σώματος, μη φαρμακευτικές κρέμες δέρματος.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Δικηγορικό Γραφείο Θέλμα Κυριακίδη
Τ.Θ.21931,  1515  Λευκωσία  (256  Ledras  Street,  Kyriakides  Building,  1011
Λευκωσία)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91682
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ATLAS COFFEE SHOP LTD

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42, 8021 ΠΑΦΟΣ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ATLAS COFFEE SHOP ESTD 2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
43: Καφετέριες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΜΑΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42, 8021 ΠΑΦΟΣ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91655
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 15/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): A.L KIDS1WEAR LTD

Αναστάση Μανώλη 5, Ξυλοφάγου 7520, Λάρνακα Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Kids wear
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25:  Ενδύματα,  υποδήματα,  είδη  πιλοποιίας;  Παιδικά  ενδύματα;  Παιδικά
εξωτερικά  ενδύματα;  Παιδικά  ρούχα;  Παιδικά  παπούτσια;  Βαφτιστικά;
Βαφτιστικά  φορέματα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΤΡΟΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ 3Α, ΛΑΡΝΑΚΑ 6046
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91675
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): "HELLENIC  FUELS  AND  LUBRICANTS  SINGLE  MEMBER  INDUSTRIAL  AND

COMMERCIAL  SOCIETE  ANONYME",  also  trading  as  "EKO  ABEE"
8A Cheimarras street, 151 25 Marousi Greece

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: EKO carewash
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37:  Υπηρεσίες  καθαρισμού  και  πλυσίματος  αυτοκινήτων.  Συντήρηση  και
επισκευή αυτοκινήτων.  Παροχή εγκαταστάσεων πλυντηρίου αυτοκινήτων για
αυτοεξυπηρέτηση. Στίλβωση αυτοκινήτων. Δέρματος (Συντήρηση, καθαρισμός
και  επιδιόρθωση-).  Καθαρισμός  και  επισκευή  δερμάτων.  Καθαρισμός  και
περιποίηση  ινών,  υφάσματων,  δερμάτων,  γουνών  και  προϊόντων  που
κατασκευάζονται από αυτά. Συντήρηση και επισκευή ελαστικών. Επιδιόρθωση
ελαστικών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΔΡ. Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λάμπουσας 1, 1095 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91654
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 14/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): AT THE VETS VETERINARY CLINIC A.D.E. LTD

Μάρκου Ευγενικού, 10, ισόγειο, Μέσα Γειτονιά 4002, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: at the Vets VETERINARY CLINIC
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
44:  Κτηνιατρικές  υπηρεσίες;  Κτηνιατρικές  χειρουργικές  υπηρεσίες;
Κτηνιατρικές  και  αγροτικές  υπηρεσίες;  Παροχή  επαγγελματικών  συμβουλών
σχετικά  με  κτηνιατρικές  υπηρεσίες;  Παροχή  πληροφοριών  σε  σχέση  με
κτηνιατρικές υπηρεσίες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

CHRISTIANA ARISTIDOU LLC
Ομονοίας 52, TROODOS COURT, 1ος όροφος,γραφείο 3, 3052 Λεμεσός
Κύπρος
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(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91662
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): MEGA GUARD PRIVATE SECURITY SERVICES CYPRUS LIMITED

Γλάδστωνος 31, 1095 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MEGA GUARD 24 SECURITY
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Ηλεκτρονικές ταμπελίτσες ασφαλείας; Ηλεκτρικές συσκευές παρακολούθησης
ασφάλειας;  Εξοπλισμός  προστασίας  και  ασφάλειας;  Πίνακες  ελέγχου  για
συναγερμούς ασφαλείας; Αισθητήρες κίνησης για φώτα ασφαλείας; Ηλεκτρονικά
συστήματα  ασφαλείας  για  οικιακό  δίκτυο;  Ηλεκτρικές  και  ηλεκτρονικές
συσκευές και όργανα ασφαλείας; Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον
τηλεχειρισμό συσκευών ασφαλείας;  Ηλεκτροδυναμικές συσκευές για χειρισμό
από  απόσταση  σημάτων;  Ηλεκτρονικά  μπρελόκ  ως  συσκευές  τηλεχειρισμού;
Ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου; Συσκευές τηλεχειρισμού; Συσκευές ασφαλείας,
προστασίας,  προφύλαξης  και  σηματοδότησης;  Συστήματα  συναγερμού;
Συναγερμοί  ασφαλείας;  Εγκαταστάσεις  συναγερμού;  Κάμερες  ασφαλείας;
Λογισμικό  ασφαλείας..
37:  Εγκατάσταση  αντικλεπτικών  συστημάτων;  Εγκατάσταση  συστημάτων
ασφαλείας;  Εγκατάσταση  οικιακών  συσκευών  ασφαλείας;  Συντήρηση  και
επισκευή  εγκαταστάσεων  ασφαλείας;  Συντήρηση  και  τεχνική  υποστήριξη
συναγερμών  ασφαλείας;  Υπηρεσίες  παροχής  πληροφοριών  σε  σχέση  με
εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας; Υπηρεσίες πληροφόρησης σε σχέση με τη
συντήρηση συστημάτων ασφαλείας; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με
την  εγκατάσταση  εξοπλισμού  ασφαλείας;  Εγκατάσταση,  συντήρηση  και
επισκευή  μηχανημάτων;  Κλοπής  (Εγκατάσταση  και  επισκευή  μηχανισμών
αντικλεπτικού συναγερμού -); Πληροφόρηση για θέματα επισκευής..
39:  Υπηρεσίες αποθήκευσης ασφαλείας (μεταφορές);  Μεταφορά τιμαλφών με
οχήματα ασφαλείας..
41: Ατομική εκπαίδευση; Διοργάνωση και διεξαγωγή κατ ιδίαν εκπαιδευτικών
φόρουμ;  Εκπαιδευτικές  εξετάσεις;  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  επιμορφωτικών
σεμιναρίων; Παροχή κατάρτισης.
45: Υπηρεσίες ασφαλείας για την προστασία ατόμων; Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
παρακολούθησης  για  σκοπούς  ασφαλείας;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών
σχετικά με την ασφάλεια; Υπηρεσίες πληροφόρησης σε σχέση με την ασφάλεια;
Υπηρεσίες ασφάλειας για την προστασία περιουσιακών στοιχείων;  Υπηρεσίες
ασφαλείας  για  την  σωματική  προστασία  προσώπων;  Παροχή  πληροφοριών
σχετικά με υπηρεσίες φρουρών ασφαλείας; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε
σχέση  με  την  ασφάλεια;  Υπηρεσίες  φρουρών  ασφαλείας  για  την  προστασία
περιουσιών και ατόμων; Προσωπικών σωματοφυλάκων (Υπηρεσίες); Συνοδεία σε
κοινωνικές εκδηλώσεις [άτομα συνοδείας]; Υπηρεσίες φύλακα; Φύλαξη οικιών;
Συμβουλευτική  για  θέματα  προσωπικής  ασφάλειας;  Υπηρεσίες  ασφάλειας;
Έλεγχος  ασφαλείας  αποσκευών;  Υπηρεσίες  φυσικής  ασφάλειας;  Υπηρεσίες
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φρουρών  ασφάλειας  για  κτίρια;  Συμβουλευτική  για  θέματα  ασφάλειας;
Υπηρεσίες νυκτερινής ασφάλειας; Παρακολούθηση αντικλεπτικών συναγερμών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Γλάδστωνος 31, 1095 Λευκωσία, Τ.Θ. 24860, 1304 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91660
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): FOREST BIO FARM LIMITED

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ, 101, COMMERCIAL UNION BUILDING,
1ος ΟΡΟΦΟΣ, 1071 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: RIVERLAND BIO FARM
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Αιθέρια  έλαια  και  αρωματικά  εκχυλίσματα;  Καθαριστικά  και  αρωματικά
παρασκευάσματα; Καλλυντικά παρασκευάσματα..
29:  Γαλακτοκομικά προϊόντα και  υποκατάστατα γαλακτοκομικών προϊόντων;
Αυγά  πουλιών  και  προϊόντα  αυγών;  Επεξεργασμένα  φρούτα,  μανιτάρια,
λαχανικά, ξηροί καρποί και όσπρια; Κρέας και προϊόντα κρέατος; Έλαια και λίπη
βρώσιμα..
30: Βιολογικό μέλι για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΜΑΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
101 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Commercial Union Building, 1ος όροφος, 1071
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91665
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SEAMLESS1 HAIR EUROPE LTD

Νίκου Δημητρίου, 45, ROSE COURT, 3ος Όροφος, Διαμέρισμα 301, 6031 Λάρνακα
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: S1 Superfood Therapy
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Σαμπουάν;  Μαλακτικά  μαλλιών;  Ξηρά  σαμπουάν;  Σπρέι  μαλλιών;
Παρασκευάσματα  ισιώματος  μαλλιών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Γ. ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Νίκου Δημητρίου 45, ROSE COURT, 301, 6031 Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91670
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): BLUESPRIT LIMITED

Νικόλα Ιωάννου 1, Διαμέρισμα 203, 2236 Λατσιά Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: BacteFlora
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
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(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών:

5: Συμπληρώματα διατροφής.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Theodoulou House, W.Weir 9 & 5 Corais Street, 6010 Larnaca, P.O.Box 40965,
6308 Larnaca
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91671
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): BLUESPRIT LIMITED

Νικόλα Ιωάννου 1, Διαμέρισμα 203, 2236 Λατσιά Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: BacteFiber
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Συμπληρώματα διατροφής.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Theodoulou House, W.Weir 9 & 5 Corais Street, 6010 Larnaca, P.O.Box 40965,
6308 Larnaca
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91674
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): "HELLENIC  FUELS  AND  LUBRICANTS  SINGLE  MEMBER  INDUSTRIAL  AND

COMMERCIAL  SOCIETE  ANONYME",  also  trading  as  "EKO  ABEE"
8A Cheimarras street, 151 25 Marousi Greece

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: EKO carewash
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37:  Υπηρεσίες  καθαρισμού  και  πλυσίματος  αυτοκινήτων.  Συντήρηση  και
επισκευή αυτοκινήτων.  Παροχή εγκαταστάσεων πλυντηρίου αυτοκινήτων για
αυτοεξυπηρέτηση. Στίλβωση αυτοκινήτων. Δέρματος (Συντήρηση, καθαρισμός
και  επιδιόρθωση-).  Καθαρισμός  και  επισκευή  δερμάτων.  Καθαρισμός  και
περιποίηση  ινών,  υφάσματων,  δερμάτων,  γουνών  και  προϊόντων  που
κατασκευάζονται από αυτά. Συντήρηση και επισκευή ελαστικών. Επιδιόρθωση
ελαστικών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΔΡ. Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λάμπουσας 1, 1095 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91664
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 14/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): M&W HOLY COW KOSHER MEAT AND POULTRY LTD

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4, 6018 ΛΑΡΝΑΚΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: HOLY COW Kosher Meat & Poultry
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: ΚΡΕΑΣ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΟΧΙ ΖΩΝΤΑΝΑ.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΛΕΞΗΣ ΤΕΚΚΗΣ
Γρίβα Διγενή 3, Patsalos House, Γρ. 501, 6030 Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91710
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): VITORGAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 283, 16233 ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Greece
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Eye STEP OPTICAL QUALITY PRODUCTS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Αλυσίδες για γυαλιά ήλιου, αλυσίδες για γυαλιά οράσεως, αντιθαμβωτικά
γυαλιά, αντιθαμβωτικά γυαλιά οράσεως, γυαλιά, γυαλιά 3D, γυαλιά ανάγνωσης,
γυαλιά ασφάλειας, γυαλιά ασφαλείας για την προστασία των ματιών, γυαλιά για
ποδηλάτες,  γυαλιά  διόρθωσης  όρασης,  γυαλιά  ήλιου,  γυαλιά  μεγεθυντικός
φακός, γυαλιά (οπτικά είδη), γυαλιά ήλιου, γυαλιά οπτικής, γυαλιά οράσεως,
φακοί επαφής, γυαλιά οράσεως επιρρίνια,  γυαλιά όρασης για παιδία,  γυαλιά
όρασης  με  αντανακλαστική  επίστρωση,  γυαλιά  όρασης  (οπτικά),  γυαλιά
προστασίας  από  τη  σκόνη,  διορθωτικά  γυαλιά,  διορθωτικοί  φακοί/οπτικά,
έξυπνα γυαλιά, θήκες για γυαλιά, θήκες για γυαλιά ήλιου, θήκες για γυαλιά
οράσεως, θήκες για ματογυάλια (γυαλιά οράσεως που στερεώνονται στη μύτη),
θήκες  γυαλιών,  θήκες  ειδικά  προσαρμοσμένες  για  φακούς  επαφής,  θήκες
(επιρρινικών γυαλιών οράσεως), θήκες οπτικών ειδών, θήκες παιδικών γυαλιών
οράσεως, κορδόνια για γυαλιά, κορδόνια για γυαλιά ήλιου, κορδόνια για γυαλιά
οράσεως, κορδόνια για οπτικά γυαλιά, οπτικά γυαλιά, οπτικά είδη, οπτικά είδη
γυαλιά  όρασης,  προστατευτικά  γυαλιά,  προστατευτικά  γυαλιά  ασφάλειας,
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προστατευτικά  γυαλιά  για  το  χιόνι,  προστατευτικά  γυαλιά  για  χρήσης  σε
αθλήματα, προστατευτικά γυαλιά για καταδύσεις, προστατευτικά γυαλιά για
αυτόνομες καταδύσεις  με  αναπνευστική συσκευή,  προστατευτικά γυαλιά για
μοτοσικλετιστές, προστατευτικά γυαλιά για κατάδυση, προστατευτικά γυαλιά
κολύμβησης, προστατευτικά γυαλιά οράσεως, προστατευτικά γυαλιά όρασης,
προστατευτικά γυαλιά συγκόλλησης, προστατευτικά γυαλιά χιονοδρομίου (σκι),
προστατευτικά ματιών, προστατευτικά οπτικά είδη, σκελετοί για γυαλιά ήλιου,
σκελετοί για γυαλιά οράσεως, σκελετοί για ματογυάλια (γυαλιά οράσεως που
στερεώνονται μόνο στη μύτη), σκελετοί για μικρά γυαλιά με λαβή (φασαμεν),
σκελετοί  γυαλιών,  σκελετοί  γυαλιών από μέταλλο ή συνδυασμό μετάλλου &
πλαστικού,  σκελετοί  γυαλιών  από  μέταλλο  και  συνθετικό  υλικό,  σκελετοί
γυαλιών κατασκευασμένοι από μέταλλο, σκελετοί γυαλιών κατασκευασμένοι από
πλαστικό,  σκελετοί  γυαλιών  κατασκευασμένοι  από  συνδυασμό  μετάλλου  &
πλαστικού,  σκελετοί  επιρρίνιων γυαλιών,  φακοί  για  γυαλιά ήλιου,  φακοί  για
γυαλιά οράσεως, φακοί μεγεθυντικοί (οπτικά είδη).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΓΛΑΥΚΟΣ Ν. ΡΑΦΑΗΛ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λεωφ. Ομήρου 20, γραφ.102,1097 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91666
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): INTERACTIVE GEM LIMITED

Νίκου Δημητρίου, 45, ROSE COURT, 3ος Όροφος, Διαμέρισμα 301, 6031 Λάρνακα
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Interactive GEM DYNAMIC MEDIA INTERFACE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38: Ροή δεδομένων; Υπηρεσίες ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου;
Βιντεοδιάσκεψη [τηλεδιάσκεψη, εικονοδιάσκεψη]; Διαβίβαση πληροφοριών μέσω
ηλεκτρονικών  δικτύων  επικοινωνίας;  Μετάδοση  αρχείων  δεδομένων,  ήχου,
βίντεο και πολυμέσων, όπου περιλαμβάνονται τηλεφορτώσιμα αρχεία και αρχεία
συνεχούς ροής μέσω παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Γ. ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Νίκου Δημητρίου 45, ROSE COURT, 301, 6031 Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91669
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): THE AZUR SELECTION PLC

Ανεξαρτησίας & Αθηνών NORA COURT, 2ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 203-205, 3040
Λεμεσός Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: The Azur Selection
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαχείριση ξενοδοχείων,  Διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,  Διοίκηση
επιχειρήσεων  για  ξενοδοχεία  για  λογαριασμό  τρίτων,  Υπηρεσίες  παροχής
συμβουλών σε σχέση με τη διοίκηση και διαχείριση ξενοδοχείων, Διαχείριση
προγραμμάτων άλλου φορέα που αφορούν παροχή κινήτρων στον τομέα των
ξενοδοχείων, Επιχειρησιακή διαχείριση ξενοδοχειακών θερέτρων, Μάρκετινγκ
ακινήτων, Διαφήμιση ακινήτων που προορίζονται για επαγγελματική χρήση ή
για κατοικίες...
36:  Κτηματομεσιτικές  υπηρεσίες,  Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις,  Παροχή
πληροφοριών σε σχέση με κτηματομεσιτικές υποθέσεις, μέσω του Διαδικτύου,
Υπηρεσίες αποτίμησης ακίνητης περιουσίας,  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
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Επενδύσεις  ακινήτων,  Κοινοπρακτική  αγορά  ακινήτων,  Οργάνωση  μίσθωσης
ακινήτων, Μεσιτεία ακινήτων, Χρηματοδότηση ακινήτων,; Παροχή συμβουλών
για θέματα ακινήτων,  Κτηματομεσιτικά γραφεία,  Υπηρεσίες χρονομεριστικής
μίσθωσης ακινήτων, Υπηρεσίες μεσεγγύησης ακινήτων, Διαχείριση ακινήτων,
Υπηρεσίες χρηματοδότησης σε σχέση με ξενοδοχεία,  Οικονομικές εκτιμήσεις
(ακίνητα),  Υπηρεσίες  παροχής επενδυτικών συμβουλών σχετικά με  ακίνητα,;
Παροχή  συμβουλών  σχετικά  με  επενδύσεις  σε  ακίνητα,  Υπηρεσίες  παροχής
ηλεκτρονικών πληροφοριών σε σχέση με ακίνητα,  Υπηρεσίες συμβούλων για
εταιρικά ακίνητα, Διαχείριση οικονομικών υποθέσεων σχετικά με ακίνητα...
37:  Υπηρεσίες  επίβλεψης  εργασιών  κατασκευής  κτιρίων  στο  πλαίσιο
κτηματομεσιτικών  έργων,  Ανακαίνιση  κτηρίων,  Ανακαίνιση  ακινήτων,
Ανακαίνιση  εσωτερικών  χώρων  κτιρίων;  Επίβλεψη  εργασιών  ανακαίνισης
κτιρίων,; Εργασίες ανακαίνισης και επισκευών σε οικοδομές; Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών σχετικά με ανακαίνιση κτιρίων, Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών
σχετικά με την ανακαίνιση κτιρίων,;  Συντήρηση και  επισκευή κοινοχρήστων
χώρων σε κτίρια, Συντήρηση και επισκευή μερών και εξαρτημάτων για κτίρια..
42:  Υπηρεσίες  αρχιτεκτονικής,  Υπηρεσίες  αρχιτεκτονικής  και  πολεοδομίας,
Αρχιτεκτονική  συμβουλευτική,  Διακόσμηση  εσωτερικών  χώρων,  Παροχή
συμβουλών  σχετικά  με  διακόσμηση  εσωτερικών  χώρων,  Σύσταση  σχεδίων
κατασκευών,  Υπηρεσίες  αρχιτέκτονα,  Υπηρεσίες  μηχανικού,  Υπηρεσίες
σχεδιασμού,  Σχεδιασμός  εξωτερικών  χώρων κτηρίων;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σε σχέση
με  το  συνδυασμό  χρωμάτων,  βαφών  και  επιπλώσεων  για  το  σχεδιασμό
εξωτερικών χώρων, Σχεδίαση, Σχεδίαση [σχεδιασμός] κτιρίων, Σχεδίαση μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή,; Υπηρεσίες μηχανικού σε σχέση με την αρχιτεκτονική,
Υπηρεσίες σχεδιασμού σε σχέση με την αρχιτεκτονική, Παροχή επαγγελματικών
συμβουλών σε σχέση με την αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής σχετικά
με την αξιοποίηση της γης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΑΜΗ
ΗΡΑΣ 22, LOIZIDES BUILDING, 5ος όροφος, Γραφείο 9, 1061 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91659
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 13/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ 5, 2417 ΕΓΚΩΜΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: CYPRUS TASTE AND GASTRONOMY AMBASSADOR
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Κρέατα, ψάρια, πουλερικά και κυνήγι; Εκχυλίσματα κρέατος; Φρούτα και
λαχανικά  διατηρημένα  (κονσέρβες),  κατεψυγμένα,  αποξηραμένα  και
μαγειρεμένα;  Ζελέ,  μαρμελάδες,  κομπόστες;  Αβγά;  Γάλα,  τυρί,  βούτυρο,
γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα; Έλαια και λίπη βρώσιμα..
30:  Καφές,  τσάι,  κακάο,  υποκατάστατα  καφέ;  Ρύζι,  ζυμαρικά  και  νούγιες;
Ταπιόκα και σάγο (αλεύρι κολλαρίσματος); Άλευρα και παρασκευάσματα από
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δημητριακά;  Άρτος,  γλυκά  και  είδη  ζαχαροπλαστικής;  Σοκολάτα;  Παγωτά,
γρανίτες  και  άλλα  παγωτά;  Ζάχαρη,  μέλι,  σιρόπι  μελάσας;  Μαγιά,  μπέικιν
πάουντερ; Αλάτι, αρτύματα, μπαχαρικά, διατηρημένα βότανα; "Ξίδι,  σάλτσες
και άλλα καρυκεύματα; Πάγος [παγωμένο νερό].

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

P. ANGELIDES & CO LLC
Αιτωλών 25, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91658
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 13/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ 5, 2417 ΕΓΚΩΜΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: CYPRUS DAIRY CULTURE AMBASSADOR
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Κρέατα, ψάρια, πουλερικά και κυνήγι; Εκχυλίσματα κρέατος; Φρούτα και
λαχανικά  διατηρημένα  (κονσέρβες),  κατεψυγμένα,  αποξηραμένα  και
μαγειρεμένα;  Ζελέ,  μαρμελάδες,  κομπόστες;  Αβγά;  Γάλα,  τυρί,  βούτυρο,
γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα; Έλαια και λίπη βρώσιμα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

P. ANGELIDES & CO LLC
Αιτωλών 25, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91656
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 13/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ 5, 2417 ΕΓΚΩΜΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: CYPRUS CHEESE AMBASSADOR
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Κρέατα, ψάρια, πουλερικά και κυνήγι; Εκχυλίσματα κρέατος; Φρούτα και
λαχανικά  διατηρημένα  (κονσέρβες),  κατεψυγμένα,  αποξηραμένα  και
μαγειρεμένα;  Ζελέ,  μαρμελάδες,  κομπόστες;  Αβγά;  Γάλα,  τυρί,  βούτυρο,
γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα; Έλαια και λίπη βρώσιμα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

P. ANGELIDES & CO LLC
Αιτωλών 25, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91711
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 13/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): GLOBAL FLAVOUR FRAGRANCE LTD

Μαραθώνος 3, MALI HOUSE, 8011 Πάφος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: G F F
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Κολώνιες. Αιθέρια έλαια και αρωματικά εκχυλίσματα. Αλοιφές για καλλυντική
χρήση.  Άνθη  (Βάσεις  για  αρώματα  από  -).  Αντηλιακά  [καλλυντικά].
Αντιγηραντικά παρασκευάσματα περιποίησης του δέρματος. Αντιιδρωτικά για
προσωπική  χρήση.  Αντιρυτιδικές  κρέμες.  Απορρυπαντικά.  Αποσμητικά.
Αποσμητικά  και  αντι-ιδρωτικά.  Αποτριχωτικά  παρασκευάσματα.  Αρώματα.
Άρωμα. Αρωματικά είδη για αρώματα. Αρωματικά για προϊόντα αρωματισμού.
Αρωματικά  έλαια  για  την  παρασκευή  καλλυντικών  παρασκευασμάτων.
Αρωματικά [αιθέρια έλαια]. Αρωματικά [κολόνιες, αρώματα, και σχετικά είδη].
Αρωματικά  παρασκευάσματα.  Αρωματικά  νερά.  Αρωματικές  κρέμες.
Αρωματικές λοσιόν και κρέμες σώματος. Αρωματικές ουσίες (αιθέρια έλαια).
Αρωματισμένα μαντιλάκια.. Αρωματισμένες λοσιόν [παρασκευάσματα ατομικής
περιποίησης].  Αρωματισμού  (Προϊόντα  -).  Αφρόλουτρα.  Αφρoί  καθαρισμού
σώματος.  Βάλσαμα καθαρισμού.  Βαζελίνη  για  καλλυντική  χρήση.  Βαφές για
καλλυντική  χρήση.  Βλεφαρίδες.  Βερνικιών  (Προϊόντα αφαίρεσης -).  Βερνίκια
νυχιών για καλλυντική χρήση. Βαφές καλλυντικές. Βοηθητικά αδυνατίσματος
[καλλυντικά], όχι για ιατρική χρήση. Βούτυρο σώματος και χεριών. Γαλακτώδεις
λοσιόν για την περιποίηση του δέρματος. Γαλάκτωμα σώματος. Γαλακτώματα
μαυρίσματος  [καλλυντικά].  Δέρματος  (Καλλυντικά  προϊόντα  περιποίησης  -).
Δέρματος  (προϊόντα  για  τη  συντήρηση  του  -)  [στιλβωτικά].  Διακοσμητικά
καλλυντικά.  Είδη  αρωματοποιίας.  Είδη  αρωματοποιίας,  αιθέρια  έλαια.  Είδη
αρωματοποιίας  και  αρώματα.  Είδη  σαπωνοποιίας.  Εκχυλίσματα  αρωμάτων.
Εκχυλίσματα βοτάνων για καλλυντική χρήση. Εκχυλίσματα λουλουδιών. Έλαια
αρωματοθεραπείας [για καλλυντική χρήση]. Έλαια αρωματοποιίας. Έλαια για
καλλυντική  χρήση.  Ενυδατικά  προϊόντα.  Καθαριστικά  και  αρωματικά
παρασκευάσματα. Καλλυντικά. Καλλυντικά αισθητικής περιποίησης. Καλλυντικά
αντηλιακά παρασκευάσματα που προστατεύουν από εγκαύματα αλλά όχι από το
μαύρισμα. Καλλυντικά βαφής για μάτια. Καλλυντικά γαλακτώματα. Καλλυντικά
για δερματική χρήση.  Καλλυντικά για προσωπική χρήση.  Καλλυντικά για τα
μαλλιά. Καλλυντικά για πώληση στο σύνολό τους σε μορφή κιτ. Καλλυντικά για
τα φρύδια. Καλλυντικά για την περιποίηση του δέρματος. Καλλυντικά για χείλη.
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Καλλυντικά  έλαια.  Καλλυντικά,  καλλυντικά  παρασκευάσματα.  Καλλυντικά
μαλλιών. Καλλυντικά καλυπτικά-διορθωτικά ατελειών [κονσίλερ. Καλλυντικά με
τη μορφή ρουζ. Καλλυντικά με τη μορφή σκιών για τα μάτια. Καλλυντικά με τη
μορφή τζελ. Καλλυντικά μέσα επάλειψης των χειλιών. Καλλυντικά μολύβια για
τα μάγουλα. Καλλυντικά μολύβια ματιών. Καλλυντικά παρασκευάσματα για τις
βλεφαρίδες.  Καλλυντικά  παρασκευάσματα  κομμωτικής.  Καλλυντικά
παρασκευάσματα  αδυνατίσματος.  Καλλυντικά  παρασκευάσματα.  Καλλυντικά
παρασκευάσματα ηλιακού μαυρίσματος. Καλλυντικά παρασκευάσματα για την
προστασία  του  δέρματος  από  τα  ηλιακά  εγκαύματα.  Καλλυντικά
παρασκευάσματα  για  χρήση  ως  βοηθήματα  αδυνατίσματος.  Καλλυντικά
παρασκευάσματα  καθαρισμού  του  δέρματος.  Καλλυντικά  παρασκευάσματα
σύσφιγξης.  Καλλυντικά  παρασκευάσματα  για  το  μπάνιο  και  το  ντους.
Καλλυντικά  παρασκευάσματα  φυτικής  προέλευσης.  Καλλυντικά
παρασκευάσματα  για  τα  μαλλιά  και  το  τριχωτό  της  κεφαλής.  Καλλυντικά
παρασκευάσματα περιποίησης της στοματικής κοιλότητας και  των δοντιών.
Καλλυντικά  παρασκευάσματα  ως  αναστολείς  επαναφύτρωσης  τριχών.
Καλλυντικά  παρασκευάσματα  περιποίησης  σώματος.  Καλλυντικά
παρασκευάσματα για το στέγνωμα των νυχιών. Καλλυντικά παρασκευάσματα
περιποίησης  νυχιών.  Καλλυντικά  παρασκευάσματα  περιποίησης  προσώπου.
Καλλυντικά παρασκευάσματα για το πρόσωπο. Καλλυντικά παρασκευάσματα για
την  αναζωογόνηση  του  δέρματος.  Καλλυντικά  παρασκευάσματα  για  την
ξηρότητα του δέρματος κατά την εγκυμοσύνη. Καλλυντικά παρασκευάσματα
ελαχιστοποίησης των ρυτίδων για τοπική χρήση στο πρόσωπο. Καλλυντικά που
περιέχουν χρώμα. Καλλυντικά που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση των
ρυτίδων  του  δέρματος.  Καλλυντικά  προϊόντα  βελτίωσης  της  επιδερμίδας.
Καλλυντικά προϊόντα για μαύρισμα από τον ήλιο. Καλλυντικά προϊόντα για το
ντους.  Καλλυντικά  προϊόντα  ενυδάτωσης.  Καλλυντικά  προϊόντα  καθαρισμού
προσώπου. Καλλυντικά προϊόντα κάλυψης για τα μάτια. Καλλυντικά (Προϊόντα -)
κατά της εφίδρωσης. Καλλυντικά προϊόντα κάλυψης για γραμμές και ρυτίδες.
Καλλυντικά προϊόντα προστασίας για τα χείληΚαλλυντικά σαπούνια. Καλλυντικά
σε μορφή γαλακτωμάτων. Καλλυντικά σε μορφή ελαίων. Καλλυντικά σε μορφή
λοσιόν.  Καλλυντικά  σε  μορφή  πούδρας.  Καλλυντικά  σετ.  Καλλυντικά  σπρέι
τοπικής χρήσης για το δέρμα. Καλλυντικά τονισμού των ματιών (άι-λάινερ).
Καλλυντικά  τονισμού  των  ματιών  [καλλυντικά].  Καλλυντικά  τονωτικά
παρασκευάσματα  για  εφαρμογή  στο  πρόσωπο.  Καλλυντικά  τονωτικά
παρασκευάσματα  για  εφαρμογή  στο  σώμα.  Καλλυντικά  υπό  μορφή  κρεμών.
Καλλυντικές αντηλιακές λοσιόν που προσφέρουν ήπια προστασία από εγκαύματα
και επιτρέπουν το μαύρισμα. Καλλυντικές βαφές. Καλλυντικές θρεπτικές κρέμες.
Καλλυντικές  κρέμες  απολέπισης  σώματος.  Καλλυντικές  κρέμες  για  ξηρές
επιδερμίδες.  Καλλυντικές  κρέμες  για  σύσφιγξη  της  περιοχής  γύρω  από  τα
μάτιαΚαλλυντικές  κρέμες  για  την  περιποίηση  του  δέρματος.  Καλλυντικές
κρέμες  και  λοσιόν.  Καλλυντικές  κρέμες  χεριών.  Καλλυντικές  λοσιόν.
Καλλυντικές  μάσκες.  Καλλυντικές  πούδρες  για  το  πρόσωπο.  Καλλυντικές
χρωστικές  ουσίες  για  το  δέρμα.  Καλλυντικοί  αφροί.  Καλλυντικοί  αφροί  με
αντηλιακές ουσίες. Καλλυντικό γκλίτερ σε μορφή σπρέι. Καλυπτικά [κονσίλερ]
για  σπυράκια  και  ατέλειες  του  δέρματος.  Κερί  (αποτριχωτικό).  Κολόνιες.
Κολόνιες eau de toilette. Κολώνιες. Κολόνια [νερό κολόνιας]. Κολόνια. Κραγιόν
μεγάλης  διάρκειας  [καλλυντικά].  Κραγιόν.  Κρέμα  προσώπου.  Κρέμα  ματιών.
Κρέμα σώματος. Κρέμες αρωματοθεραπείας. Κρέμες για δέρματα. Κρέμες για τα
μαλλιά.  Κρέμες  για  την  περιποίηση  του  δέρματος  [καλλυντικά].  Κρέμες
καθαρισμού.  Κρέμες  καλλυντικές.  Κρέμες  προσώπου  [καλλυντικά].  Κρέμες
σώματος [καλλυντικά]. Κρέμες φροντίδας του δέρματος για καλλυντική χρήση.
Κρεμοσάπουνα. Λακ για καλλυντική χρήση. Λάδια ηλιοθεραπείας. Λειτουργικά
καλλυντικά. Λίμες για τα νύχια. Λοσιόν αυτομαυρίσματος [καλλυντικές]. Λοσιόν
για περιποίηση προσώπου και σώματος. Λοσιόν καλλυντικής χρήσης. Μακιγιάζ.
Μαλακτικά.  Μάσκαρα.  Μάσκες  προσώπου  και  σώματος.  Μη  φαρμακευτικά
καλλυντικά  παρασκευάσματα.  Μη  φαρμακευτικά  καλλυντικά.  Μόσχος
[αρωματοποιία].  Μόσχος  (φυσικός).  Ντεμακιγιάζ  (Προϊόντα  για  -).  Οργανικά
καλλυντικά. Οροί για καλλυντική χρήση. Παιδικά καλλυντικά. Παρασκευάσματα
για την περιποίηση του δέρματος, των ματιών και των νυχιών. Πολυλειτουργικά
προϊόντα μακιγιάζ. Προϊόντα αναζωογόνησης της επιδερμίδας. Προϊόντα για τη
συντήρηση των δερμάτων [στιλβωτικά].  Προϊόντα ενυδάτωσης [καλλυντικά].
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Προϊόντα  μακιγιάζ  προσώπου.  Προιόντα  πλυσίματος.  Προϊόντα  στοματικής
υγιεινής. Σαμπουάν. Σαπούνια. Σαπούνια και τζέλ. Σετ μακιγιάζ. Ταλκ. Τονωτικά
σπρέι.  Τονωτικές  κρέμες  [καλλυντικά].  Φυσικά  είδη  αρωματοποιίας.  Φυσικά
καλλυντικά..
30:  Αλάτι,  μπαχαρικά,  αρτύματα  και  καρυκεύματα.  Αποξηραμένα  βότανα.
Αρτυματικές ύλες. Αρτυματικές ύλες και καρυκεύματα. Αρώματα (εσάνς) για
προσθήκη σε τρόφιμα [εκτός των αιθέριων αρωμάτων και αιθέριων ελαίων].
Αρωματικά βότανα για την παραγωγή ποτών. Αρωματικά (Παρασκευάσματα -)
για  διατροφή.  Αρωματικά  παρασκευάσματα  για  παγωτά.  Αρωματικά
παρασκευάσματα για κέικ. Αρωματικά παρασκευάσματα για γλυκά. Αρωματικά
συστατικά για τρόφιμα, εκτός από εκτός από αιθέρια αρωματικά συστατικά και
αιθέρια έλαια. Αρωματικές/Γευστικές σάλτσες,τουρσιά ινδικης προέλευσης και
ζυμαρικά. Αρωματικά συστατικά για τρόφιμα [εκτός από αιθέρια αρωματικά
συστατικά  και  αιθέρια  έλαια].  Αρωματικές  ουσίες  από  φρούτα.  Αρωματικές
ουσίες από φρούτα [όχι αιθέρια έλαια]. Αρωματικές ουσίες γεύσης για προσθήκη
σε τρόφιμα (εκτός των αιθέριων ελαίων).  Αρωματικές ουσίες για προσθήκη
γεύσης  σε  τρόφιμα  (εκτός  των  αιθέριων  ελαίων).  Αρωματικές  ουσίες  για
προσθήκη γεύσης σε ποτά (εκτός των αιθέριων ελαίων). Αρωματικές ουσίες για
τρόφιμα, εκτός των αιθέριων ελαίων. Αρωματικές ουσίες εκτός των αιθέριων
ελαίων.  Αρωματικές  ουσίες  (εσάνς)  για  τρόφιμα  εκτός  από  αιθέρια  έλαια.
Αρωματικές  ουσίες  (εσάνς)  για  μαγείρεμα  εκτός  των  αιθέριων  ελαίων.
Αρωματικές παστίλιες [είδη ζαχαροπλαστικής],  όχι για φαρμακευτική χρήση.
Αρωματικές ύλες για κέικ. Αρωματικές ύλες για ποτά. Αρωματικές ύλες για
ποτά (εκτός των αιθέριων ελαίων). Αρωματικές ύλες για τρόφιμα, εκτός των
αιθέριων ελαίων. Αρωματικές ύλες (εσάνς) για την παρασκευή τροφίμων [εκτός
από αιθέρια έλαια]. Αρωματικές ύλες (εσάνς) για μαγείρεμα εκτός των αιθέριων
ελαίων.  Αρωματικές  ύλες  και  αρτύματα.  Αρωματικές  ύλες  σε  μορφή
συμπυκνωμένων  και  αφυδατωμένων  σαλτσών.  Αρωματικές  ύλες  σοκολάτας.
Αρωματικό ξίδι. Βότανα [καρυκεύματα]. Βελτιωτικά γεύσης για τρόφιμα (εκτός
των αιθέριων ελαίων). Βρώσιμα αρωματικά συστατικά (εσάνς) για προσθήκη σε
τρόφιμα εκτός των αιθέριων αρωματικών συστατικών και ελαίων. Γλυκαντικά
φυσικά. Γλυκαντικές ουσίες από συμπυκνώματα φρούτων. Διατηρημένα βότανα.
Διογκωτικά τροφίμων. Εδώδιμα παγωτά. Εκχυλίσματα μπαχαρικών. Εκχυλίσματα
τσαγιού.  Εκχυλίσματα  ως  αρτυματικές  ύλες  εκτός  από  αιθέρια  έλαια.
Επεξεργασμένα βότανα. Ζάχαρη, φυσικές γλυκαντικές ουσίες, γλυκιά επικάλυψη
και γλυκιά γέμιση, μελισσοκομικά προϊόντα. Ζαχαρωτά, ραβδοι ζαχαρωτών και
τσίχλες. Ζύμες, νωπή ζύμη και μείγματα αυτών. Καρυκεύματα. Καρυκεύματα
τροφίμων. Καφές, τσάι και κακάο και υποκατάστατα αυτών. Μαγιά και προζύμι.
Μαγειρικά βότανα, μπαχαρικά. Μαγειρικά βότανα. Μαγειρική χρήση (Προϊόντα
πηκτικά για -). Μαρινάδες με αρτύματα. Μαρινάδες με βότανα. Μαρινάδες με
μπαχαρικά.  Μείγματα  καρυκευμάτων  (αρτύματα).  Μείγματα  μπαχαρικών.
Μείγματα  για  προϊόντα  αρτοποιίας.  Μείγματα  για  την  παρασκευή  σάλτσας.
Μείγματα για ζύμες. Μείγματα αλεύρων. Μείγματα για την παρασκευή παγωτού.
Μείγματα  ζύμης.  Μείγματα  σάλτσας.  Μέλι.  Μη  φαρμακευτικά  είδη
ζαχαροπλαστικής. Μηλόξιδο. Μίγματα άρτου. Μίγματα καρυκευμάτων. Μίγματα
τσαγιού.  Μπαχαρικά και  μίγματα μπαχαρικών.  Μπαχαρικά σε μορφή σκόνης.
Ξηρά  καρυκεύματα.  Οργανικά  πυκνωτικά  μέσα  για  το  μαγείρεμα  τροφίμων.
Πάγος,  παγωτά,  παγωμένο  γιαούρτι  και  γρανίτες.  Παρασκευάσματα
μπαχαρικών.  Προϊόντα αρτοζαχαροπλαστικής.  Προϊόντα αρτοποιΐας.  Φυσικές
γλυκαντικές ύλες. Σιρόπια και μελάσες. Σάλτσες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Λ. ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΔΕΠΕ
Μαραθώνος αρ. 3, MALI HOUSE, 8011 Πάφος
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91673
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): AAI SCIENTIFIC CULTURAL SERVICES LIMITED

Αρχ.  Μακαρίου  ΙΙΙ,  33,  GALAXIAS,  Floor  5,  Διαμέρισμα  501,  1065  Λευκωσία
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: AAI SCIENTIFIC CULTURAL SERVICES
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Συσκευές  και  όργανα  επιστημονικά,  έρευνας,  πλοήγησης,  τοπογραφικά,
φωτογραφικά, κινηματογραφικά, οπτικοακουστικά, οπτικά, ζύγισης, μέτρησης,
σηματοδότησης, εντοπισμού, δοκιμών, επίβλεψης, διάσωσης και διδασκαλίας;
Συσκευές και όργανα για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ή την
επεξεργασία  ήχου,  εικόνων ή  δεδομένων;  Εγγεγραμμένα και  τηλεφορτώσιμα
μέσα, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, άγραφα ψηφιακά ή αναλογικά μέσα
εγγραφής και αποθήκευσης; Ταμειακές μηχανές, αριθμομηχανές; Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και περιφερειακές διατάξεις ηλεκτρονικών υπολογιστών..
42: Τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας
και σχεδιασμού; Υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης, βιομηχανικής έρευνας και
βιομηχανικού  σχεδιασμούας;  Υπηρεσίες  ποιοτικού  ελέγχου  και  πιστοποίησης;
Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

E. IOANNIDES & ASSOCIATES LLC
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 4, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 1107 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91663
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SERVPRO ACCOUNTANTS & BUSINESS CONSULTANTS LTD

Κινύρας 1, KINYRAS TOWER, 3ος όροφος, 1102 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ServPRO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διοίκηση,  οργάνωση  και  διαχείριση  επιχειρήσεων;  Εργασίες  γραφείου;
Υποστήριξη και παροχή συμβουλών στον τομέα της διαχείρισης επιχειρήσεων;
Παροχή βοήθειας και συμβουλών σε σχέση με την οργάνωση και διαχείριση
επιχειρήσεων;  Υποστήριξη  παροχή  συμβουλών  στον  τομέα  της  οργάνωσης
επιχειρήσεων; Παροχή βοήθειας και συμβουλών σε σχέση με τη διαχείριση και
οργάνωση  επιχειρήσεων;  Υποστήριξη  και  παροχή  συμβουλών  σχετικά  με  τη
διαχείρισης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας;
Υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες και παροχή συμβουλών σχετικά με τη
διοίκηση  επιχειρήσεων;  Υποστήριξη,  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  και  παροχή
συμβουλών σε σχέση με την οργάνωση επιχειρήσεων; Υποστήριξη, υπηρεσίες
παροχή  συμβουλών  και  συμβουλευτική  στον  τομέα  του  σχεδιασμού
επιχειρήσεων;  Συμβουλευτική  σε  θέματα  εξαγορών  επιχειρήσεων;
Συμβουλευτική  σε  θέματα  διοίκησης  επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες  παροχής
επιχειρηματικών συμβουλών σε θέματα δικαιοχρησίας; Παροχή επιχειρηματικών
συμβουλών  σε  σχέση  με  τη  διάθεση  προϊόντων;  Παροχή  επιχειρηματικών
συμβουλών σχετικά  με  τη  χρηματοπιστωτική  επανοργάνωση;  Συμβουλευτική
επιχειρήσεων  στον  τομέα  της  δικαιόχρησης;  Παροχή  επιχειρηματικών
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συμβουλών  για  θέματα  χρηματοδότησης  ανάπτυξης;  Επιχειρηματικές
συμβουλές,  έρευνες  και  πληροφορίες;  Υπηρεσίες  παροχής  επιχειρηματικών
συμβουλών  σχετικά  με  εκκαθαρίσεις  επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες  παροχής
συμβουλών σε επιχειρήσεις σε σχέση με την απόδοση της εταιρείας; Υπηρεσίες
παροχής επιχειρηματικών συμβουλών σε σχέση με τη δημιουργία και λειτουργία
αλυσίδων δικαιόχρησης; Συμβουλευτική επιχειρήσεων στον τομέα της διοίκησης
τεχνολογιάς πληροφοριών; Υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρήσεων σχετικά με
την επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρήσεων σε σχέση
με τη διαδικασία αφερεγγυότητας; Συμβουλευτική επιχειρήσεων σε εταιρείες;
Συμβουλευτική  σε  ιδιώτες;  Συμβουλευτική  επξιχειρήσεων  στον  τομέα  των
μεταφορών και παράδοσης; Λογιστική διαχείριση; Υπηρεσίες ορκωτών λογιστών
για  επιχειρήσεις;  Παροχή  εκθέσεων  σε  σχέση  με  λογιστικές  πληροφορίες;
Παροχή φορολογικών συμβουλών (λογιστική); Παροχή φορολογικών συμβουλών
(λογιστική); Παροχή φορολογικών συμβουλών (λογιστική); Παροχή φορολογικών
συμβουλών (λογιστική); Παροχή φορολογικών συμβουλών (λογιστική); Υπηρεσίες
συμβουλευτικής επιχειρήσεων; Συμβουλευτική διαχείρισης για επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών; Συμβουλευτική
σε  θέματα συγχώνευσης  επιχειρήσεων;  Παροχή  συμβουλών στον  τομέα  της
οργάνωσης επιχειρήσεων; Συμβουλευτική σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης
επιχειρήσεων,  όπου  συμπεριλαμβάνεται  και  η  διαχείριση  προσωπικού;
Συμβουλευτική  σε  θέματα  όργανωσης  επιχειρήσεων  και  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων; Συμβουλευτική σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων; Παροχή
συμβουλών  για  επιχειρηματικό  σχεδιασμό  και  επιχειρηματική  συνέχεια;
Υπηρεσίες  συμβουλευτικής  σε  θέματα  προγραμματισμού;  Παροχή
επιχειρηματικών συμβουλών; Υπηρεσίες εμπειρογνώμονα και συμβουλευτική σε
θέματα διαχείρισης επιχειρήσεων; Επιχειρήσεων (Συμβουλές για οργάνωση και
διεύθυνση -); Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης επιχειρήσεων σε σχέση
με  εμπορικές  επιχειρήσεις;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  επιχειρηματικής
διαχείρισης σε θέματα δικαιόχρησης; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την
οργάνωση και τη διαχείριση εμπορικών υποθέσεων; Συμβουλευτική και παροχή
συμβουλών στον τομέα της στρατηγικής επιχειρήσεων; Συμβουλευτική σχετικά
με την οργάνωση ή διαχείριση εμπορικών εταιριών; Συμβουλευτική σχετικά με
την  ίδρυση  και  τη  λειτουργία  επιχειρήσεων;  Συμβουλευτική  σχετικά  με
εκποιήσεις επιχειρήσεων; Συμβουλευτική σχετικά με τη διαχείριση εταιρειών;
Παροχή  συμβουλευτικής  υποστήριξης  σε  επιχειρηματικά  θέματα;  Παροχή
συμβουλών σε θέματα διαχείρισης;  Υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρήσεων;
Παροχή επαγγελματικών συμβουλών σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων;
Λογιστικός έλεγχος επιχειρήσεων; Λογιστικός έλεγχος επιχειρήσεων; Λογιστικές
υπηρεσίες  για  συγχωνεύσεις  και  εξαγορές;  Λογιστικές  υπηρεσίες  για
εισπρακτέους  λογαριασμούς;  Παροχή  λογιστικών  συμβουλών  σε  θέματα
φορολογίας;  Παροχή  συμβουλών  για  φοροτεχνικές  υπηρεσίες;  Παροχή
συμβουλών  για  φορολογικές  δηλώσεις;  Παροχή  συμβουλών  σε  θέματα
λογιστικής;  Λογιστικός  έλεγχος  επιχειρήσεων;  Λογιστικός  έλεγχος
επιχειρήσεων;  Συμβουλευτική  σε  θέματα  συγχώνευσης  επιχειρήσεων;
Συμβουλευτική σε θέματα συγχώνευσης επιχειρήσεων; Παροχή επαγγελματικών
επιχειρηματικών  συμβουλών  σχετικά  με  τη  σύσταση  επιχειρήσεων;
Επαγγελματική συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης επιχειρήσεων; Υπηρεσίες
παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  τη  διαχείριση  για  θέματα  δικαιόχρησης;
Συμβουλευτική σε θέματα στρατηγικής επιχειρήσεων; Παροχή υποστήριξης στον
τομέα της επιχειρηματικής οργάνωσης; Παροχή υποστήριξης στον τομέα της
διοίκησης επιχειρήσεων; Παροχή συμβουλών για την οργάνωση και διοίκηση
επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  την  εταιρική
διάρθρωση  εταιρειών;  Λογιστική,  τήρηση  βιβλίων  και  λογιστικού  ελέγχου;
Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου; Λογιστικός έλεγχος επιχειρήσεων; Λογιστική,
τήρηση  βιβλίων  και  λογιστικού  ελέγχου;  Φορολογικός  προγραμματισμός
(λογιστική);  Παροχή  επιχειρηματικών  συμβουλών  σχετικά  με  τη  λογιστική;
Λογιστικές υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων; Συμβουλευτική στον τομέα του
ελέγχου;  Λογισστικός  έλεγχος  μέσω ηλεκτρονικού  υπολογιστή;  Φορολογικός
προγραμματισμός  (λογιστική);  Παροχή  φορολογικών  συμβουλών  (λογιστική);
Παροχή  φορολογικών  συμβουλών  (λογιστική);  Υποστήριξη  εμπορικών
επιχειρήσεων  σχετικά  με  τη  διαχείριση  των  υποθέσεών  τους;  Υποστήριξη
βιομηχανικών  επιχειρήσεων  σε  θέματα  που  αφορούν  τη  λειτουργία  τους;
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Υποστήριξη σε βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις σε θέματα που αφορούν
τη διεύθυνσή τους; Σχεδιασμός σε θέματα σχεδιασμού επιχειρήσεων; Εξαγορά
επιχειρήσεων;  Διοίκηση και  διαχείριση επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες υποστήριξης
επιχειρήσεων;  Παροχή  υποστήριξης  σε  επιχειρήσεις  υπό  καθεστώς
δικαιόχρησης;  Υπηρεσίες  επιχειρηματικήςδιαχείρισης  και  συμβουλευτικής;
Υποστήριξη  σε  επιχειρήσεις  σχετικά  με  την  ίδρυση αλυσίδων δικαιόχρησης;
Υποστήριξη  επιχειρήσεων  σχετικά  με  τη  σύσταση  εμπορικών  επιχειρήσεων;
Διοίκηση  επιχειρήσεων;  Υποστήριξη  στον  τομέα  της  διαχείρισης
επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων;  Υποστήριξη  στον  τομέα  της  διαχείρισης
επιχειρήσεων  για  βιομηχανικές  και  εμπορικές  εταιρίες;  Υποστήριξη  της
διοίκησης  επιχειρήσεων  για  την  ίδρυση  και  λειτουργία  χώρων  εστίασης;
Υπηρεσίες  υποστήριξης  στη  λειτουργία  μιας  επιχείρησης,  παρεχόμενες  υπό
καθεστώς  δικαιόχρησης;  Διαχείριση  επιχειρήσεων  για  εμπορικές  εταιρίες  ή
εταίριες  παροχής  υπηρεσιών;  Υπηρεσίες  εργολάβων  παροχής  μισθωτών
υπηρεσιών (portage salarial); Οργάνωση διαχείρισης επιχειρήσεων; Σχεδιασμός
διοίκησης  επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες  διοίκησης  επιχειρήσεων  σε  σχέση  με  το
ηλεκτρονικό  εμπόριο;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  επιχειρήσεων  σχετικά  με  την
εξαγορά  επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  επιχειρήσεων  σχετικά  με  την
ανάπτυξη  επιχειρήσεων;  Εποπτεία  διαχείρισης  επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες
συγχώνευσης  επιχειρήσεων;  Οργάνωση  επιχειρήσεων;  Επιχειρηματικός
προγραμματισμός; Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών; Συμβουλευτική και
διαχείριση  στον  τομέα  της  επιχειρηματικής  διαδικασίας;  Υπηρεσίες
αντιπροσώπευσης επιχειρήσεων; Επιχειρηματικές υπηρεσίες σε σχέση με την
οργάνωση κοινοπραξιών;  Επιχειρηματικές υπηρεσίες σχετικές με την ίδρυση
επιχειρήσεων;  Μηχανογραφημένες  φορολογικές  εκτιμήσεσις  (προετοιμασία)
λογιστική;  Λογιστική  διαχείρισης  κόστους;  Τήρηση  ισολογισμών;  Υπηρεσίες
λογιστικής για συνταξιοδοτικά ταμεία; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση
με φορολογικές δηλώσεις[λογιστικές υπηρεσίες]; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών
σε  σχέση  με  φορολογικές  δηλώσεις[λογιστικές  υπηρεσίες];  Υπηρεσίες
λογιστικής και τήρησης βιβλίων; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με
επιχειρηματικά  λογιστικά  ζητήματα;  Παροχή  πληροφοριών  σχετικά  με
λογαριασμούς (λογιστική); Κοστολόγηση; Παροχή συμβουλών και πληροφοιών
που  αφορούν  την  λογιστική;  Διοικητική  λογιστική;  Προετοιμασία
μηχανογραφημένων  λογαριασμών;  Λογιστικές  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  τις
δαπάνες για  επιχειρήσεις  αγροκαλλιεργειών;  Λογιστική,  τήρηση βιβλίων και
λογιστικού  ελέγχου;  Λογιστική,  τήρηση  βιβλίων  και  λογιστικού  ελέγχου;
Μηχανογραφημένη λογιστική; Μηχανογραφημένη λογιστική; Μηχανογραφημένη
λογιστική; Μηχανογραφημένη λογιστική; Παροχή συμβουλών και πληροφοριών
στον τομέα της λογιστικής; Παροχή συμβουλών και πληροφοριών στον τομέα
της λογιστικής; Λογιστικός έλεγχος επιχειρήσεων; Συμβουλευτική σε θέματα
συγχώνευσης  επιχειρήσεων;  Διοίκηση  για  ξένες  υποθέσεις  επιχειρήσεων;
Διοργάνωση  και  διεξαγωγή  επιχειρηματικών  συναντήσεων;  Υποστήριξη  σε
θέματα  διοίκησης  επιχειρήσεων  στο  πλαίσιο  συμβάσεων  δικαιόχρησης;
Υποστήριξη  στη  διαχείριση  εμπορικών  επιχειρήσεων  υπό  καθεστώς
δικαιόχρησης; Υποστήριξη σχετικά με την οργάνωση επιχειρήσεων; Υπηρεσίες
στρατηγικής  και  σχεδιασμού  επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες  διαχείρισης
επιχειρηματικών κινδύνων; Υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρηματικής στρατηγικής;
Υπηρεσίες  εκτίμησης  επιχειρηματικών  κινδύνων;  Υπηρεσίες  στρατηγικής
επιχειρήσεων;  Σχεδιασμός  σε  θέματα  διαδοχής  επιχειρήσεων;  Εποπτεία
επιχειρήσεων;  Παροχή  βοήθειας  για  τη  διαχείριση  εταιρειών;  Υπηρεσίες
βοήθειας στη διαχείριση επιχειρηματικών υποθέσεων ή εμπορικών εργασιών
βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων; Διαχείριση και διοίκηση εμπορικών
επιχειρήσεων;  Παροχή  συμβουλών  διοίκησης  σε  σχέση  με  την  πρόσληψη
προσωπικού;  Παροχή  συμβουλών  διαχείρισης  σε  σχέση  με  την  πρόσληψη
προσωπικού;  Παροχή  βοήθειας  σε  εμπορικές  επιχειρήσεις  σε  σχέση  με  τη
διαχείριση  και  τη  λειτουργία  αυτών;  Παροχή  βοήθειας  στη  διαχείριση
εμπορικών υποθέσεων; Παροχή βοήθειας σε θέματα διαχείρισης βιομηχανικών
οργανισμών; Υποστήριξη στον τομέα διαχείρισης επιχειρηματικών υποθέσεων;
Παροχή  διαχειριστικής  βοήθειας  για  την  ίδρυση  εμπορικών  επιχειρήσεων;
Υποστήριξη  στον  τομέα  της  διαχείρισης  εμπορικών  επιχειρήσεων;
Διαπραγμάτευση  και  ολοκλήρωση  εμπορικών  συναλλαγών  για  λογαριασμό
τρίτων  μέσω τηλεπικοινωνιακών  συστημάτων;  Διαμεσολάβηση  σε  εμπορικές
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επιχειρήσεις για λογαριασμό τρίτων; Διαμεσολάβηση στη σύναψη συμβάσεων
συμφωνιών σε σχέση με την πώληση και αγορά προϊόντων; Διαμεσολάβηση στον
τομέα της διαφήμισης; Μεσιτεία και σύναψη εμπορικών συμφωνιών για τρίτους;
Διαχείριση επιχειρηματικών έργων για λογαριασμό τρίτων; Διαπραγμάτευση και
διακανονισμός εμπορικών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων; Διαπραγμάτευση
διαφημιστικών συμβάσεων;  Διαπραγμάτευση επιχειρηματικών συμβάσεων για
λογαριασμό τρίτων; Διαπραγμάτευση εμπορικών συναλλαγών για λογαριασμό
καλλιτεχνών; Διαπραγμάτευση εμπορικών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων;
Διαπραγμάτευση  συμβάσεων  για  την  αγορά  και  πώληση  αγαθών;
Διαπραγμάτευση  συμβάσεων  με  τους  πληρωτές  υγειονομικής  περίθαλψης;
Υπηρεσίες εργασιών γραφείου; Υπηρεσίες διαχείρισης γραφείου [για λογαριασμό
τρίτων]; Διαχείριση εταιρειών για λογαριασμό τρίτων; Λειτουργία εμπορικών
επιχειρήσεων [για λογαριασμό τρίτων];  Επιχειρηματικη βοήθεια σε εταιρίες;
Υπεργολαβική  διοικητική  διαχείριση  επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες  υπεργολαβίας
[παροχή βοηθείας σε επιχειρήσεις]; Υπηρεσίες υπεργολαβίας επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων; Υπηρεσίες υπεργολαβίας υπό μορφή υπηρεσιών διευθέτησης
συμβολαίων  για  λογαριασμό  τρίτων;  Προγραμματισμός  σε  σχέση  με  τη
διαχείριση επιχειρήσεων, συγκεκριμένα αναζήτηση εταίρων για συγχωνεύσεις
και  εξαγορές  εταιρειών  καθώς  και  για  τη  δημιουργία  εταιρειών;  Παροχή
υποστήριξης στη διοίκηση επιχειρήσεων με καθεστώς δικαιοχρησίας; Παροχή
υποστήριξης στη διαχείριση βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων; Σύνταξη
οικονομικών  εκθέσεων;  Μελέτες  έργων  σχετικά  με  επιχειρηματικά  θέματα
(προετοιμασία); Παροχή υποστήριξης στον τομέα του προγραμματισμού και της
διοίκησης επιχειρήσεων; Παροχή υποστήριξης στη διαχείριση επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων; Παροχή υποστήριξης (επιχειρηματικής) σχετικά με την ίδρυση
αλυσίδων δικαιόχρησης; Παροχή υποστήριξης (επιχειρηματικής) στη λειτουργία
αλυσίδων  δικαιόχρησης;  Υπηρεσίες  παρεχόμενες  από  δικαιοπάροχο,
συγκεκριμένα  παροχή  υποστήριξης  σχετικά  με  την  λειτουργία  ή  διαχείριση
βιομηχανικών ή εμπορικών εταιρειών; Σχεδιασμός στρατηγικής επιχειρήσεων;
Διοίκηση των επιχειρηματικών υποθέσεων αλυσίδων δικαιόχρησης;  Εποπτεία
επιχειρήσεων  για  λογαριασμό  τρίτων;  Διοίκηση  σε  θέματα  επιχειρήσεων;
Διαχείριση  μισθοδοσίας  επιχειρήσεων  για  λογαριασμό  άλλων;  Διοίκηση
επιχειρηματικών  υποθέσεων  καταστημάτων  λιανικής  πώλησης;  Διοίκηση  σε
σχέση με επιχειρηματικό σχεδιασμό; Διαχείριση επιχειρήσεων; Υποστήριξη στον
τομέα  της  διοίκησης  επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες  μετεγκατάστασης  για
επιχειρήσεις;  Διαχείριση επιχειρηματικών φακέλων; Γραμματειακές υπηρεσίες
για  επιχειρήσεις;  Υπηρεσίες  γραμματείας  για  εταιρείες;  Τήρηση  εταιρικών
αρχείων για λογαριασμό τρίτων; Τήρηση εταιρικών αρχείων; Τήρηση αρχείων
επιχείρησης;  Κατάρτιση  καταστάσεων  μισθοδοσίας  μέσω  ηλεκτρονικού
υπολογιστή;  Σύνταξη  εγγράφων;  Αναπαραγωγή  εγγράφων;  Σύνταξη
καταστάσεων  ετήσιων  αποδόσεων  για  επιχειρήσεις;  Υπηρεσίες  παροχής
συμβουλών σχετικά με τη μισθοδοσία; Υποστήριξη σε σχέση με την μισθοδοσία;
Κατάρτιση  καταστάσεων  μισθοδοσίας;  Παροχή  υπστήριξης  σε  επιχειρήσεις;
Υπηρεσίες  επεξεργασίας  μισθοδοσίας  [για  λογαριασμό  τρίτων];  Υπηρεσίες
διοίκησης  γραφείου  για  λογαριασμό  τρίτων;  Σύνταξη  εγγράφων  σχετικά  με
επιχειρήσεις;  Κατάρτιση μισθοδοσίας [για  λογαριασμό τρίτων];  Παροχή των
πρώτων  γραμματειακών  υπηρεσιών  σε  εταιρείες  κατά  τη  σύστασή  τους;
Γραμματείας (Υπηρεσίες -); Απόκτηση επιχειρηματικών πληροφοριών σε σχέση
με  δραστηριότητες  εταιρειών;  Απόκτηση  επιχειρηματικών  πληροφοριών  σε
σχέση με την κατάσταση της εταιρείας; Απόκτηση εμπορικών πληροφοριών;
Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σε  σχέση  με  την  επεξεργασία  δεδομένων;
Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σε  σχέση  με  την  ηλεκτρονική  επεξεργασία
δεδομένων; Συμβουλευτική σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων; Συλλογή και
ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων σε σχέση με τη διαχείριση επιχειρήσεων;
Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  θέματα  διαχείρισης  προσωπικού;
Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  για  εύρεση  και  τοποθέτηση  προσωπικού;
Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σε  σχέση  με  την  πρόσληψη  προσωπικού;
Συμβουλευτικές  υπηρεσίες  επί  θεμάτων  απασχόλησης;  Υπηρεσίες  παροχής
συμβουλών σε θέματα απασχόλησης προσωπικού για τομέα της επεξεργασίας
δεδομένων;  Παροχή  βοηθητικού  προσωπικού  γραφείου  για  προσωρινή
απασχόληση;  Προμήθεια  διοικητικού  προσωπικού;  Διάθεση  υποψήφιων
διευθυντών  εταιρειών;  Παροχή  συμβουλών  σχετικά  με  εξαγορές;  Υπηρεσίες
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συμβουλών  και  πληροφοριών  σχετικά  με  την  διαχείριση  εμπορικών
επιχειρήσεων; Παροχή συμβουλών σε σχέση με την οργάνωση και τη διαχείριση
επιχειρήσεων; Παροχή συμβουλών σε εμπορικές επιχειρήσεις σχετικά με την
οργάνωση  και  διαχείρισή  τους;  Παροχή  συμβουλών  σε  βιομηχανικές
επιχειρήσεις σχετικά με την οργάνωση και διαχείρισή τους; Υπηρεσίες παροχής
επιχειρηματικών συμβουλών σε σχέση με την ίδρυση εταιρείας δικαιόχρησης;
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών σχετικά με την εκμετάλλευση
εφευρέσεων; Υπηρεσίες παροχής (επιχειρηματικών) συμβουλών σε σχέση με τη
διαχείριση  επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  για  επιχειρήσεις
σχετικά  με  την  λειτουργία  ενοποιημένης  παρουσίας  (franchise);  Υπηρεσίες
παροχής  συμβουλών  και  πληροφοριών  στους  τομείς  της  οργάνωσης  και
διαχείρισης  επιχειρήσεων;  Διοίκηση  (Υπηρεσίες  συμβουλών  για  την
επιχειρησιακή  -);  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  για  προετοιμασία  και
διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με
τη διαχείριση επιχειρήσεων και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες; Παροχή
συμβουλών  σχετικά  με  την  πώληση  επιχειρήσεων;  Παροχή  συμβουλών  για
λειτουργία  καταστημάτων  ως  αλυσίδες  δικαιόχρησης;  Συμβουλευτικές
υπηρεσίες σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων; Λογιστική, τήρηση βιβλίων και
λογιστικού  ελέγχου;  Συμβουλευτικές  υπηρεσίες  για  οργάνωση  και  διοίκηση
επιχειρήσεων; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με τον επιχειρηματικό
σχεδιασμό;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  τη  διαχείριση
επιχειρηματικών  κινδύνων;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  την
εταιρική διάρθρωση εταιρειών;  Υπηρεσίες που σχετίζονται  με λογιστική και
οικονομικά; Υπηρεσίες που σχετίζονται με λογιστική ή οικονομικά; Υπηρεσίες
που  σχετίζονται  με  έλεγχο  και  διασφάλιση;  Εταιρική  διαχείριση;  Παροχή
διοικητικών υπηρεσιών; Εταιρικές υπηρεσίες..
36:  Χρηματοπιστωτικές,  νομισματικές  και  τραπεζικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες
εταιρικής  παρακαταθήκης;  Υπηρεσίες  εταιρικής  παρακαταθήκης;
Καταπιστευτικές  υπηρεσίες;  Παροχή  φορολογικών  συμβουλών  (εκτός
λογιστικής); Παροχή επενδυτικών συμβουλών; Φορολογικός προγραμματισμός
(όχι λογιστική); Παροχή φορολογικών συμβουλών (εκτός λογιστικής); Παροχή
φορολογικών συμβουλών (εκτός λογιστικής); Υπηρεσίες παροχής φορολογικών
συμβουλών (μη λογιστικών); Φορολογικές υπηρεσίες [όχι λογιστικές]; Παροχή
συμβουλών σε θέματα επιστροφής φόρου [όχι λογιστική]..
45: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας;  Καταχώρηση  ονομάτων  τομέων  διαδικτύου  για  αναγνώριση
ταυτότητας  χρηστών  σε  ένα  παγκόσμιο  ηλεκτρονικό  δίκτυο  (νομικές
υπηρεσίες);  Καταχώριση  ονομάτων  τομέα  [νομικές  υπηρεσίες];  Υπηρεσίες
καταχώρισης  (νομικές);  Έλεγχος  κανονιστικής  συμμόρφωσης;  Εξέταση
προτύπων και πρακτικών με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με νόμους
και κανονισμούς; Υπηρεσίες νομικού αντιπροσώπου; Παρακολούθηση εμπορικών
σημάτων  [νομικές  υπηρεσίες];  Υπηρεσίες  παρακολούθησης  σημάτων  για
σκοπούς παροχής νομικών συμβουλών; Υπηρεσίες παρεχόμενες από δικηγόρους;
Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σε  σχέση  με  ευρεσιτεχνίες;  Συμβουλευτικές
υπηρεσίες σχετικά με το δίκαιο; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με
ρυθμιστικές υποθέσεις; Υπηρεσίες διαιτησίας, μεσολάβησης και άλλων μορφών
επίλυσης διαφορών; Διακανονισμοί σχετικά με την παροχή νομικών υπηρεσιών;
Επικύρωση  νομικών  εγγράφων;  Συλλογή  νομικών  πληροφοριών;  Υπηρεσίες
καταχώρησης εταιρειών;  Παροχή συμβουλών σε  σχέση με  την  παραχώρηση
άδειας χρήσης λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών; Παροχή συμβουλών σε
σχέση  με  την  προστασία  δικαιωμάτων  δημιουργού;  Παροχή  συμβουλών  σε
θέματα δικαιωμάτων προστασίας της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας;
Παροχή συμβουλών σε σχέση με διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας; Παροχή
συμβουλών  σε  σχέση  με  χορήγηση  αδειών  χρήσης  ευρεσιτεχνιών;  Παροχή
συμβουλών σε σχέση με προστασία ευρεσιτεχνιών; Παροχή συμβουλών σε σχέση
με  χορήγηση  αδειών  χρήσης  πνευματικής  ιδιοκτησίας;  Παροχή  συμβουλών
σχετικά  με  τη  διαχείριση  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και
δικαιωμάτων  δημιουργού;  Παροχή  συμβουλών  σε  σχέση  με  την  προστασία
γεωγραφικών  ενδείξεων;  Παροχή  συμβουλών  σε  σχέση  με  την  προστασία
βιομηχανικών σχεδίων; Παροχή συμβουλών σε σχέση με την προστασία νέων
ποικιλιών φυτών; Παροχή συμβουλών σε σχέση με την καταχώριση ονομάτων
τομέα  [πληροφορική];  Παροχή  συμβουλών  σε  σχέση  με  χορήγηση  αδειών
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εμπορικών σημάτων;  Παροχή συμβουλών σε σχέση με προστασία εμπορικών
σημάτων; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τις νομικές πτυχές της
δικαιόχρησης;  Παροχή  συμβουλών  στον  τομέα  της  συμμόρφωσης  με  την
προστασία δεδομένων; Πράξεις μεταβίβασης; Υπηρεσίες μεταβίβασης [Νομικές
υπηρεσίες];  Πνευματικά  δικαιώματα  (Υπηρεσίες  παροχής  επαγγελματικών
συμβουλών  σχετικά  με  -);  Πνευματικών  δικαιωμάτων  (Υπηρεσίες  παροχής
επαγγελματικών συμβουλών σχετικά με την παραβίαση των -);  Πνευματικών
δικαιωμάτων (Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικών συμβουλών σχετικά με τη
χορήγηση  αδειών  -);  Υποβολή  καταχωρημένων  σχεδίων;  Χορήγηση  άδειας
χρήσης  καταχωρημένων  σχεδίων;  Υπηρεσίες  επίλυσης  διαφορών;  Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε σχέση με ονόματα τομέα; Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων
σε  σχέση  με  νομικά  θέματα;  Εκμετάλλευση  δικαιωμάτων  εμπορικής  και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων δημιουργού, μέσω χορήγησης άδειας
[νομικές υπηρεσίες]; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εμπορικής και
βιομηχανικής  ιδιοκτησίας;  Υπηρεσίες  παροχής  πληοφοριών  σε  σχέση  με
καταναλωτικά  δικαιώματα;  Υπηρεσίες  πληροφόρησης  σε  σχέση  με  νομικά
θέματα; Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών, συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης
σε  σχέση  με  νομικά  θέματα;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σε  θέματα
πνευματικής  ιδιοκτησίας;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σε  σχέση  με
πνευματικά δικαιώματα; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με δικαιώματα
καταναλωτών  [νομικές  συμβουλές];  Υπηρεσίες  επίλυσης  διαφορών  χωρίς
προσφυγή στη δικαιοσύνη ή σε διαιτησία; Επίλυση διαφορών χωρίς προσφυγή
στη δικαιοσύνη ή σε διαιτησία; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τη
χορήγηση  αδειών  χρήσης  πνευματικής  ιδιοκτησίας;  Υπηρεσίες  παροχής
συμβουλών σε σχέση με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας; Νομικές
υπηρεσίες  σε  σχέση  με  την  εκμετάλλευση  δικαιωμάτων  εκπομπής;  Νομικές
υπηρεσίες που αφορούν την εκμετάλλευση δικαιωμάτων του δημιουργού και
δικαιωμάτων εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας; Νομικές υπηρεσίες σε
σχέση με την εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργού για έντυπο
υλικό;  Νομικές  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  την  εκμετάλλευση  πνευματικών
δικαιωμάτων δημιουργού στον κινηματογράφο; Υπηρεσίες εμπειρογνώμονα σε
θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας για εφευρέτες; Υπηρεσίες εμπειρογνώμονα σε
θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στους τομείς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
αιτήσεων  διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας;  Υπηρεσίες  πνευματικής  ιδιοκτησίας;
Υπηρεσίες  εμπειρογνώμονα  σε  θέματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  για  μη
κερδοσκοπικές  οργανώσεις  και  οργανισμούς;  Υπηρεσίες  εμπειρογνώμονα  σε
θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας για πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα;
Νομικές συμβουλές; Παροχή νομικών συμβουλών και εκπροσώπησης; Νομικές
υπηρεσίες  στο  πλαίσιο  συμμετοχής  σε  προσκλήσεις  υποβολής  προσφορών;
Παροχή νομικών συμβουλών σε σχέση με τη δικαιόχρηση; Yπηρεσίες νομικής
υπεράσπισης;  Υπηρεσίες  νομικής αρωγής;  Υπηρεσίες  νομικής και  δικαστικής
έρευνας στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας; Νομική υποστήριξη κατά την
κατάρτιση  συμβάσεων;  Έλεγχος  νομικής  συμμόρφωσης;  Παροχή  νομικών
συμβουλών σε σχέση με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας; Παροχή νομικών
συμβουλών  σε  σχέση  με  τη  χαρτογράφηση  ευρεσιτεχνιών;  Παροχή  νομικών
συμβουλών  στον  τομέα  της  φορολογίας;  Υπηρεσίες  σύνταξης  νομικών
εγγράφων;  Υπηρεσίες  νομικής  έρευνας  και  πληροφόρησης;  Παροχή  νομικών
πληροφοριών;  Νομική  διαχείριση  αδειών;  Υπηρεσίες  νομικής  μεσολάβησης;
Νομική έρευνα; Νομικές υπηρεσίες για διαδικασίες σχετιζόμενες με δικαιώματα
βιομηχανικής ιδιοκτησίας; Νομικές υπηρεσίες σε σχέση με τη διαπραγμάτευση
συμβάσεων για λογαριασμό τρίτων; Νομικές υπηρεσίες σε σχέση με τη σύσταση
και καταχώριση εταιρειών; Νομικές υπηρεσίες στον τομέα της μετανάστευσης;
Νομικές υπηρεσίες παρεχόμενες σε σχέση με αγωγές;  Νομικές υπηρεσίες σε
σχέση με επιχειρήσεις; Νομικές υπηρεσίες σχετικά με την παραχώρηση αδειών
χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργού; Νομικές υπηρεσίες σε σχέση με
δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας;  Νομικές  υπηρεσίες  σχετικά  με  την
απόκτηση  πνευματικής  ιδιοκτησίας;  Νομικές  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  την
εκμετάλλευση  παρεπόμενων  δικαιωμάτων  σε  σχέση  με  παραγωγές
κινηματογραφικές,  τηλεοπτικές,  βίντεο  και  μουσικές;  Νομικές  υπηρεσίες  σε
σχέση με  την εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας;  Νομικές
υπηρεσίες  σε  σχέση  με  εκμετάλλευση  ευρεσιτεχνιών;  Νομικές  υπηρεσίες  σε
σχέση με την εκμετάλλευση δικαιωμάτων μετάδοσης;  Νομικές υπηρεσίες σε
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σχέση  με  τη  διαχείριση  και  εκμετάλλευση  δικαιωμάτων  δημιουργού  και
παρεπόμενων  δικαιωμάτων  δημιουργού;  Νομικές  υπηρεσίες  σε  σχέση  με
διαχείριση,  έλεγχο  και  χορήγηση  άδειας  χρήσης  δικαιωμάτων;  Νομικές
υπηρεσίες σε σχέση με τη διαπραγμάτευση και  τη σύνταξη συμβάσεων που
αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας; Νομικές υπηρεσίες σε σχέση με
την  προστασία  και  την  εκμετάλλευση  δικαιωμάτων  δημιουργού  για
κινηματογραφικές, τηλεοπτικές, θεατρικές και μουσικές παραγωγές; Νομικές
υπηρεσίες σε σχέση με την καταχώριση εμπορικών σημάτων; Νομικές υπηρεσίες
σε σχέση με αξιώσεις κοινωνικής ασφάλισης; Νομικές υπηρεσίες σε σχέση με
διαθήκες;  Υπηρεσίες  νομικής  υποστήριξης;  Υπηρεσίες  παραχώρησης  αδειών
χρήσης  στο  πλαίσιο  έκδοσης  λογισμικού  [νομικές  υπηρεσίες];  Υπηρεσίες
χορήγησης  αδειών;  Παραχώρηση  άδειας  χρήσης  λογισμικού  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  [νομικές  υπηρεσίες];  Εκχώρηση  αδειών  χρήσης  δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργού
[νομικές  υπηρεσίες];  Εταιρικές  [νομικές]  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  διαχείρισης
(Νομικές  -);  Νομικές  υπηρεσίες;  Παροχή συμβουλών σχετικά  με  προσωπικές
νομικές  υποθέσεις;  Σύνταξη  νομικών  γνωμοδοτήσεων;  Σύνταξη  νομικών
εκθέσεων  στον  τομέα  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων;  Υπηρεσίες  παροχής
επαγγελματικών συμβουλών σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;
Παροχή  επαγγελματικών  νομικών  συμβουλών  σε  σχέση  με  τη  δικαιόχρηση;
Παροχή πληροφοριών σχετικά με  νομικές υπηρεσίες  μέσω δικτυακού τόπου;
Παροχή  πληροφοριών  στον  τομέα  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας;  Παροχή
πληροφοριών σε σχέση με δικαιώματα εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας;
Παροχή πληροφόρησης σε σχέση με νομικά ζητήματα; Παροχή πληροφοριών σε
σχέση  με  γραφεία  παραχώρησης  αδειών  χρήσης  δικαιωμάτων  δημιουργού;
Παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων από εμπειρογνώμονες; Παροχή πληροφοριών
σχετικά  με  νομικές  υπηρεσίες;  Εκχώρηση  αδειών  χρήσης  δικαιωμάτων
διανοητικής  ιδιοκτησίας  στον  τομέα  των  εμπορικών  σημάτων  [νομικές
υπηρεσίες];  Παροχή  συμβουλών  για  δικαστικές  διαφορές;  Συμβουλευτική
σχετικά με δικαστικές διαφορές; Δικαστικές υπηρεσίες; Υπηρεσίες υποστήριξης
για δικαστικές διαφορές; Υπηρεσίες μεσολάβησης; Διαμεσολάβηση σε νομικές
διαδικασίες;  Υπηρεσίες  μεσολάβησης  για  επίλυση  συζυγικών  διαφορών;
Παρακολούθηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό την παροχή
νομικών συμβουλών; Υπηρεσίες δικηγόρου σχετικά με θέματα ευρεσιτεχνίας;
Υπηρεσίες  χορήγησης  άδειας  σχετικά  με  μουσικές  εκδόσεις;  Υπηρεσίες
αδειοδότησης σχετικά με δικαιώματα εκτέλεσης καλλιτεχνικών έργων [νομικές
υπηρεσίες];  Υπηρεσίες  αδειοδότησης  σχετικά  με  την  κατασκευή  προϊόντων
[νομικές υπηρεσίες].

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΕΟΔΟΤΟΥ
Τ.Θ. 24565, 1301 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91689
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): LABOTRON LIMITED

Ιάσωνος 10, Jason Building, 1082 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Νεφροντίδα Νεφρολογικό Κέντρο
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Διαφήμιση και μάρκετινγκ; Διαφήμιση σε ηλεκτρονικούς πίνακες; Διαφήμιση
στο Διαδίκτυο (INTERNET)  για  τρίτους;  Διάδοση διαφημιστικού υλικού μέσω
διαδικτύου;  Διανομή  διαφημιστικού  υλικού  (φυλλαδίων,  διαφημιστικών
φυλλαδίων και έντυπου υλικού); Διαφήμιση, εμπορία (marketing) και υπηρεσίες
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προώθησης;  Διαφήμιση σε περιοδικά;  Διαφήμιση σε μη εξειδικευμένα και  σε
επαγγελματικά έντυπα..
44: Ιατρικές υπηρεσίες στον τομέα της νεφρολογίας; Ειδικευμένη νοσηλευτική
φροντίδα;  Υπηρεσίες  υγειονομικής  φροντίδας;  Φροντίδα  υγιεινής  για
ανθρώπους; Θεραπεία και φροντίδα με βιοσυντονισμό; Ιατρική εξέταση ατόμων;
Υπηρεσίες  ιατρικής  αξιολόγησης;  Υπηρεσίες  ιατρικής  βοήθειας;  Ιατρική
πληροφόρηση  και  ενημέρωση;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  ιατρικής
περίθαλψης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Ιάσωνος 10, Jason Building, 1082 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91649
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 12/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): HWD HOLDING LIMITED

Αμοργού, 14Α, Ζακάκι 3047, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: CHIXTER
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση;  Διοίκηση,  οργάνωση  και  διαχείριση  επιχειρήσεων;  Εργασίες
γραφείου..
43:  Υπηρεσίες  παροχής  διατροφής  και  ποτών;  Υπηρεσίες  προσωρινής
κατάλυσης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

E & G ECONOMIDES LLC
Γρηγορίου Ξενοπούλου 17, 3106 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91672
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ.

Πολεοδομίας 18, Βιομηχανική Ζώνη Καϊμακλίου, 1037 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Sevyco OCTAPOL
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29:  Ψάρια,  θαλασσινά  και  μαλάκια  μη  ζωντανά;  μη  ζώντα  μαλάκια  και
οστρακοειδή;  μαλάκια  εδώδιμα (μη  ζώντα);  κυδώνια  (όστρακα)  [μη  ζώντα];
τόνος  (όχι  ζωντανός);  τόνος  σε  λάδι;  σαρδέλες  (μη  ζωντανές),  κονσέρβες
ψαριού; θαλασσινά σε κονσέρβα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC
Κωστή Παλαμά 20, Aspelia Court, 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91730
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
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(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): IPSUB HOLDING LIMITED
Ρήγα  Φεραίου,  7-9,  LIZANTIA  COURT,  Flat  310,  Άγιοι  Ομολογητές  1087,
Λευκωσία Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: FONBET
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διοικητική  επεξεργασία  παραγγελιών  αγοράς.  Ενοικίαση  διαφημιστικού
χώρου. Υπηρεσίες διαφήμισης και δημοσιότητας. Διαφήμιση και δημοσιότητα.
Επαγγελματική συμβουλή επιχειρήσεων.  Σύμβουλοι  διαχείρισης επιχειρήσεων.
Βοήθεια  διαχείρισης  επιχειρήσεων.  Σύμβουλοι  διοίκησης  και  οργάνωσης
επιχειρήσεων.  Συμβουλευτικές  οργανώσεις  επιχειρήσεων.  Συμβουλευτικές
υπηρεσίες για τη διαχείριση επιχειρήσεων. Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων για την
αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Εμπορικές πληροφορίες και συμβουλές
για  τους  καταναλωτές  [κατάστημα  συμβουλών  καταναλωτών].  Βοήθεια
εμπορικής ή βιομηχανικής διαχείρισης. Εμπορικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης.
Συλλογή  στατιστικών.  Συγκέντρωση  πληροφοριών  σε  βάσεις  δεδομένων
υπολογιστών. Διαχείριση αρχείων. Αναζήτηση δεδομένων σε αρχεία υπολογιστή
για  άλλους.  Σύνταξη  καταστάσεων  λογαριασμών.  Οικονομικές  προβλέψεις.
Τιμολόγηση.  Διαδικτυακή  διαφήμιση  σε  δίκτυα  υπολογιστών.  Ενοικίαση
μηχανημάτων  και  εξοπλισμού  γραφείου.  Υπηρεσίες  εξωτερικής  ανάθεσης
[επιχειρηματική  βοήθεια].  Πληρωμή  ανά  κλικ  διαφήμισης.  Συμβουλευτικές
υπηρεσίες διαχείρισης προσωπικού. Δημόσιες σχέσεις. Ενοικίαση διαφημιστικού
υλικού. Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης. Συστηματοποίηση πληροφοριών
σε βάσεις δεδομένων υπολογιστών. Τηλεφωνική απάντηση για μη διαθέσιμους
συνδρομητές.  Ενημέρωση  και  συντήρηση  δεδομένων  σε  βάσεις  δεδομένων
υπολογιστών. Βελτιστοποίηση κίνησης διαδικτυακών τόπων..
38: Παροχή πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών
δικτύων. Ηλεκτρονική μετάδοση μηνυμάτων και εικόνων. Πληροφορίες για τις
τηλεπικοινωνίες. Ενοικίαση μόντεμ. Παροχή διαδικτυακών φόρουμ. Μετάδοση
ψηφιακών  αρχείων.  Παροχή  πρόσβασης  χρήστη  σε  παγκόσμια  δίκτυα
υπολογιστών.  Ασύρματη  μετάδοση..
41:  Παροχή εγκαταστάσεων καζίνο.  Παροχή εγκαταστάσεων καζίνο [τυχερά
παιχνίδια]. Παροχή εγκαταστάσεις καζίνο και τυχερών παιχνιδιών. Πληροφορίες
ψυχαγωγίας.  Τυχερά  παιχνίδια.  Υπηρεσίες  παιχνιδιών  που  παρέχονται  σε
ηλεκτρονική μορφή, χωρίς δυνατότητα τηλεφόρτωσης. Παροχή ηλεκτρονικών
δημοσιεύσεων, χωρίς δυνατότητα τηλεφόρτωσης. Παροχή διαδικτυακών βίντεο,
χωρίς  δυνατότητα  τηλεφόρτωσης.  Λειτουργία  λαχείων.  Χρονοδιάγραμμα
αθλητικών  εκδηλώσεων.  Παροχή  πληροφοριών  σχετικά  με  τον  αθλητισμό.
Παροχή πληροφοριών σχετικά με τους αναβάτες. Παροχή πληροφορικών σχετικά
με ιπποδρομίες. Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα μηχανοκίνητα αθλήματα.
Παροχή πληροφοριών σχετικά με αγώνες αυτοκινήτων. Παροχή πληροφοριών
σχετικά  με  τους  αγώνες.  Υπηρεσίες  πληροφοριών  αγώνων.  Υπηρεσίες
προγνωστικών για αθλητικές εκδηλώσεις.  Ψυχαγωγία με την μορφή αγώνες
αυτοκινήτων.  Ψυχαγωγία  με  την  μορφή  των  γυμναστικών  παραστάσεων.
Ψυχαγωγία με την μορφή των αγώνων πάλης. Ψυχαγωγία με την μορφή των
παιχνιδιών μπάσκετ. Διασκέδαση με την μορφή των αγώνων γιοτ. Ψυχαγωγία με
την  μορφή  των  ποδοσφαιρικών  αγώνων.  Ψυχαγωγία  με  την  μορφή  των
παιχνιδιών  ποδοσφαίρου.  Ψυχαγωγία  με  την  μορφή  των  τουρνουά  γκολφ.
Ψυχαγωγία με την μορφή των παιχνιδιών χόκεϊ. Ψυχαγωγία με την μορφή των
τουρνουά  τένις.  Ψυχαγωγία  με  την  μορφή  των  παιχνιδιών  του  μπέιζμπολ.
Ψυχαγωγία με την μορφή των αγώνων πυγμαχίας. Ψυχαγωγία με την μορφή των
παιχνιδιών  χόκεϊ  επί  πάγου.  Ψυχαγωγία  με  την  μορφή  των  αγώνων  άρσης
βαρών. Ψυχαγωγία με την μορφή των αγώνων στίβου. Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
στη  μορφή  των  εκδηλώσεων  πατινάζ.  Παροχή  ειδήσεων  και  πληροφορικών
πάλης  μέσω  ενός  παγκόσμιου  δικτύου  υπολογιστών.  Υπηρεσίες  αθλητικών
αποτελεσμάτων. Υπηρεσίες στοιχημάτων. Άλογα (Στοίχημα στα -).  Υπηρεσίες
καζίνο,  τυχερών  παιχνιδιών  και  τζόγου.  Αγώνες  σκύλων.  Υπηρεσίες
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προγνωστικών  ποδοσφαίρου.  Υπηρεσίες  στοιχηματισμού.  Υπηρεσίες
διαδικτυακού  παιχνιδιού.  Υπηρεσίες  τυχερού  παιχνιδιού  για  ψυχαγωγικούς
σκοπούς. Υπηρεσίες τζόγου. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παιχνιδιών και διαγωνισμοί
που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου. Ενοικίαση εξοπλισμού παιχνιδιών..
42:  Συστήματα  υπολογιστικού  νέφους.  Σπορά  νέφους.  Προγραμματισμός
υπολογιστών.  Σχεδιασμός  λογισμικού  υπολογιστή.  Σύμβουλοι  λογισμικού
υπολογιστών.  Ενοικίαση  λογισμικού  υπολογιστή.  Σχεδιασμός  συστήματος
υπολογιστή. Ανάλυση συστήματος υπολογιστή. Παροχή συμβουλών σε σχέση με
τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υλικού. Δημιουργία και συντήρηση ιστότοπων
για άλλους. Μετατροπή δεδομένων προγραμμάτων υπολογιστή και δεδομένων
[όχι φυσική μετατροπή]. Επικάλυψη προγραμμάτων υπολογιστών. Ηλεκτρονική
αποθήκευση  δεδομένων.  Φιλοξενία  ιστότοπων  υπολογιστών  [ιστότοποι].
Συμβουλευτικές  υπηρεσίες  τεχνολογίας  πληροφοριών  [IT].  Εγκατάσταση
λογισμικού  υπολογιστή.  Συντήρηση  λογισμικού  υπολογιστή.  Παρακολούθηση
συστημάτων υπολογιστών με τηλεπρόσβαση. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
δεδομένων  εκτός  ιστότοπου.  Ανάκτηση  δεδομένων  υπολογιστή.  Έρευνα  και
ανάπτυξη νέων προϊόντων για άλλους. Παροχή μηχανών αναζήτησης για το
Διαδίκτυο. Υπηρεσίες εξυπηρέτησης παγκόσμιου ιστού. Λογισμικό ως υπηρεσία
[SaaS]. Αναβάθμιση προγραμμάτων λογισμικού. Εκμίσθωση διακομιστών ιστού.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού ιστοσελίδων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Yana Raevskaya
Κυριάκου Μάτση 18, 2ος όροφος, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91731
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): IPSUB HOLDING LIMITED

Ρήγα  Φεραίου,  7-9,  LIZANTIA  COURT,  Flat  310,  Άγιοι  Ομολογητές  1087,
Λευκωσία Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διοικητική  επεξεργασία  παραγγελιών  αγοράς.  Ενοικίαση  διαφημιστικού
χώρου. Υπηρεσίες διαφήμισης και δημοσιότητας. Διαφήμιση και δημοσιότητα.
Επαγγελματική συμβουλή επιχειρήσεων.  Σύμβουλοι  διαχείρισης επιχειρήσεων.
Βοήθεια  διαχείρισης  επιχειρήσεων.  Σύμβουλοι  διοίκησης  και  οργάνωσης
επιχειρήσεων.  Συμβουλευτικές  οργανώσεις  επιχειρήσεων.  Συμβουλευτικές
υπηρεσίες για τη διαχείριση επιχειρήσεων. Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων για την
αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Εμπορικές πληροφορίες και συμβουλές
για  τους  καταναλωτές  [κατάστημα  συμβουλών  καταναλωτών].  Βοήθεια
εμπορικής ή βιομηχανικής διαχείρισης. Εμπορικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης.
Συλλογή  στατιστικών.  Συγκέντρωση  πληροφοριών  σε  βάσεις  δεδομένων
υπολογιστών. Διαχείριση αρχείων. Αναζήτηση δεδομένων σε αρχεία υπολογιστή
για  άλλους.  Σύνταξη  καταστάσεων  λογαριασμών.  Οικονομικές  προβλέψεις.
Τιμολόγηση.  Διαδικτυακή  διαφήμιση  σε  δίκτυα  υπολογιστών.  Ενοικίαση
μηχανημάτων  και  εξοπλισμού  γραφείου.  Υπηρεσίες  εξωτερικής  ανάθεσης
[επιχειρηματική  βοήθεια].  Πληρωμή  ανά  κλικ  διαφήμισης.  Συμβουλευτικές
υπηρεσίες διαχείρισης προσωπικού. Δημόσιες σχέσεις. Ενοικίαση διαφημιστικού
υλικού. Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης. Συστηματοποίηση πληροφοριών
σε βάσεις δεδομένων υπολογιστών. Τηλεφωνική απάντηση για μη διαθέσιμους
συνδρομητές.  Ενημέρωση  και  συντήρηση  δεδομένων  σε  βάσεις  δεδομένων
υπολογιστών. Βελτιστοποίηση κίνησης διαδικτυακών τόπων..
38: Παροχή πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών
δικτύων. Ηλεκτρονική μετάδοση μηνυμάτων και εικόνων. Πληροφορίες για τις
τηλεπικοινωνίες. Ενοικίαση μόντεμ. Παροχή διαδικτυακών φόρουμ. Μετάδοση
ψηφιακών  αρχείων.  Παροχή  πρόσβασης  χρήστη  σε  παγκόσμια  δίκτυα
υπολογιστών.  Ασύρματη  μετάδοση..
41:  Παροχή εγκαταστάσεων καζίνο.  Παροχή εγκαταστάσεων καζίνο [τυχερά
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παιχνίδια]. Παροχή εγκαταστάσεις καζίνο και τυχερών παιχνιδιών. Πληροφορίες
ψυχαγωγίας.  Τυχερά  παιχνίδια.  Υπηρεσίες  παιχνιδιών  που  παρέχονται  σε
ηλεκτρονική μορφή, χωρίς δυνατότητα τηλεφόρτωσης. Παροχή ηλεκτρονικών
δημοσιεύσεων, χωρίς δυνατότητα τηλεφόρτωσης. Παροχή διαδικτυακών βίντεο,
χωρίς  δυνατότητα  τηλεφόρτωσης.  Λειτουργία  λαχείων.  Χρονοδιάγραμμα
αθλητικών  εκδηλώσεων.  Παροχή  πληροφοριών  σχετικά  με  τον  αθλητισμό.
Παροχή πληροφοριών σχετικά με τους αναβάτες. Παροχή πληροφορικών σχετικά
με ιπποδρομίες. Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα μηχανοκίνητα αθλήματα.
Παροχή πληροφοριών σχετικά με αγώνες αυτοκινήτων. Παροχή πληροφοριών
σχετικά  με  τους  αγώνες.  Υπηρεσίες  πληροφοριών  αγώνων.  Υπηρεσίες
προγνωστικών για αθλητικές εκδηλώσεις.  Ψυχαγωγία με την μορφή αγώνες
αυτοκινήτων.  Ψυχαγωγία  με  την  μορφή  των  γυμναστικών  παραστάσεων.
Ψυχαγωγία με την μορφή των αγώνων πάλης. Ψυχαγωγία με την μορφή των
παιχνιδιών μπάσκετ. Διασκέδαση με την μορφή των αγώνων γιοτ. Ψυχαγωγία με
την  μορφή  των  ποδοσφαιρικών  αγώνων.  Ψυχαγωγία  με  την  μορφή  των
παιχνιδιών  ποδοσφαίρου.  Ψυχαγωγία  με  την  μορφή  των  τουρνουά  γκολφ.
Ψυχαγωγία με την μορφή των παιχνιδιών χόκεϊ. Ψυχαγωγία με την μορφή των
τουρνουά  τένις.  Ψυχαγωγία  με  την  μορφή  των  παιχνιδιών  του  μπέιζμπολ.
Ψυχαγωγία με την μορφή των αγώνων πυγμαχίας. Ψυχαγωγία με την μορφή των
παιχνιδιών  χόκεϊ  επί  πάγου.  Ψυχαγωγία  με  την  μορφή  των  αγώνων  άρσης
βαρών. Ψυχαγωγία με την μορφή των αγώνων στίβου. Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
στη  μορφή  των  εκδηλώσεων  πατινάζ.  Παροχή  ειδήσεων  και  πληροφορικών
πάλης  μέσω  ενός  παγκόσμιου  δικτύου  υπολογιστών.  Υπηρεσίες  αθλητικών
αποτελεσμάτων. Υπηρεσίες στοιχημάτων. Άλογα (Στοίχημα στα -).  Υπηρεσίες
καζίνο,  τυχερών  παιχνιδιών  και  τζόγου.  Αγώνες  σκύλων.  Υπηρεσίες
προγνωστικών  ποδοσφαίρου.  Υπηρεσίες  στοιχηματισμού.  Υπηρεσίες
διαδικτυακού  παιχνιδιού.  Υπηρεσίες  τυχερού  παιχνιδιού  για  ψυχαγωγικούς
σκοπούς. Υπηρεσίες τζόγου. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παιχνιδιών και διαγωνισμοί
που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου. Ενοικίαση εξοπλισμού παιχνιδιών..
42:  Συστήματα  υπολογιστικού  νέφους.  Σπορά  νέφους.  Προγραμματισμός
υπολογιστών.  Σχεδιασμός  λογισμικού  υπολογιστή.  Σύμβουλοι  λογισμικού
υπολογιστών.  Ενοικίαση  λογισμικού  υπολογιστή.  Σχεδιασμός  συστήματος
υπολογιστή. Ανάλυση συστήματος υπολογιστή. Παροχή συμβουλών σε σχέση με
τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υλικού. Δημιουργία και συντήρηση ιστότοπων
για άλλους. Μετατροπή δεδομένων προγραμμάτων υπολογιστή και δεδομένων
[όχι φυσική μετατροπή]. Επικάλυψη προγραμμάτων υπολογιστών. Ηλεκτρονική
αποθήκευση  δεδομένων.  Φιλοξενία  ιστότοπων  υπολογιστών  [ιστότοποι].
Συμβουλευτικές  υπηρεσίες  τεχνολογίας  πληροφοριών  [IT].  Εγκατάσταση
λογισμικού  υπολογιστή.  Συντήρηση  λογισμικού  υπολογιστή.  Παρακολούθηση
συστημάτων υπολογιστών με τηλεπρόσβαση. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
δεδομένων  εκτός  ιστότοπου.  Ανάκτηση  δεδομένων  υπολογιστή.  Έρευνα  και
ανάπτυξη νέων προϊόντων για άλλους. Παροχή μηχανών αναζήτησης για το
Διαδίκτυο. Υπηρεσίες εξυπηρέτησης παγκόσμιου ιστού. Λογισμικό ως υπηρεσία
[SaaS]. Αναβάθμιση προγραμμάτων λογισμικού. Εκμίσθωση διακομιστών ιστού.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού ιστοσελίδων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Yana Raevskaya
Κυριάκου Μάτση 18, 2ος όροφος, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91681
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): DIGITAL VALLEY LIMITED

Διγενή Ακρίτα, 51, GROUND FLOOR, 1070 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Electra
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 9: Λογισμικό εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα..
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ή/και Υπηρεσιών: 39: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ.
(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου

ή Ειδικού Πληρεξούσιου:
ΤΕΜΒΡΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 51, 1070 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91684
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): C.Y.C. OCTOUS LIMITED

Παναγίας Χρυσελεούσης 20, Στρόβολος, Λευκωσία 2059 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: PHYSIO KTORIS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
44: Φυσιοθεραπεία; Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας; Υπηρεσίες ηλεκτροθεραπείας για
φυσιοθεραπεία;  Αθλητικές χειρομαλάξεις;  Ανάπτυξη ατομικών προγραμμάτων
φυσικής  αποκατάστασης;  Υπηρεσίες  εργοθεραπείας  και  αποκατάστασης;
Υπηρεσίες  ιατρικής  περίθαλψης  σε  σχέση  με  θεραπευτικές  ασκήσεις;
Θεραπευτικές  υπηρεσίες;  Ατομικές  θεραπευτικές  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  τη
βελτίωση της κυκλοφορίας; Θεραπευτική αγωγή του σώματος.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ
Ιπποκράτους 66, 1015 Λευκωσία (Τ.Θ. 21548, 1510 Λευκωσία)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91699
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Lordos Food Solutions Limited

Τ.Θ. 51358, 3504 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: LORDOS FLAVOURS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Ελαιόλαδο..
30: Ξύδι, γλασέ, τοματοπολτός, μουστάρδα, μακαρόνια.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λεωφ. Λεμεσού 5, 2ος όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91693
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED

Κιλκίς 1, Lefkaritis Building, 6015 Λάρνακα Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: PETROLINA GAS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
4:  Βιομηχανικά  έλαια  και  λίπη,  λιπαντικά;  Καύσιμα  και  φωτιστικές  ουσίες;
Καύσιμα (περιλαμβανομένων των καυσίμων για κινητήρες)..
39: Υπηρεσίες διανομής φυσικού αερίου; Μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου
και υγροποιημένου φυσικού αερίου; Μεταφορά φυσικού αερίου; Παροχή [διανομή]
φυσικού αερίου.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΧΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Φανερωμένης 115, Antouanettas Building, Mezzanine, 6031 Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91692
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED

Κιλκίς 1, Lefkaritis Building, 6015 Λάρνακα Cyprus
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(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Petrolina (Holdings) Public Ltd
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
4:  Βιομηχανικά  έλαια  και  λίπη,  λιπαντικά;  Καύσιμα  και  φωτιστικές  ουσίες;
Κάυσιμα (περιλαμβανομένων των καυσίμων για κινητήρες)..
37:  Υπηρεσίες τροφοδοσίας καυσίμων για οχήματα; Υπηρεσίες ανεφοδιασμού
αεροσκαφών..
39:  Μεταφορά  πετρελαίου;  Μεταφορά  και  διανομή  φυσικού  αερίου  και
υγροποιημένου  φυσικού  αερίου;  Παράδοση  καυσίμων;  Υπηρεσίες  διανομής
φυσικού αερίου; Υπηρεσίες διανομής καυσίμων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΧΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Φανερωμένης 115, Antouanettas Building, Mezzanine, 6031 Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91694
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): PETROLINA LIMITED

Κιλκίς αρ. 1, 6015 Λάρνακα Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: petrolina
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
4:  Βιομηχανικά  έλαια  και  λίπη,  λιπαντικά;  Καύσιμα  και  φωτιστικές  ουσίες;
Καύσιμα (περιλαμβανομένων των καυσίμων για κινητήρες)..
35: Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με καύσιμα; Υπηρεσίες χονδρικής
πώλησης σε σχέση με καύσιμα; Διαχείριση επιχειρήσεων για πρατήρια καυσίμων
(για λογαριασμό τρίτων).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΧΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Φανερωμένης 115, Antouanettas Building, Mezzanine, 6031 Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91691
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): PETROLINA LIMITED

Κιλκίς αρ. 1, 6015 Λάρνακα Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Π ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
4:  Βιομηχανικά  έλαια  και  λίπη,  λιπαντικά;  Καύσιμα  και  φωτιστικές  ουσίες;
Καύσιμα (περιλαμβανομένων των καυσίμων για κινητήρες)..
35: Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με καύσιμα; Υπηρεσίες χονδρικής
πώλησης σε σχέση με καύσιμα; Διαχείριση επιχειρήσεων για πρατήρια καυσίμων
(για λογαριασμό τρίτων).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΧΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Φανερωμένης 115, Antouanettas Building, Mezzanine, 6031 Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91690
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): PANTZIAROU BROS DAIRY PRODUCTS LTD

38 Athienou Industrial Area, Athienou 7600 Larnaca Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α/ΦΟΙ ΠΑΝΤΖΙΑΡΟΥ ΑΘΗΑΙΝΟΥ Παραδοσιακό τζαι
Αθηενίτικο

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Γαλακτομικά προϊόντα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC
Αγίας  Ελένης  2,  Μέγαρο  Στασίνος,  6ος  &  7ος  όροφος,  1060  Λευκωσία
Τ.Θ.21150, 1502 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91700
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 26/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Schooland Investments N.V.

Landhuis Joonchi, Kaya Richard J.Beaujon z/n, Willemstad, Curacao Netherlands
Antilles

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Cadmus
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 25: Είδη ένδυσης, είδη πιλοποιίας, στολές. Είδη υπόδησης.
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ή/και Υπηρεσιών:
(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου

ή Ειδικού Πληρεξούσιου:
Χρύσα Ψαρά
Λεωφ.  Μακαρίου  ΙΙΙ  αρ.  14,  Μέγαρο  Μιτσή  2,  2ος  όροφος,  γραφ.  1,  1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91702
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 26/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Schooland Investments N.V.

Landhuis Joonchi, Kaya Richard J.Beaujon z/n, Willemstad, Curacao Netherlands
Antilles

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Cadmus
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι και προϊόντα από αυτά τα υλικά. Έντυπο υλικό. Εκδόσεις.
Εκπαιδευτικό  υλικό.  Βιβλία,  περιοδικά  εφημερίδες,  φυλλάδια.  Αναγνωστικά,
τετράδια  εργασιών,  εκθέσεις,  εγχειρίδια,  μπλοκς.  Φόρμες,  τιμολόγια,
επιστολόχαρτα,  διαφημιστικοί  πίνακες,  ενημερωτικά  φυλλάδια,  πίνακες
δρομολογίων, υλικά κατασκευής προπλασμάτων για εκπαιδευτική χρήση. Υλικά
διαφήμισης, προώθησης και εμπορίας (μάρκετινγκ). Φωτογραφίες, αφίσες, φειγ-
βολάν και  εικόνες.  Υλικό διδασκαλίας και  εκπαίδευσης.  Χαρτικά,  στα οποία
συμπεριλαμβάνονται  χαρτικά  για  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  για  παιδιά.
Οπτικοακουστικά  βοηθήματα  (υλικά).  Κάρτες  στις  οποίες  περιλαμβάνονται
τραπουλόχαρτα  και  επαγγελματικές  κάρτες.  Έντυπα  προϊόντα.  Μέρη,
εξαρτήματα  και  συμπληρώματα  για  τα  πιο  πάνω.  Υλικά  βιβλιοθεσίας.  Είδη
χαρτοπωλείου  και  είδη  γραφείου,  εκτός  από  έπιπλα.  Κόλλες  για  χαρτικά  ή
οικιακές  χρήσεις.  Υλικά  για  καλλιτέχνες  και  υλικά  για  σχέδιο.  Πινέλα
ζωγραφικής.  Πλαστικά  φύλλα,  μεμβράνες  και  τσάντες  για  περιτύλιγμα  και
συσκευασία. Τυπογραφικά στοιχεία, στερεότυπα (κλισέ).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χρύσα Ψαρά
Λεωφ.  Μακαρίου  ΙΙΙ  αρ.  14,  Μέγαρο  Μιτσή  2,  2ος  όροφος,  γραφ.  1,  1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91701
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 26/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Schooland Investments N.V.

Landhuis Joonchi, Kaya Richard J.Beaujon z/n, Willemstad, Curacao Netherlands
Antilles

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Cadmus
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41:  Υπηρεσίες  εκπαίδευσης,  επιμόρφωσης  και  διδασκαλίας;.  Διεξαγωγή,
οργάνωση,  παροχή,  φιλοξενία  και  παρουσίαση  σεμιναρίων,  συμποσίων,
εργαστηρίων,  προγραμμάτων  επιμόρφωσης,  διαδικτυακών  σεμιναρίων,
διαλέξεων, εκθέσεων και εκδηλώσεων και διαδικτυακά. Υπηρεσίες δημοσίευσης
στις  οποίες  περιλαμβάνονται  διαδικτυακή δημοσίευση υλικών,  ηλεκτρονικών
βιβλίων,  πακέτα  μαθημάτων  και  οδηγίες  για  μαθήματα.  Υπηρεσίες  εξ
αποστάσεως  μάθησης,  στις  οποίες  περιλαμβάνονται  και  διαδικτυακές
υπηρεσίες.  Υπηρεσίες  νηπιαγωγείου  (εκπαίδευση  ή  ψυχαγωγία).  Προσχολική
διδασκαλία.  Παραγωγή  ταινιών,  ακουστικών  και  μουσικών  παραστάσεων.
Υπηρεσίες  βιβλιοθήκης.  Υπηρεσίες  ψυχαγωγίας.  Αθλητικές  και  πολιτισμικές
δραστηριότητες. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, διαγωνισμών, τουρνουά,
αθλητικών κατασκηνώσεων, διοργάνωση και διεξαγωγή αθλητικών παιχνιδιών.
Υπηρεσίες  παροχής  πληροφοριών,  στις  οποίες  περιλαμβάνονται  παροχή
πληροφοριών  διαδικτυακά  σε  σχέση  με  την  εκπαίδευση,  με  εκπαιδευτικά
ιδρύματα, με σχολεία, με μαθήματα, με κοινότητες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χρύσα Ψαρά
Λεωφ.  Μακαρίου  ΙΙΙ  αρ.  14,  Μέγαρο  Μιτσή  2,  2ος  όροφος,  γραφ.  1,  1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91741
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 27/05/2021
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(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): S. DEMETRIOU DOCUMENTS SERVICES LTD
Ρωμανού 4, διαμέρισμα 402, 1070 Λευκωσία Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: S.Demetriou DOCUMENT SERVICES LTD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Υπηρεσίες αντιπροσώπευσης επιχειρήσεων..
36:  Yπηρεσίες  πληρωμής  λογαριασμών,  υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  πληρωμής
λογαριασμών..
39: Μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς, μεταφορικές εργασίες, οδική μεταφορά
αλληλογραφίας εντός εικοσιτετραωρου,  οργάνωση της συλλογής προϊόντων,
παράδοση  αγαθών  μέσω  ταχυδρόμου,  παράδοση  αλληλογραφίας,  παράδοση
αλληλογραφίας και υπηρεσίες ταχυμεταφορών, παράδοση αλληλογραφίας μέσω
ταχυδρομείου και/ή αγγελιοφόρου, παράδοση αλληλογραφίας με ταχυμεταφορά,
παράδοση  δεμάτων με  οδικά  μέσα,  παράδοση  δώρων,  παράδοση  εγγράφων,
παράδοση εγγράφων με μη ηλεκτρονικά μέσα, παράδοση εμπορευμάτων μέσω
ταχυδρομείου, παράδοση επιστολών, παράδοση και προώθηση αλληλογραφίας,
παράδοση  και  προώθηση  επιστολών  και  πακέτων,  παράδοση  μηνυμάτων,
παραλαβή  και  παράδοση  επιστολών,  παραλαβή  και  παράδοση  πακέτων  και
προϊόντων, προώθηση αλληλογραφίας, παραλαβή πακέτων οδικώς, προώθηση
επιστολών, συλλογή εγγράφων, συλλογή επιστολών, συλλογή / μεταφορά και
παράδοση  προϊόντων  εγγράφων,  πακέτων  και  επιστολών,  ταχεία  παράδοση
εμπορευμάτων,  ταχεία  παράδοση  επιστολών,  υπηρεσίες  αποστολής  και
διεκπεραίωσης  δεμάτων,  υπηρεσίες  διανομής,  υπηρεσίες  διανομής  δεμάτων,
υπηρεσίες  μεταφορών,  υπηρεσίες  παραλαβής  δεμάτων,  υπηρεσίες
ταχυμεταφοράς, διανομή αλληλογραφίας, παράδοση αλληλογραφίας, παράδοση
αλληλογραφίας  και  υπηρεσίες  ταχυμεταφορών  online,  παραλαβή  εγγράφων
μέσω παγκόσμιου ηλεκτρονικού δικτύου.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΓΛΑΥΚΟΣ Ν. ΡΑΦΑΗΛ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λεωφ. Ομήρου 20, γραφ.102,1097 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91732
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 27/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): XBOOKS LIMITED

Καμίνων 1, Άγιος Αθανάσιος, 4100 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: XBOOKS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Λογισμικό  τηλεφωνίας  μέσω  ηλεκτρονικού  υπολογιστή.  Διαδραστικό
λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Διεπαφές  (για  ηλεκτρονικούς
υπολογιστές).  Εργαλεία  ανάπτυξης  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.
Πλατφόρμες  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Η/Υ  (προγράμματα)
εγγεγραμμένα.  Λογισμικό  εφαρμογών  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Αντιικό
λογισμικό. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για λευκοπίνακες. Εφαρμογές
λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  μεταφορτώσιμες.  Λογισμικό  τείχους
προστασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Λογισμικό ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Εκπαιδευτικό λογισμικό. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για σχεδιασμό
λογισμικού με τη βοήθεια υπολογιστή. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για
τύπους  χαρακτήρων  γραμματοσειρών.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών
για  κρυπτογράφηση.  Λογισμικό  λειτουργικού  συστήματος  ηλεκτρονικών
υπολογιστών.  Λογισμικό  μηχανής  αναζήτησης  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.
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Λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού
εμπορίου.  Εργαλεία  ανάπτυξης  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.
Λογισμικό  διδασκαλίας.  Προγράμματα  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για
διαχείριση δικτυών. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιείται
στον έλεγχο πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Λογισμικό ηλεκτρονικών
υπολογιστών για την επεξεργασία επικοινωνιών. Λογισμικό προφύλαξης οθόνης
ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για
διαφήμιση..  Τηλεφορτώσιμο  λογισμικό  ασφαλείας  για  ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Τηλεφορτώσιμο βοηθητικό λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστώ..
Λογισμικό  παραγωγής  με  τη  βοήθεια  υπολογιστή.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  τρισδιάστατα  γραφικά.  Λογισμικό  για  ηλεκτρονικούς
υπολογιστές -ταμπλέτες. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών το οποίο μπορεί
να μεταφορτωθεί από παγκόσμια δίκτυα ηλεκτρονικών. Λειτουργικό λογισμικό
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  κεντρικούς  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές.
Λογισμικό για διαχείριση εγγράφων. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για
τη  διαχείριση  βάσεων  δεδομένων.  Λογισμικό  επιχειρήσεων.  Λογισμικό
ηλεκτρονικών υπολογιστών για κινητά τηλέφωνα. Λογισμικό σχεδιασμού με την
βοήθεια  υπολογιστή.  Λογισμικό  παραγωγής  με  την  βοήθεια  υπολογιστή.
Λογισμικό  εφαρμογών  μηχανικής  με  τη  βοήθεια  ηλεκτρονικού  υπολογιστή.
Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  δοκιμή  της  τρωτότητας
ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Λογισμικό
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  συντήρηση  και  λειτουργία  συστημάτων
ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  που
χρησιμοποιείται στον έλεγχο πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Λογισμικό
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  παρακολούθηση  συστημάτων  ηλεκτρονικών
υπολογιστών.  Λογισμικό  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  το  οποίο  μπορεί  να
μεταφορτωθεί από παγκόσμια δίκτυα πληροφορικής για τη δημιουργία τύπων
χαρακτήρων  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  σχεδιασμένο  για  την
εκτίμηση κόστους. Προγράμματα λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη
διαχείριση πολιτικών φύλλων. Υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση στη
μηχανική  λογισμικού  με  τη  βοήθεια  ηλεκτρονικού  υπολογιστή.  Λογισμικό
ηλεκτρονικών υπολογιστών για αυτοματοποίηση της αποθήκευσης δεδομένων.
Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη δημιουργία δυναμικών ιστοθέσεων.
Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  σε  σχέση  με  το  χρηματοοικονομικό
ιστορικό.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  μεταφορτωμένο  από  το
διαδίκτυο. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για ανάλυση δεδομένων της
αγοράς.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  την  επεξεργασία
πληροφοριών αγοράς. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη δημιουργία
χρηματοπιστωτικών  προτύπων.  Κάρτες  κωδικοποιημένες  για  πρόσβαση  σε
λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή για
ασύρματη  παροχή  περιεχομένου.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για
επεξεργασία ψηφιακών εικόνων. Λογισμικό εφαρμογών Η/Υ για κινητά τηλέφωνα.
Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για παγκόσμια συστήματα προσδιορισμού
θέσης.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  ασύρματη  επικοινωνία
δικτύων.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  ηλεκτρονικούς  πίνακες
ανακοινώσεων. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών το οποίο καθιστά δυνατή
την  περιήγηση  σε  παγκόσμια  δίκτυα  υπολογιστών.  Εγγεγραμμένες  ή
τηλεφορτώσιμες πλατφόρμες λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Λογισμικό
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  παράθυρα  διάλογου  για  την  προσομοίωση
συνομιλιών.  Λογισμικό  τηλεφορτώσιμο  από  το  διαδίκτυο.  Πλατφόρμες
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για κοινωνική δικτύωση. Τηλεφορτώσιμο
λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  τεχνολογία  αλυσίδας  συστοιχιών.
Λογισμικό  εφαρμογών  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  χρήση  με  συσκευές
υπολογιστών που δύνανται  να φορεθούν.  Φυσίγγια [λογισμικό]  για χρήση με
ηλεκτρονικούς  υπολογιστές.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για
εντοπισμό  απειλών  κατά  δικτύων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Λογισμικό
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  την  επικοινωνία  μεταξύ  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  μέσω  τοπικού  δικτύου.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών
προσαρμοσμένο  για  χρήση  στη  λειτουργία  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.
Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για επικοινωνία με χρήστες ηλεκτρονικών
υπολογιστών χειρός. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για σάρωση εικόνων
και  εγγραφών.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  την  αναζήτηση
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δεδομένων.  .  Κουτιά  προσαρμοσμένα  για  αποθήκευση  δίσκων  λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών σχεδιασμένο
για την εκτίμηση των αναγκών σε πόρους Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών
για την ειδοποίηση εφαρμογών και βάσεων δεδομένων. Λογισμικό ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  επικοινωνία  μεταξύ  μικροϋπολογιστών.  Λογισμικό
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  έλεγχο  τερματικών  αυτοεξυπηρέτησης.
Λογισμικό  επικοινωνιών  για  σύνδεση  σε  παγκόσμια  δίκτυα  ηλεκτρονικών
υπολογιστών.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  δημιουργία  τειχών
προστασίας. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για ανάκτηση δεδομένων.
Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών που παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής
πληροφοριών. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον καθαρισμό και τη
βελτιστοποίηση του συστήματος. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον
έλεγχο  του  φωτισμού.  Λογισμικό  προσομοίωσης  για  χρήση  σε  ψηφιακούς
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Λογισμικό εφαρμογών προσωπικού υπολογιστή για
συστήματα ελέγχου εγγράφων.  Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη
δημιουργία τύπων χαρακτήρων και γραμματοσειρών. Λογισμικό ηλεκτρονικών
υπολογιστών για  χρήση στη μετακίνηση μεταξύ  διαφορετικών λειτουργικών
συστημάτων  δικτύων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  τηλεανάγνωση  μετρητών.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  τηλεπαρακολούθηση  μετρητών.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  διαχείριση  τοπικού  δικτύου.  Τηλεφορτώσιμο  λογισμικό  για
παρακολούθηση  από  απόσταση  και  αναλύσεις.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  την  οπτική  παρουσίαση  ψηφιακών  μέσων.  Λογισμικό
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  χρήση  στον  σχεδιασμό  ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  εξουσιοδότηση
πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη
συλλογή  δεδομένων  θέσης.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  τη
συγκέντρωση δεδομένων θέσης. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για την
επεξεργασία δεδομένων θέσης.  Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη
μετάδοση  δεδομένων  θέσης.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  τη
διάδοση  δεδομένων  θέσης.  Τηλεφορτώσιμο  λογισμικό  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  την  μετάδοση  δεδομένων.  Τηλεφορτώσιμο  λογισμικό
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  τη  μετάδοση  πληροφοριών.  Τηλεφορτώσιμο
λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  διαχείριση  δεδομένων.
Τηλεφορτώσιμο  λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  τη  διαχείριση
πληροφοριών. Φορείς δεδομένων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λογισμικό
εγγεγραμμένο σε αυτούς. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών ως βοηθήματα
για  την  ανάπτυξη  παράλληλων  εφαρμογών  και  την  εκτέλεση  παράλληλων
υπολογιστών.  Λογισμικό  εφαρμογών  προσωπικού  υπολογιστή  για  διαχείριση
συστημάτων ελέγχου εγγράφων. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχέση
με  χειρισμό  χρηματοοικονομικών  συναλλαγών.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  πρόσβαση  σε  καταλόγους  πληροφοριών  που  μπορούν  να
μεταφερθούν  μέσω  του  παγκοσμίου  ηλεκτρονικού  δικτύου.  Λογισμικό
ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη δημιουργία και το σχεδιασμό ιστοθέσεων.
Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη μετατροπή εικόνων των εγγράφων
σε ηλεκτρονική μορφή. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον έλεγχο και
τη  διαχείριση  πρόσβασης  σε  εφαρμογές  διακομιστών.  Λογισμικό  για
ηλεκτρονικές πληρωμές. Τηλεφορτώσιμο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών
για  χρήση  ως  ηλεκτρονικό  πορτοφόλι.  Τηλεφορτώσιμο  λογισμικό  για  εξ
αποστάσεως  πρόσβαση  και  έλεγχο  ηλεκτρονικού  υπολογιστή.  Λογισμικό
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  την  αναζήτηση  ή  ανάκτηση  δεδομένων.
Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  που  παρέχει  τη  δυνατότητα
τηλεδιάσκεψης,  εικονοδιάσκεψης  και  διάσκεψης  με  εικονοτηλέφωνο.
Προγράμματα  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  πρόσβαση,  φυλλομέτρηση  και
αναζήτηση  βάσεων  δεδομένων  επί  γραμμής.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  τον  τηλεχειρισμό  συσκευών  ασφαλείας.  Προγραμματισμός
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  επεξεργασία  δεδομένων.  Προγράμματα
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  επεξεργασία  εικόνας.  Λογισμικό  για  τη
διαχείριση εγγράφων. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για την οργάνωση
και  την  προβολή  ψηφιακών  εικόνων  και  φωτογραφιών.  Λογισμικό  για  την
αναζήτηση  και  ανάκτηση  πληροφοριών  μέσω  δικτύου  ηλεκτρονικών
υπολογιστών.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  που  δίνουν  σε  πολλούς
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χρήστες  δυνατότητα  πρόσβασης  σε  παγκόσμιο  ηλεκτρονικό  δίκτυο
πληροφοριών.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  δημιουργία  βάσεων
δεδομένων  με  δυνατότητα  αναζήτησης  που  περιέχουν  πληροφορίες  και
δεδομένα. Λογισμικό για διαδικτυακές λογιστικές εφαρμογές στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  τηλεχειρισμό
ηλεκτρονικών συσκευών φωτισμού. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για
χρήση  ως  διεπαφή  προγραμματισμού  εφαρμογών.  Πρόσθετες  πλακέτες
κυκλώματος  για  τη  σύνδεση  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  σε  λογισμικό
δικτύωσης.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  ενίσχυση  των
οπτικοακουστικών  δυνατοτήτων  των  εφαρμογών  πολυμέσων.  Λογισμικό
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  την  αποστολή  φωτογραφιών  σε  κινητά
τηλέφωνα.  Προγράμματα  και  λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για
επεξεργασία εικόνων για χρήση σε κινητά τηλέφωνα. Τηλεφορτώσιμο λογισμικό
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  χρήση  ως  διεπαφή  προγραμματισμού
εφαρμογών.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  τον  τηλεχειρισμό
μηχανών και εξοπλισμού γραφείου. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για
την παροχή πληροφοριών μέσω δικτύων επικοινωνίας. Λογισμικό ηλεκτρονικών
υπολογιστών για την παροχή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. Λογισμικό για
το ηλεκτρονικό εμπόριο που επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν ηλεκτρονικές
επιχειρηματικές  συναλλαγές  μέσω  παγκόσμιου  ηλεκτρονικού  δικτύου.
Προγράμματα  ηλεκτρονικών  για  χρήση  στις  τηλεπικοινωνίες.  Λογισμικό
βιομετρικών συστημάτων επαλήθευσης και αναγνώρισης ατόμων. Προγράμματα
ηλεκτρονικών  σχετικά  με  χρηματοοικονομικά  θέματα.  Λογισμικό  εφαρμογών
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  συνεχή  ροή  περιεχομένου  οπτικοακουστικού
μέσου μέσων του διαδικτύου. Λογισμικό εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών
για  χρήση  στην  υλοποίηση  του  διαδικτύου  των  πραγμάτων.  Προγράμματα
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  αποθηκευμένα  σε  ψηφιακή  μορφή.  Λογισμικό
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  τη  παροχή  ηλεκτρονικών  μέσων  δικτύων
επικοινωνίας.  Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών σε  σχέση με  τοπικά
δίκτυα. Οδηγίες λειτουργίας και χρήσης αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή για
ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  και  λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.
Συγκεκριμένα σε FLOPRY DISKS ή σε CD ROM. Λογισμικό επικοινωνιών μεταξύ
ηλεκτρονικών υπολογιστών το οποίο παρέχει  στους πελάτες τη δυνατότητα
πρόσβασης  σε  πληροφορίες  τραπεζικών  λογαριασμών  και  σε  τραπεζικές
συναλλαγές.  Οδηγοί  λογισμικού  ηλεκτρονικών  διατάξεων  για  παροχή
δυνατότητας σε υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικές διατάξεις
για μεταξύ τους επικοινωνία.  Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για την
βελτίωση  των  οπτικοακουστικών  δυνατοτήτων  των  εφαρμογών  πολυμέσων,
συγκεκριμένα για  την ενσωμάτωση κειμένου ήχου,  γραφικών,  σταθερών και
κινούμενων εικόνων.
42:  Ανάπτυξη υλισμικού Η/Υ.  Σχεδιασμός και  ανάπτυξη υλικού ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ανάπτυξη υλισμικού  για  την  ψηφιακή επεξεργασία  σήματος.  Σχεδιασμός και
ανάπτυξη  αρχιτεκτονικής  υλισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Ανάπτυξη
υλισμικού για βιντεοπαιχνίδια. Ανάπτυξη υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για
παιχνίδια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Ανάπτυξη  υλισμικού  για  χειρισμό
οπτικοακουστικών μέσων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού
ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Ανάπτυξη  υλισμικού  υπολογιστών  για  τις
μεταποιητικές  βιομηχανίες.  Υπηρεσίες  έρευνας  και  ανάπτυξης  σε  σχέση  με
υλισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Έρευνα  σε  σχέση  με  την  ανάπτυξη
υλισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ανάπτυξη υλισμικού για αποθήκευση και
ανάκτηση  δεδομένων  πολυμέσων.  Παροχή  συμβουλών  σε  σχέση  με  τον
σχεδιασμό  και  την  ανάπτυξη  υλικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Παροχή
συμβουλών  σε  σχέση  με  τον  σχεδιασμό  και  την  ανάπτυξη  ηλεκτρονικών
υπολογιστών.  Ανάπτυξη  υλισμικού  για  την  συμπίεση  και  αποσυμπίεση
περιεχομένου πολυμέσων. Ανάπτυξη λογισμικού προς κατεργασία και διανομή
περιεχομένου  πολυμέσων.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  υλισμικού  ηλεκτρονικών
υπολογιστών για την κατασκευαστική βιομηχανία.  Σχεδιασμός και  ανάπτυξη
λογισμικού  και  υλισμικού  για  ενίσχυση  και  μετάδοση  σήματος.  Παροχή
πληροφοριών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού
υπολογιστή. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
υλισμικού υπολογιστή. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πληροφοριών για τον
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σχεδιασμό και  ανάπτυξη υλισμικού του υπολογιστή.  Ανάπτυξη υλισμικού για
μετατροπή  δεδομένων  και  περιεχομένου  πολυμέσων  από  και  προς  διάφορα
πρωτόκολλα.  Υπηρεσίες  βιομηχανικής  ανάλυσης.  Υπηρεσίες  βιομηχανικής
ανάλυσης  και  έρευνας.  Υπηρεσίες  βιομηχανικής  ανάλυσης  με  τη  βοήθεια
ηλεκτρονικού  υπολογιστή.  Παροχή  πληροφοριών  σχετικά  με  υπηρεσίες
βιομηχανικής  ανάλυσης  και  έρευνας.  Παροχή  επιγραμμικών  πληροφοριών
σχετικά με υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης και έρευνας. Υπηρεσίες έρευνας.
Επιστημονική  έρευνα.  Επιστημονική  έρευνα  και  ανάπτυξη.  Επιστημονική  και
βιομηχανική  έρευνα.  Επιστημονική  έρευνα  και  ανάλυση.  Υπηρεσίες
επιστημονικής έρευνας με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιστημονική
έρευνα  με  χρήση  βάσεων  δεδομένων.  Επιστημονικές  υπηρεσίες  και  σχετική
έρευνα. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με την επιστημονική έρευνα.
Παροχή  πληροφοριών  σχετικά  με  την  επιστημονική  έρευνα.  Υπηρεσίες
συμβουλών επί θεμάτων επιστημονικής έρευνας. Επιστημονική και βιομηχανική
έρευνα,  ειδικότερα  στον  τομέα  του  ηλεκτρισμού.  Παροχή  πληροφοριών  και
αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας από βάση δεδομένων με δυνατότητα
ηλεκτρονικής αναζήτησης. Επιστημονική και τεχνολογική έρευνα σε σχέση με
τη  χαρτογράφηση  ευρεσιτεχνιών.  Σύνταξη  εκθέσεων  σε  σχέση  με  την
επιστημονική έρευνα. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα τεχνολογικής
έρευνας.  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  στον  τομέα  της  τεχνολογικής
ανάπτυξης. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την τεχνολογική έρευνα.
Υπηρεσίες τεχνολογικών δοκιμών ασφάλειας. Επιστημονικές και τεχνολογικές
υπηρεσίες. Υπηρεσίες για την παροχή τεχνολογικών πληροφοριών. Υπηρεσίες
παροχής τεχνολογικών συμβουλών σε  σχέση με  προγράμματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Υπηρεσίες παροχής τεχνολογικών συμβουλών σε σχέση με την
ανάλυση μηχανικής μηχανολογίας. Παροχή τεχνολογικών συμβουλών. Υπηρεσίες
τεχνολογικής  ανάλυσης.  Υπηρεσίες  παροχής  τεχνολογικών  συμβουλών  στον
τομέα  της  παραγωγής  εναλλακτικής  ενέργειας.  Υπηρεσίες  τεχνολογικού
σχεδιασμού.  Τεχνολογική  έρευνα.  Τεχνολογικές  υπηρεσίες.  Τεχνολογικές
υπηρεσίες  και  σχετικός  σχεδιασμός.  Τεχνολογικές  υπηρεσίες  σχετικά  με  τη
βιομηχανική  παραγωγή.  Τεχνολογικές  υπηρεσίες  σχετικά  με  ηλεκτρονικούς
υπολογιστές.  Τεχνολογικές  υπηρεσίες  σχετικά  με  το  σχεδιασμό.  Αναζήτηση
λογισμικού  για  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη
λογισμικού.  Ανάπτυξη  λογισμικού  βιντεοπαιχνιδιών.  Ανάπτυξη  λογισμικού
επεξεργασίας εικόνων. Ανάπτυξη λογισμικού για οδηγό (driver) του υπολογιστή.
Ανάπτυξη  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  λογαριασμό  τρίτων.
Ανάπτυξη  λογισμικού  εικονικής  πραγματικότητας.  Ανάπτυξη  αμφίδρομου
λογισμικού πολυμέσων. Ανάπτυξη, προγραμματισμός και εφαρμογή λογισμικού.
Ανάπτυξη  λογισμικού  για  παιχνίδια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Ανάπτυξη
λογισμικού  λειτουργικών  συστημάτων.  Ανάπτυξη  και  έλεγχος  λογισμικού.
Ανάπτυξη λογισμικού για βάσεις δεδομένων υπολογιστή. Ανάπτυξη λογισμικού
επεξεργασίας  κειμένου.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  λογισμικού  για  ανάπτυξη
ιστοθέσεων.  Υπηρεσίες  ανάπτυξης  λογισμικού  στο  πλαίσιο  της  έκδοσης
λογισμικού. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού. Ανάπτυξη λύσεων
εφαρμογών  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Έρευνα  και  ανάπτυξη
λογισμικού  ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Εκμίσθωση λογισμικού  για  ανάπτυξη
ιστοθέσεων. Προγραμματισμός λογισμικού για ανάπτυξη ιστοθέσεων. Ανάπτυξη
και συντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ανάπτυξη λογισμικού για
συστήματα  επικοινωνίας.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  λογισμικού  για  οδηγό
(driver) του υπολογιστή. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού εξουδετέρωσης
ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ανάπτυξη λογισμικού για ασφαλείς λειτουργίες
δικτύου. Ανάπτυξη λογισμικού για ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Σχεδιασμός
και ανάπτυξη λογισμικού εικονικής πραγματικότητας. Σχεδιασμός και ανάπτυξη
λογισμικού για παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ανάπτυξη και συντήρηση
λογισμικού  βάσεων  δεδομένων.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών για επεξεργασία κειμένου. Σχεδιασμός και ανάπτυξη
λογισμικού  ηλεκτρονικής  βάσης  δεδομένων.  Σχεδιασμός,  ανάπτυξη  και
προγραμματισμός  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Σχεδιασμός  και
ανάπτυξη λογισμικού προγραμματισμού δρομολογίων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη
λογισμικού διαχείρισης ενέργειας. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με
τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων λογισμικού. Σχεδιασμός και
ανάπτυξη  λογισμικού  λειτουργικών  συστημάτων.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη
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λογισμικού  για  βάσεις  δεδομένων  υπολογιστή.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη
λογισμικού  επεξεργασίας  δεδομένων.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  λογισμικού
επεξεργασίας  εικόνων.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  λογισμικού  ανάκτησης
δεδομένων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού βιντεοπαιχνιδιών. Σχεδιασμός
και  ανάπτυξη  αρχιτεκτονικής  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών
και  λογισμικού  εικονικής  πραγματικότητας.  Ανάπτυξη  προγραμμάτων  για
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού
ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Ανάπτυξη  λογισμικού  για  χειρισμό
οπτικοακουστικών  μέσων.  Έρευνα,  ανάπτυξη,  σχεδιασμός  και  αναβάθμιση
λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Ανάπτυξη  λύσεων  εφαρμογών
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σχεδιασμός, συντήρηση, ανάπτυξη και
ενημέρωση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σχεδιασμός και ανάπτυξη
λογισμικού για διαχείριση βάσης δεδομένων. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και
ανάπτυξης σε σχέση με λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σχεδιασμός και
ανάπτυξη  λογισμικού  για  διαχείριση  αποθεμάτων.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη
λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  εφοδιαστική.  Σχεδιασμός  και
ανάπτυξη  λογισμικού  για  την  άμεση  αποστολή  μηνυμάτων.  Σχεδιασμός  και
ανάπτυξη  λογισμικού  ενιαίας  πρόσβασης  μέσω  ταυτοποίησης.  Ανάπτυξη
λογισμικού για αποθήκευση και επανάκτηση δεδομένων πολυμέσων. Σχεδιασμός
και ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για έλεγχο διεργασιών.
Παροχή  πληροφοριών  στον  τομέα  της  ανάπτυξης  λογισμικού  ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση με
προγραμματιζόμενα χειριστήρια. Ανάπτυξη και δοκιμή υπολογιστικών μεθόδων ,
αλγορίθμων  και  λογισμικού.  Ανάπτυξη  λογισμικού  για  την  παράδοση
περιεχομένου πολυμέσων. Ανάπτυξη, ενημέρωση και συντήρηση λογισμικού και
συστημάτων  βάσεων  δεδομένων.  Ανάπτυξη  λογισμικού  για  την
αυτοματοποιημένη ανακάλυψη επιχειρησιακών διαδικασιών (ABPD).  Ανάπτυξη
λογισμικού  για  τη  συμπίεση  και  αποσυμπίεση  περιεχομένου  πολυμέσων.
Ανάπτυξη λογισμικού για την επεξεργασία και διανομή περιεχομένου πολυμέσων.
Ανάπτυξη  λύσεων  λογισμικού  για  φορείς  παροχής  υπηρεσιών  διαδικτύου
(internet) και για χρήστες του διαδικτύου internet. Σχεδιασμός και ανάπτυξη
λογισμικού για εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για διαχείριση αλυσίδων τροφοδοσίας.
Έρευνα σε σχέση με την ανάπτυξη προγραμμάτων και λογισμικού ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λειτουργικού λογισμικού για πρόσβαση
και  χρήση  δικτύου  υπολογιστικού  νέφους.  Παροχή  πληροφορίων  για  τον
σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστή. Σχεδιασμός και ανάπτυξη
λειτουργικού  λογισμικού  ιδεατού  ιδιωτικού  δικτύου  (VPN).  Ανάπτυξη  και
σχεδιασμός λειτουργικού λογισμικού για δίκτυα και διακομιστές ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Παροχή συμβουλών σε σχέση με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
προγραμμάτων  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Ανάπτυξη  λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση σε συστήματα μεταγωγής ελεγχόμενα
μέσω  ηλεκτρονικού  υπολογιστή.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  λογισμικού  στον
τομέα  των  εφαρμογών  για  κινητά.  Παροχή  της  δυνατότητας  προσωρινής
χρήσης  εργαλείων  ανάπτυξης  ηλεκτρονικού  μη  τηλεφορτώσιμου  λογισμικού.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για ανάγνωση,
μεταφορά  και  οργάνωση  δεδομένων.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  λογισμικού
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  αξιολόγηση  και  υπολογισμό  δεδομένων.
Ανάπτυξη προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών  στον  τομέα  της  ανάπτυξης  προϊόντων  και  της  βελτίωσης  της
ποιότητας λογισμικού. Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη  λογισμικού,  συστημάτων  και  δικτύων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.
Δυνατότητα προσωρινής χρήσης στο διαδίκτυο μη τηλεφορτώσιμου λογισμικού
για ανάπτυξη ιστοθέσεων. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με λογισμικό
ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Ανάπτυξη  λογισμικού  σχετικά  με  εφοδιαστική,
διαχείριση αλυσίδων τροφοδοσίας και πύλες ηλεκτρονικού εμπορίου. Ανάπτυξη
λογισμικού υπολογιστή για σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή/κατασκευή με τη
βοήθεια υπολογιστή (Cadicam). Ανάπτυξη λογισμικού για μετατροπή δεδομένων
και περιεχομένου πολυμέσων από και προς διάφορα πρωτόκολλα. Σχεδιασμός και
ανάπτυξη  λογισμικού  για  έλεγχο,  ρύθμιση  και  παρακολούθηση  συστημάτων
ηλιακής  ενέργειας.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  λογισμικού  ηλεκτρονικών
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υπολογιστών  για  εφοδιαστική,  διαχείριση  αλυσίδων  τροφοδοσίας  και  πύλες
ηλεκτρονικού εμπορίου. Ανάπτυξη και δημιουργία προγραμμάτων υπολογισμού
για  την  επεξεργασία  δεδομένων.  Ανάπτυξη  προγραμμάτων  ηλεκτρονικών
υπολογιστών εγγεγραμμένων σε μέσα δεδομένων (λογισμικό) σχεδιασμένα για
χρήση στις κατασκευές και στην αυτοματοποιημένη παραγωγή (Cad/cam).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Ν. ΜΟΥΚΤΑΡΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Αγίας Φυλάξεως 38, Nicolas Court, 2ος όροφος, Γρ.203, 3025 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91721
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 01/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Apptaxi Service Ltd

Ελλησπόντου 5, Άγιος Νικόλαος, 3100 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: alfa
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Εφαρμογές κράτησης ταξί για κινητά; Τηλεφορτώσιμες εφαρμογές κινητής
τηλεφωνίας  για  κράτηση  ταξί;  Διαδραστικό  λογισμικό  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  που  παρέχει  πληροφορίες  πλοήγησης  και  ταξιδιού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

IOANNIDES, CLEANTHOUS & CO LLC
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91709
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 27/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Republic of Korea
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Winter I cept ION
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Ελαστικά αυτοκινήτων, ελαστικά ποδηλάτων, περιβλήματα για ελαστικά με
αεροθάλαμους,  καλύμματα  για  ελαστικά,  ελαστικά  μοτοσυκλέτων,
συγκολλητικές ροδέλες καουτσούκ για επιδιόρθωση αεροθαλάμων, αεροθάλαμοι
για  ποδήλατα,  αεροθάλαμοι  για  μοτοσυκλέτες,  αεροθάλαμοι  για  ελαστικά
οχημάτων,  αεροθάλαμοι  για  τροχούς  οχημάτων,  δίχτυα  αποσκευών  για
οχήματα,  ελαστικά,  εξοπλισμός  επισκευής  για  αεροθαλάμους,  ζάντες  για
τροχούς  οχημάτων,  καλύμματα  σέλας  για  ποδήλατα,  καλύμματα  σέλας  για
μοτοσυκλέτες , ζώνες ασφαλείας για καθίσματα οχημάτων, ελατήρια φρένων
για  οχήματα,  αμορτισέρ  για  οχήματα,  σχάρες  μεταφοράς  χιονοπέδιλων  για
χρήση  σε  οχήματα,  καρφιά  ελαστικών,  ελαστικά  συμπαγή  για  τροχούς
οχημάτων,  επιφάνειες  κυλίσεως  για  αναγόμωση  ελαστικών,  ερπύστριες
(τρακτέρ) για οχήματα, ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο (συμπαγή) για ποδήλατα,
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ελαστικά  χωρίς  αεροθάλαμο  (συμπαγή)  για  μοτοσυκλέτες,  βαλβίδες  για
ελαστικά οχημάτων, ελαστικά τροχών οχημάτων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χρύσα Ψαρά
Λεωφ.  Μακαρίου  ΙΙΙ  αρ.  14,  Μέγαρο  Μιτσή  2,  2ος  όροφος,  γραφ.  1,  1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91712
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 27/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): FAE BLUESKYHOUSES LTD

Γλάδστωνος 24, POULLET COURT, Διαμ. 4-5, 8046 Πάφος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Blue Sky Houses
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Διάδοση διαφημίσεων μέσω του διαδικτύου. Διάδοση διαφημιστικού υλικού.
Διάδοση διαφημιστικού υλικού μέσω διαδικτύου. Παροχή συμβουλών σε σχέση με
αγοραπωλησία.  Προβλέψεις  αγοράς.  Μελέτες  αγοράς.  Ανάλυση  αγοράς.
Ανάλυση  αγοράς  ακινήτων.  Υπηρεσίες  έρευνας  αγοράς.  Διαφήμιση  άμεσης
αγοράς. Ανάλυση και έρευνα αγοράς. Μεσιτεία για λογαριασμό άλλων σε σχέση
με συμβάσεις για την αγορά και την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Μεσιτεία
για  λογαριασμό  άλλων  σε  σχέση  με  συμβάσεις  για  την  αγορά  πώληση
προϊόντων.  Διαμεσολάβηση  για  την  επίτευξη  συμφωνιών  σε  σχέση  με  την
πώληση  και  αγορά  προϊόντων.  Παροχή  χώρων  αγορών  επί  γραμμής  για
αγοραστές και πωλητές προϊόντων και υπηρεσιών. Διαμεσολάβηση στη σύναψη
συμβάσεων  σε  σχέση  με  την  πώληση  και  αγορά  προϊόντων.  Οργάνωση
επιχειρηματικών  επαφών  σε  σχέση  με  την  αγορά  και  πώληση  προϊόντων.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την αγορά αγαθών για λογαριασμό
τρίτων.  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  την  αγορά  αγαθών  για
λογαριασμό  τρίτων.  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  την  αγορά
αγαθών για λογαριασμό επιχειρήσεων. Προώθηση πωλήσεων σε σημεία αγοράς
ή  πώλησης,  για  λογαριασμό  τρίτων,  διευθετήσεις  σε  θέματα  αγοράς  και
πώλησης  συμβάσεων  για  λογαριασμό  τρίτων,  ανάθεση  συμβάσεων  για  την
αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Μάρκετινγκ ακινήτων. Διαφημιστικές
υπηρεσίες  σχετικά  με  ακίνητα.  Διαφήμιση  ακινήτων  που  προορίζονται  για
επαγγελματική χρήση ή για κατοικίες. Υπηρεσίες διαφήμισης σε σχέση με την
πώληση ατομικής περιουσίας. Διαφήμιση, ενέργειες πώλησης (μάργκετινγκ) και
υπηρεσίες προώθησης..
36:  Εκμίσθωση  ακίνητης  περιουσίας  και  ιδιοκτησίας.  Αγορά  ακινήτων  για
λογαριασμό  τρίτων.  Αγορά  εκτάσεων  προς  εκμίσθωση.  Ακίνητα  (Μεσιτεία
ακινήτων-) διαχείριση. Απόκτηση ακινήτων για λογαριασμό τρίτων. Γραφεία ή
μεσιτεία  για  χρηματοδοτική μίσθωση ή  εκμίσθωση γης.  Γραφεία  ή  μεσιτεία
εκμίσθωσης  κτιρίων.  Γραφεία  ή  μεσιτεία  εκμίσθωσης  γης.  Διακανονισμός
συμβάσεων  εκμίσθωσης  για  την  ενοικίαση  επαγγελματικών  ακινήτων.
Διακανονισμός συμβάσεων εκμίσθωσης ακινήτων. Διαμέρισμα (Μέριμνα μίσθωση
από-). Διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Διαχείριση ακινήτων. Διαχείριση γαιών.
Διαχείριση  διαμερισμάτων.  Διαχείριση  εμπορικών κτιριακών εγκαταστάσεων.
Διαχείριση  επενδύσεων  σε  ακίνητα.  Διαχείριση  κτιρίων.  Διαχείριση
πολυκατοικιών.  Διοικητικές  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  επενδύσεις.  Είσπραξη
ενοικίων. Είσπραξη πληρωμών. Είσπραξη πληρωμών για προϊόντα και υπηρεσίες.
Εκμίσθωση γραφείων. Εκμίσθωση διαμερισμάτων. Εκμίσθωση κτιρίων. Ενοικίαση
ακίνητης περιουσίας. Ενοικίαση διαμερισμάτων. Ενοικίαση διαμερισμάτων και
γραφείων.  Επενδυτικές  υπηρεσίες.  Επιλογή  και  απόκτηση  ακινήτων  (για
λογαριασμό  τρίτων).  Ηλεκτρονική  επεξεργασία  πληρωμών.  Κτηματομεσιτικά
γραφεία. Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες. Κτηματομεσιτικές υποθέσεις. Μεσιτεία.
Μεσιτεία  ακινήτων.  Μεσιτικές  υπηρεσίες.  Μίσθωση  γραφείων  [ακίνητα].
Μίσθωση διαμερισμάτων και γραφείων. Οργάνωση μίσθωσης ακινήτων. Παροχές
συμβουλών ακίνητης περιουσίας.  Παροχή κτηματομεσιτικών πληροφοριών σε
σχέση με ακίνητα και γη. Παροχή πληροφοριών σε επενδυτικά θέματα. Παροχή
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πληροφοριών  σε  σχέση  με  ακίνητα  και  με  την  αγορά  ακινήτων.  Παροχή
πληροφοριών σε σχέση με ακίνητη περιουσία. Παροχή πληροφοριών σε σχέση με
ακίνητα. Παροχή πληροφοριών σε σχέση με κτηματομεσιτικές υποθέσεις, μέσω
του  Διαδικτύου.  Παροχή  πληροφοριών  σχετικά  με  επενδύσεις.  Παροχή
συμβουλών  για  θέματα  ακινήτων.  Υπηρεσίες  αγοραπωλησίας  παραγώγων.
Υπηρεσίες  ακινήτων  που  αφορούν  τη  διαχείριση  επενδύσεων  ακινήτων.
Υπηρεσίες  απόκτησης  ακινήτων.  Υπηρεσίες  γραφείου  ακινήτων.  Υπηρεσίες
γραφείων μεσιτείας.  Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων.  Υπηρεσίες διαχείρισης
ακινήτων και ακίνητης περιουσίας. Υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.
Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων. Υπηρεσίες κτηματομεσιτικού γραφείου για την
πώληση και ενοικίαση για επιχειρήσεις. Υπηρεσίες κτηματομεσιτικού γραφείου
για την πώληση και εκμίσθωση κτιρίων. Υπηρεσίες κτηματομεσιτικού γραφείου.
Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού  γραφείου  για  τη  χρηματοδοτική  μίσθωση  γης.
Υπηρεσίες κτηματομεσιτικού γραφείου για την εκμίσθωση κτιρίων. Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών γραφείων σε σχέση με την αγορά και πώληση γης. Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών  γραφείων  σε  σχέση  με  την  αγορά  και  πώληση  κτιρίων.
Υπηρεσίες  μεσιτείας.  Υπηρεσίες  μεσιτείας  για  τη  πώληση,  με  προμήθεια,
ακίνητης περιουσίας.  Υπηρεσίες μεσιτείας σχετικά με επενδύσεις.  Υπηρεσίες
μεσιτικών  γραφείων  ακινήτων.  Υπηρεσίες  παροχής  επενδυτικών  συμβουλών
σχετικά με ακίνητα. Υπηρεσίες παροχής καταλόγων με ακίνητα για ενοικίαση
κατοικιών  και  διαμερισμάτων.  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σε  θέματα
επενδύσεων.  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  ακίνητα.  Υπηρεσίες
διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με οικιστικά ακίνητα. Παροχή συμβουλών σε
σχέση με τις επενδύσεις σε οικιστικά ακίνητα. Παροχή συμβουλών σε σχέση με
υποθήκες για οικιστικά ακίνητα. Επενδύσεις σε ακίνητα. Παροχή συμβουλών
σχετικά με επενδύσεις σε ακίνητα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Λ. ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ- ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Δ.Ε.Π.Ε.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 3, MALI HOUSE, 8011 ΠΑΦΟΣ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91715
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 28/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Α.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΛΤΔ

Άγιος Κωνσταντίνος, Λεμεσού 4561 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Α Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ οινοποιείο
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
33: Αλκοολούχα ποτά.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91714
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 31/05/2021
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(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Δήμητρα Σωφρονίου
Λεωφόρος Ομονοίας αρ.26, 3050 Λεμεσός Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: PAW O CLOCK
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
8: Χειροκίνητα σύνεργα υγιεινής και ομορφιάς για ανθρώπους και ζώα..
18: Είδη σελοποιίας, μαστίγια και ενδύματα ζώων..
25:  Ενδύματα,  καπέλα,  μέρη  ενδυμάτων,  υποδημάτων και  ειδών  πιλοποιίας,
υποδήματα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΗΛΙΑ & ΗΛΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Αγίου Ανδρέα 339, ANDREA CHAMBERS, 2ος όροφος, Γρ.205-207, 3035 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91723
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 30/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): CENTER OF MUSIC DANCE AND DRAMA LIMITED

Σωτηρίας Μπέλλου, 7, Αγία Βαρβάρα, 3047, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Diamantidou School
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41:  Αίθουσες  μουσικής;  Αίθουσες  παιχνιδιών;  Αθλητικές  και  πολιτιστικές
δραστηριότητες; Διαδικτυακή (οn-line) ψυχαγωγία; Διαδικτυακές ραδιοφωνικές
ψυχαγωγικές  υπηρεσίες;  Διαχείριση  [διοργάνωση]  πολιτιστικών
δραστηριοτήτων; Διαχείριση [διοργάνωση] υπηρεσιών ψυχαγωγίας; Διαχείριση
[οργάνωση]  υπηρεσιών  παιχνιδιών;  Διαχείριση  [οργάνωση]  ψυχαγωγικών
υπηρεσιών;  Διεξαγωγή  εκδηλώσεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Διεξαγωγή
παραγωγών ελαφράς ψυχαγωγίας;  Διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων;
Διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων; Διεξαγωγή φεστιβάλ τελεστικών τεχνών;
Διεξαγωγή  ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων;  Διοργάνωση  αθλητικών
δραστηριοτήτων για καλοκαιρινές κατασκηνώσεις; Διοργάνωση διαδικτυακών
σεμιναρίων;  Διοργάνωση  δραστηριοτήτων  αναψυχής;  Διοργάνωση  εκδρομών
ψυχαγωγίας;  Διοργάνωση  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  για  καλοκαιρινές
κατασκηνώσεις;  Διοργάνωση  μουσικών  διαγωνισμών;  Εκπαιδευση  και
Διδασκαλία;  Εκπαιδευτικές  υπηρεσίες  παρεχόμενες  από  σχολές;  Εκτέλεση
μουσικών προγραμμάτων;  Θεάματα (παραγωγή);  Θεατρικές  παραστάσεις,  με
κινούμενα  σχέδια  και  με  ηθοποιούς;  Θεατρική  ψυχαγωγία;  Θερινές
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κατασκηνώσεις  [ψυχαγωγία  και  εκπαίδευση];  Κατασκηνώσεις  αναψυχής;
Μουσικά συγκροτήματα (ψυχαγωγία);  Μουσικές συναυλίες μέσω τηλεόρασης;
Μουσική  σύνθεση  για  λογαριασμό  τρίτων;  Οπτικοακουστικές  παραστάσεις;
Οπτικοακουστικές  παρουσιάσεις;  Οργάνωση  δραστηριοτήτων  αναψυχής;
Οργάνωση εκδηλώσεων αναψυχής; Οργάνωση εκδηλώσεων για πολιτιστικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  εκδηλώσεων  για  πολιτιστικούς,  αθλητικούς  και
ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Οργάνωση  εκδηλώσεων  για  πολιτιστικούς,
ψυχαγωγικούς  και  αθλητικούς  σκοπούς;  Οργάνωση  εκδηλώσεων  χορού;
Οργάνωση σκηνικών θεαμάτων; Όργανωση φεστιβάλ για σκοπούς ψυχαγωγίας;
Παραγωγή ήχου, εικόνας και πολυμέσων,και φωτογραφία; Παραγωγή μουσικών
θεαμάτων;  Παραγωγή  μουσικών  παραστάσεων;  Παραγωγή  ψυχαγωγικών
θεαμάτων με χορευτές;  Παραγωγή ψυχαγωγικών θεαμάτων με χορευτές και
τραγουδιστές; Μουσική εκπαίδευση; Μουσική διδασκαλία; Μαθήματα μουσικής;
Διδασκαλία  μουσικής;  Υπηρεσίες  εκπαίδευσης  σε  σχέση  με  τις  δραματικές
τέχνες; Στούντιο χορού; Σχολές χορού; Διδασκαλία χορού; Σκηνοθεσία θεάτρου;
Θεατρικές  παραγωγές;  Θεατρικές  υπηρεσίες;  Παραστάσεις  θεατρικές;
Υπηρεσίες  θεατρικών  παραγωγών;  Παραγωγή  θεατρικών  έργων;  Μαθήματα
μπαλέτου;  Διδασκαλία  μπαλέτου;  Παραστάσεις  μπαλέτου;  Σχολές  μπαλέτου;
Παρουσίαση  μπαλέτου;  Ψυχαγωγία  υπό  μορφή  παραστάσεων  μπαλέτου;
Διδασκαλία  μουσικής;  Μουσική  διδασκαλία;  Διδασκαλία  ενηλίκων;  Αθλητική
διδασκαλία;  Διδασκαλία  χορού;  Παροχή  διδασκαλίας;  Διδασκαλία  πολεμικών
τεχνών;  Διδασκαλία  [ιδιαίτερα  μαθήματα];  Επιμόρφωση  και  διδασκαλία;
Διδασκαλία  μουσικής  εκτίμησης;  Εκπαιδευτικές  υπηρεσίες  διδασκαλίας;
Υπηρεσίες διδασκαλίας μουσικής; Διδασκαλία ομαδικών ασκήσεων γυμναστικής;
Διδασκαλία  της  μεθόδου  Pilates;  Διδασκαλία  τάε-κβο-ντο;  Υπηρεσίες
διδασκαλίας ξένων γλωσσών; Υπηρεσίες διδασκαλίας των γλωσσών; Παροχή
μαθημάτων  διδασκαλίας  γλωσσών;  Υπηρεσίες  εκπαίδευσης  και  διδασκαλίας;
Διδασκαλία στον τομέα της διαιτολογίας; Διδασκαλία χορού γύρω από στύλο;
Διδασκαλία  σε  σχολεία  προετοιμασίας  για  εξετάσεις;  Ακαδημαϊκές
εκπαιδευτικές υπηρεσίες για τη διδασκαλία υποκριτικής; Υπηρεσίες διδασκαλίας
σε σχέση με παιδαγωγικές τεχνικές.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χάρης Πετρίδου Σιάρπ
Γρίβα Διγενή & Ρήγα Φεραίου, 2, LIMASSOL CENTER, BLOCK B, Floor 3, Flat 304,
3095 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91720
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SLIMAO LIMITED

Μπουμπουλίνας, 1-3, BOUBOULINA BUILDING, Flat 42, 1060 Λευκωσία Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MUNDFISH
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Προγράμματα παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταφορτώσιμα μέσω
του  Διαδικτύου  (λογισμικό);  Προγράμματα  παιχνιδιών  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  με  δυνατότητα  μεταφόρτωσης;  Λογισμικό  παιχνιδιών
ηλεκτρονικού υπολογιστή με δυνατότητα τηλεφόρτωσης από παγκόσμιο δίκτυο
ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Λογισμικό;  ηλεκτρονικά  παιγνίδια  λογισμικό;
Λογισμικό;  Υλικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Εγγεγραμένα  προγράμματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιχνίδια; Προγράμματα παιχνιδιών για μηχανές
βιντεοπαιχνιδιών  σε  καταστήματα  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  Συσκευές  και
όργανα τηλεπικοινωνιών;  Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών;  Προσωπικοί  ψηφιακοί
βοηθοί; Αναγνώστες ηλεκτρονικών καρτών; Φορτιστές μπαταρίας για συσκευές
βιντεοπαιχνιδιών  οικιακής  χρήσης;  Ηλεκτρονικές  εκδόσεις  με  δυνατότητα
μεταφόρτωσης;  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  για  χρήση  σε  κινητά
τηλέφωνα; Διαδραστικά προγράμματα παιχνιδιών πολυμέσων; Μεταμορφώσιμα
προγράμματα  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  Τηλεφορτώσιμο  αλληλεπιδραστικό
ψυχαγωγικό  λογισμικό  για  βιντεοπαιχνίδια;  Προγράμματα  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  βιντεοπαιχνίδια  και  παιχνίδια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;
Διαδραστικό λογισμικό πολυμέσων για παιχνίδια;  Ηλεκτρονικές εκδόσεις που
περιλαμβάνουν παιχνίδια; Προγράμματα λογισμικού πληροφορικής για παιχνίδια
βίντεο;  Προγράμματα παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταφορτώσιμα
μέσω  του  Διαδικτύου  (λογισμικό);  Προγράμματα  βιντεοπαιχνιδιών  με
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δυνατότητα  μεταφόρτωσης;  Λογισμικό  για  παιχνίδια  εικονικής
πραγματικότητας;  Αλληλεπιδραστικό  λογισμικό  παιχνιδιών;  Λογισμικό
παιχνιδιών  για  χρήση  με  κονσόλες  βιντεοπαιχνιδιών;  Λογισμικό  ανάπτυξης
παιχνιδιών;  Λογισμικό  εικονικής  και  επαυξημένης  πραγματικότητας;
Αλληλεπιδραστικά προγράμματα πολυμέσων για παιχνίδια για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές;  Λογισμικό παιχνιδιών με δυνατότητα τηλεφόρτωσης; Λογισμικό
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  για  ασύρματες  συσκευές;  Προγράμματα  για
βιντεοπαιχνίδια;  Δίσκοι  βιντεοπαιχνιδιών;  Δίσκοι  με  παιχνίδια  ηλεκτρονικών
υπολογιστών; Βιντεοπαιχνίδια σε δίσκο (λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών);
Προεγγεγραμμένοι σύμπυκνοι δίσκοι; Προεγγεγραμμένοι δίσκοι λέιζερ..
14:  Καρφίτσες  (κοσμήματα);  Μενταγιόν  και  παντατίφ;  Πολύτιμοι  λίθοι;
μαργαριτάρια  και  πολύτιμα  μέταλλα  και  απομιμήσεις  αυτών;  Κοσμήματα;
Καρφίτσες  για  γραβάτες;  Περιδέραια  [κοσμήματα];  Μπρελόκ;  Είδη
ωρολογοποιίας;  Αλυσίδες  κλειδών  από  απομιμήσεις  δέρματος;  Σκουλαρίκια;
Μανικετόκουμπα; Μανικετόκουμπα κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα με
πολύτιμους λίθους; Αλυσίδες για κλειδιά; Αγάλματα και αγαλματίδια γενόμενα ή
επικαλυμμένα με πολύτιμα ή ημιπολύτιμα μέταλλα ή λίθοι ή απομιμήσεις αυτών;
Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια κοσμήματα; Όργανα μέτρησης του χρόνου; Κρίκοι
για κλειδιά και αλυσίδες για κλειδιά και μπρελόκ αυτών; Βραχιόλια; Διακριτικά
σύμβολα  από  πολύτιμα  μέταλλα;  Στρας  κοσμηματοποιίας;  Καρφίτσες  για
γραβάτες; Μενταγιόν;  Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια κοσμήματα; Ρολόγια με
ενσωματωμένη  λειτουργία  παιχνιδιού;  Ρολόγια  χειρός  με  ενσωματωμένη
λειτουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού; Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια κοσμήματα..
16:  Πλαστικά  υλικά  συσκευασίας;  Μπλοκ  σημειώσεων;  Φωτογραφίες
[εκτυπωμένες];  Εικόνες;  Λευκώματα (άλμπουμ)  για  συλλογες  αυτοκόλλητων;
Μπύρας (Σουβέρ ποτηριών -); Στυλό; Έντυπες εκδόσεις; Ετικέτες διευθύνσεων;
Ευχετήριες κάρτες; Γραφικές (- αναπαραστάσεις); Κάρτες συσκευασίας δώρων;
Χάρτινα  διακοσμητικά  για  πάρτι;  Εκτυπώσεις;  Ζωγραφιές;  Συνδετήρες  για
δελτάρια;  Ενημερωτικά  φυλλάδια;  Χαρτί;  Έντυπο  υλικό;  Κατάλογοι;  Βιβλία;
Χαρτί  περιτυλίγματος;  Περιοδικές  εφημερίδες;  Χαρτί  για  ετικέτες;
Διακοσμητικά καπάκια για μολύβια; Χάρτινα διακοσμητικά για το κέντρο του
τραπεζιού; Είδη χαρτοπωλείου; Ευρετήρια διευθύνσεων; Υλικό διδασκαλίας και
εκπαίδευσης  (εκτός  συσκευών);  Χαρτόνι;  Φυλλάδια;  Περιοδικά;  Καλύμματα
βιβλιαρίων; Λευκώματα τυπογραφικά; Χάρτινες ετικέτες; Περιοδικές εκδόσεις;
Βοηθήματα[εγχειρίδια];  Εφημερίδες;  Ενημερωτικά  δελτία;  Ημεροδείκτες;
Κόμικς;  Αφίσες;  Επετηρίδες  [έντυπες  εκδόσεις];  Μολύβια;  Αυτοκόλλητα;
Αυτοκόλλητα  (χαλκομανίες);  Αυτοκόλλητα  για  προφυλακτήρες  οχημάτων..
18: Τσάντες; Παραλία (τσάντες -ας); Βαλίτσες; Τσάντες γυμναστηρίου; Θήκες
πιστωτικών  καρτών  (πορτοφόλια  για  χαρτονομίσματα);  Ράβδοι  περιπάτου;
Θήκες για ετικέτες αποσκευών; Θήκες με τη μορφή πορτοφολιών για κλειδιά;
Βαλίτσες;  Ψώνια  (Τσάντες  για  -);  Ομπρέλες  βροχής;  Σακίδια  πλάτης;
Ιματιοθήκες  ταξιδίου;  Τσάντες  για  ανεπίσημο  ντύσιμο;  Βαλίτσες;  Σχολικές
σάκες..
21: Ψυκτικά δοχεία κρασιού; Οικιακά ή κουζινικά σκεύη; Αυγοθήκες; Βάσεις για
ποτήρια (σουβέρ), όχι από χαρτί ή ύφασμα; Πορσελάνης είδη; Μη μεταλλικοί
κουμπαράδες; Επιτραπέζια σκεύη, εκτός από μαχαίρια, πιρούνια και κουτάλια;
Καλάθια για οικιακή χρήση; Αναμίκτες χειροκίνητοι [σέικερ]; Επιτραπέζια σκεύη;
Σπόγγοι; Παγοθήκες για παγάκια; Είδη καθαρισμού; Κουμπαράδες; Ανοιχτήρια;
Γυαλινά ποτήρια (δοχεία πόσης); Φιάλες; Ειδώλια από γυαλί; Δοχεία οικιακά ή
μαγειρικά;  Σιδερώστρες;  Φλασκιά;  Τσάντες  ισοθερμικές;  Κύπελλα  (όχι  από
πολύτιμα μέταλλα); Θήκες για κτένες; Δοχεία ποτών; Υαλικά είδη; Τσαγιέρες;
Διακοσμητικά γλυπτά από σινική πορσελάνη; Σαπουνοθήκες; Περιέκτες ψύξης
φιαλών; Κεραμικά; Ανοιχτήρια φιαλών, ηλεκτρικά και μη ηλεκτρικά; Πιατικά;
Πόσης  (Δοχεία  -);  Πορσελάνη;  Βουρτσες  (Οδοντό  -);  Δοχεία;  Κουτιά  για
ζαχαρωτά όχι από πολύτιμα μέταλλα; Θήκες για καλλυντική πούδρα σε στερεά
μορφή; Πιάτα και κύπελλα από χαρτόνι; Κούπες..
25:  Παιδικά  ενδύματα;  Παντελόνια;  Κάλτσες;  Είδη  πιλοποιίας;  Καλύμματα
λαιμού; Ενδύματα από δέρμα; Φούτερ με κουκούλα; Γυναικεία εσώρουχα; Γάντια;
Είδη  πιλοποιίας;  Ζώνες;  Εξωτερικά ενδύματα για  άνδρες;  Μέρη ενδυμάτων,
υποδημάτων  και  ειδών  πιλοποιίας;  Σακκάκια;  Ενδύματα  για  βρέφη;  Ανδρικά
ενδύματα; Φούτερ (κολλεγιακές μπλούζες); Μαντήλια για το λαιμό; Υποδήματα;
Πρόσθετα  κομμάτια  υφάσματος  [μέρη  ενδυμάτων];  Πουλόβερ;  Αθλητικά
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ενδύματα;  Πρόσθετα  κομμάτια  υφάσματος  για  καλσόν  και  κολάν  [μέρη
ενδυμάτων];  Καπέλα  για  πάρτι  [ενδύματα];  Ζαρτιέρες;  Πλεκτά  [ενδύματα];
Ζώνες  για  σμόκιν;  Ενδύματα  ανδρικά,  γυναικεία  και  παιδικά;
Μπαρέτες[καλύματα κεφαλής]; Σορτς [ενδύματα]; Γυναικεία ενδύματα; Καπέλα
του μπέιζμπωλ; Περικάρπια για τον ιδρώτα; Μπλουζάκια (τι- σερτ); Πουκάμισα...
28:  παιχνίδια  με  κάρτες;  Συσκευές  για  παιχνίδια;  Μονάδες  χειρός  για
βιντεοπαιχνίδια; Παιχνίδια δράσης και δεξιοτεχνίας; Ηλεκτρονικά παιχνίδια για
αίθουσες  ψυχαγωγίας;  Αθύρματα;  Ατομικά παιχνίδια;  Ηλεκτρονικά  παιχνίδια;
Ηλεκτρονικά  επιτραπέζια  παιχνίδια;  Τηλεκατευθυνόμενα  οχήματα  παιχνίδια;
Παιχνιδομηχανές αυτόματες με κερματοδέκτη..
35: Yπηρεσίες γνωμοδότησης, παροχή βοήθειας και συμβουλών σχετικά με τη
διαφήμιση τις ενέργειες πώλησης (μάρκετινγκ) και τις υπηρεσίες προώθησης;
Διαφήμιση και  μάρκετινγκ;  Έρευνα μάρκετινγκ;  Διαφήμιση on line σε δίκτυο
πληροφορικής; Ψηφιακή εμπορία (μάρκετινγκ); Διαφήμιση, ενέργειες πώλησης
(μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;  Υπηρεσίες  μάρκετινγκ  παρεχόμενες
μέσω ψηφιακών δικτύων; Υπηρεσίες στοχευμένου μάρκετινγκ; Συμβουλευτική σε
θέματα διαφήμισης και μάρκετινγκ; Παραγωγή διαφημιστικού υλικού; Διοίκηση
επιχειρήσεων;  Διαφημίσεις  επί  γραμμής  (on  line);  Διαφήμιση;  Παροχή
πληροφοριών  σχετικά  με  τη  διαφήμιση;  Εκπόνηση  εκθέσεων  μάρκετινγκ;
Ενημέρωση  για  υλικό  διαφημιστικό;  Υπηρεσίες  μάρκετινγκ;  Σύνταξη
διαφημίσεων  για  χρήση  ως  ιστοσελίδων  στο  INTERNET;  Τοποθέτηση
διαφημίσεων; Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαφήμισης και εμπορικής προώθησης;
Μικρές αγγελίες; Αναπαραγωγή διαφημιστικού υλικού; Παροχή συμβουλών σε
σχέση  με  στρατηγική  επικοινωνίας  μέσω  δημοσίων  σχέσεων;  Προετοιμασία
διαφημίσεων;  Μάρκετινγκ  διαδικτύου;  Παροχή  συμβουλών  σε  σχέση  με
στρατηγική  επικοινωνίας  μέσω  διαφήμισης;  Άμεσο  μάρκετινγκ;  Σχεδιασμός
διαφημιστικών  υλικών;  Δημοσίευση  διαφημιστικών  κειμένων;  Υπηρεσίες
δημοσίων σχέσεων μέσων ενημέρωσης; Βελτιστοποίηση κίνησης διαδικτυακών
τόπων; Υπηρεσίες μάρκετινγκ στον τομέα της έκδοσης λογισμικού; Προώθηση
προϊόντων  ή  υπηρεσιών  επιχείρησης  μέσω  δικτύου  συνεργατών  [affiliate
marketing]; Σύνταξη διαφημίσεων για χρήση στο Διαδίκτυο (Internet); Υπηρεσίες
ψηφιακής  διαφήμισης;  Υπηρεσίες  διαφημιστικού  ταχυδρομείου;  Υπηρεσίες
διάταξης  για  διαφημιστικούς  σκοπούς..
41: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με την έκδοση γραπτών κειμένων;
Υπηρεσίες  παιχνιδιών  παρεχόμενες  μέσω  επικοινωνίας  από  τερματικά
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  ή  κινητά  τηλέφωνα;  Υπηρεσίες  έκδοσης  σε  απ
ευθείας  διαδικτυακή  σύνδεση;  Παραγωγή  ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτικών
προγραμμάτων; Αλληλεπιδραστική ψυχαγωγία επί γραμμής; Αλληλεπιδραστική
ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  μέσω  κινητών  διατάξεων;
Υπηρεσίες  έκδοσης,  αναφοράς,  και  σύνταξης  κειμένων;  On  line  παροχή
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  Υπηρεσίες  δημοσιεύσεων;  Παροχή  εγκαταστάσεων
ψυχαγωγίας;  Επεξεργασία  γραπτών  κειμένων;  Επιμέλεια  γραπτών  κειμένων,
εκτός  των  διαφημιστικών;  Παροχή  πληροφοριών  σε  θέματα  ψυχαγωγίας;
Υπηρεσίες  βιντεοπαιχνιδιών;  Υπηρεσίες  διάταξης,  όχι  για  διαφημιστικούς
σκοπούς;  Διαδικτυακή  (οnl ine)  ψυχαγωγία;  Συρραφή  (μοντάζ)
μαγνητοσκοπημένης  εικόνας  βίντεο;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες στον τομέα των λογοτεχνικών εκδόσεων; Εξατομικευμένες υπηρεσίες
σύνταξης  κειμένων  για  μη  διαφημιστικούς  σκοπούς;  Παροχή  ηλεκτρονικών
εκδόσεων,  χωρίς  δυνατότητα  τηλεφόρτωσης;  Δημοσίευση  ηλεκτρονικών
περιοδικών  στον  τομέα  της  ψυχαγωγίας;  Ηλεκτρονικές  εκδόσεις,;  Παροχή
πληροφοριών  μέσω  διαδικτυακής  σύνδεσης  (on-line)  στον  τομέα  της
ψυχαγωγίας  μέσω  παιχνιδιών  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Εγγραφές  σε
μικροφίλμ;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  γραφείου  ψυχαγωγίας;
Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού
λογισμικού  πολυμέσων;  Εκδόσεις  πολυμέσων;  Υπηρεσίες  εναέριας
βιντεοσκόπησης; Παιχνιδιού (υπηρεσίες -) που παρέχονται on-line [από δίκτυο
πληροφορικής]...
42: Ανάπτυξη λογισμικού; Ανάπτυξη λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές;
Τεχνολογικές  υπηρεσίες;  Σχεδιασμός  ιστοθέσεων;  Ανάπτυξη  προϊόντων;
Υπηρεσίες  έρευνας;  Σχεδιασμός  λογισμικού  βιντεοπαιχνιδιών;  Φιλοξενία
ιστοθέσεων;  Ανάπτυξη  λογισμικού  υπολογιστών;  Συντήρηση  λογισμικού;
Επιστημονική ερευνα; Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιχνίδια
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ηλεκτρονικών υπολογιστών;  Ανάπτυξη λογισμικού βιντεοπαιχνιδιών;  Γενετική
έρευνα;  Έρευνα  τροφίμων;  Υπηρεσίες  μηχανικού  λογισμικού;  Σχεδιασμός
παιχνιδιών;  Επιστημονικές  υπηρεσίες;  Προγραμματισμός  ηλεκτρονικών
παιχνιδιών  στον  υπολογιστή;  Ανάπτυξη  λογισμικού  υπολογιστών;  Ανάπτυξη
λογισμικού  βιντεοπαιχνιδιών;  Σχεδιασμός  παιχνιδιών;  Υπηρεσίες  ανάπτυξης
βιντεοπαιχνιδιών; Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστών
και  λογισμικού  βιντεοπαιχνιδιών  για  χρήση  με  υπολογιστές;  συστήματα
προγραμμάτων βιντεοπαιχνιδιών και δίκτυα υπολογιστών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

MICHALIS THEODOSIOU & ASSOCIATES LLC
Τειρεσίας 8, Κ. Πολεμίδια, 4156 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91797
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 08/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SLIMAO LIMITED

Μπουμπουλίνας, 1-3, BOUBOULINA BUILDING, Flat 42, 1060 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: U
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Προγράμματα παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταφορτώσιμα μέσω
του  Διαδικτύου  (λογισμικό);  Προγράμματα  παιχνιδιών  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  με  δυνατότητα  μεταφόρτωσης;  Λογισμικό  παιχνιδιών
ηλεκτρονικού υπολογιστή με δυνατότητα τηλεφόρτωσης από παγκόσμιο δίκτυο
ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Λογισμικό;  Υλικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;
Εγγεγραμένα  προγράμματα  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  παιχνίδια;
Προγράμματα  παιχνιδιών  για  μηχανές  βιντεοπαιχνιδιών  σε  καταστήματα
ηλεκτρονικών παιχνιδιών; Συσκευές και όργανα τηλεπικοινωνιών; Εξοπλισμός
τηλεπικοινωνιών;  Προσωπικοί  ψηφιακοί  βοηθοί;  Αναγνώστες  ηλεκτρονικών
καρτών; Φορτιστές μπαταρίας για συσκευές βιντεοπαιχνιδιών οικιακής χρήσης;
Ηλεκτρονικές εκδόσεις με δυνατότητα μεταφόρτωσης; Λογισμικό ηλεκτρονικών
παιχνιδιών για χρήση σε κινητά τηλέφωνα; ηλεκτρονικά παιχνιδια (λογισμικό);
Διαδραστικά  προγράμματα  παιχνιδιών  πολυμέσων;  Μεταμορφώσιμα
προγράμματα  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  Τηλεφορτώσιμο  αλληλεπιδραστικό
ψυχαγωγικό  λογισμικό  για  βιντεοπαιχνίδια;  Προγράμματα  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  βιντεοπαιχνίδια  και  παιχνίδια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;
Διαδραστικό λογισμικό πολυμέσων για παιχνίδια;  Ηλεκτρονικές εκδόσεις που
περιλαμβάνουν παιχνίδια; Προγράμματα λογισμικού πληροφορικής για παιχνίδια
βίντεο;  Προγράμματα παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταφορτώσιμα
μέσω  του  Διαδικτύου  (λογισμικό);  Προγράμματα  βιντεοπαιχνιδιών  με
δυνατότητα  μεταφόρτωσης;  Λογισμικό  για  παιχνίδια  εικονικής
πραγματικότητας;  Αλληλεπιδραστικό  λογισμικό  παιχνιδιών;  Λογισμικό
παιχνιδιών  για  χρήση  με  κονσόλες  βιντεοπαιχνιδιών;  Λογισμικό  ανάπτυξης
παιχνιδιών;  Λογισμικό  εικονικής  και  επαυξημένης  πραγματικότητας;
Αλληλεπιδραστικά προγράμματα πολυμέσων για παιχνίδια για ηλεκτρονικούς
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υπολογιστές;  Λογισμικό παιχνιδιών με δυνατότητα τηλεφόρτωσης; Λογισμικό
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  για  ασύρματες  συσκευές;  Προγράμματα  για
βιντεοπαιχνίδια;  Δίσκοι  βιντεοπαιχνιδιών;  Δίσκοι  με  παιχνίδια  ηλεκτρονικών
υπολογιστών; Βιντεοπαιχνίδια σε δίσκο (λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών);
Προεγγεγραμμένοι σύμπυκνοι δίσκοι; Προεγγεγραμμένοι δίσκοι λέιζερ.
14:  Καρφίτσες  (κοσμήματα);  Μενταγιόν  και  παντατίφ;  Πολύτιμοι  λίθοι;
μαργαριτάρια  και  πολύτιμα  μέταλλα  και  απομιμήσεις  αυτών;  Κοσμήματα;
Καρφίτσες  για  γραβάτες;  Περιδέραια  [κοσμήματα];  Μπρελόκ;  Είδη
ωρολογοποιίας;  Αλυσίδες  κλειδών  από  απομιμήσεις  δέρματος;  Σκουλαρίκια;
Μανικετόκουμπα; Μανικετόκουμπα κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα με
πολύτιμους λίθους; Αλυσίδες για κλειδιά; Αγάλματα και αγαλματίδια γενόμενα ή
επικαλυμμένα με πολύτιμα ή ημιπολύτιμα μέταλλα ή λίθοι ή απομιμήσεις αυτών;
Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια κοσμήματα; Όργανα μέτρησης του χρόνου; Κρίκοι
για κλειδιά και αλυσίδες για κλειδιά και μπρελόκ αυτών; Βραχιόλια; Διακριτικά
σύμβολα  από  πολύτιμα  μέταλλα;  Στρας  κοσμηματοποιίας;  Καρφίτσες  για
γραβάτες; Μενταγιόν;  Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια κοσμήματα; Ρολόγια με
ενσωματωμένη  λειτουργία  παιχνιδιού;  Ρολόγια  χειρός  με  ενσωματωμένη
λειτουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού; Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια κοσμήματα..
16:  Πλαστικά  υλικά  συσκευασίας;  Μπλοκ  σημειώσεων;  Φωτογραφίες
[εκτυπωμένες];  Εικόνες;  Λευκώματα (άλμπουμ)  για  συλλογες  αυτοκόλλητων;
Μπύρας (Σουβέρ ποτηριών -); Στυλό; Έντυπες εκδόσεις; Ετικέτες διευθύνσεων;
Ευχετήριες κάρτες; Γραφικές (- αναπαραστάσεις); Κάρτες συσκευασίας δώρων;
Χάρτινα  διακοσμητικά  για  πάρτι;  Εκτυπώσεις;  Ζωγραφιές;  Συνδετήρες  για
δελτάρια;  Ενημερωτικά  φυλλάδια;  Χαρτί;  Έντυπο  υλικό;  Κατάλογοι;  Βιβλία;
Χαρτί  περιτυλίγματος;  Περιοδικές  εφημερίδες;  Χαρτί  για  ετικέτες;
Διακοσμητικά καπάκια για μολύβια; Χάρτινα διακοσμητικά για το κέντρο του
τραπεζιού; Είδη χαρτοπωλείου; Ευρετήρια διευθύνσεων; Υλικό διδασκαλίας και
εκπαίδευσης  (εκτός  συσκευών);  Χαρτόνι;  Φυλλάδια;  Περιοδικά;  Καλύμματα
βιβλιαρίων; Λευκώματα τυπογραφικά; Χάρτινες ετικέτες; Περιοδικές εκδόσεις;
Βοηθήματα[εγχειρίδια];  Εφημερίδες;  Ενημερωτικά  δελτία;  Ημεροδείκτες;
Κόμικς;  Αφίσες;  Επετηρίδες  [έντυπες  εκδόσεις];  Μολύβια;  Αυτοκόλλητα;
Αυτοκόλλητα  (χαλκομανίες);  Αυτοκόλλητα  για  προφυλακτήρες  οχημάτων;
Τσάντες και  είδη συσκευασίας,  αποθήκευσης και  περιτυλίγματος από χαρτί,
χαρτόνι ή πλαστικό..
18: Τσάντες; Παραλία (τσάντες -ας); Βαλίτσες; Τσάντες γυμναστηρίου; Θήκες
πιστωτικών  καρτών  (πορτοφόλια  για  χαρτονομίσματα);  Ράβδοι  περιπάτου;
Θήκες για ετικέτες αποσκευών; Θήκες με τη μορφή πορτοφολιών για κλειδιά;
Βαλίτσες;  Ψώνια  (Τσάντες  για  -);  Ομπρέλες  βροχής;  Σακίδια  πλάτης;
Ιματιοθήκες  ταξιδίου;  Τσάντες  για  ανεπίσημο  ντύσιμο;  Βαλίτσες;  Σχολικές
σάκες..
21: Ψυκτικά δοχεία κρασιού; Οικιακά ή κουζινικά σκεύη; Αυγοθήκες; Βάσεις για
ποτήρια (σουβέρ), όχι από χαρτί ή ύφασμα; Πορσελάνης είδη; Μη μεταλλικοί
κουμπαράδες; Επιτραπέζια σκεύη, εκτός από μαχαίρια, πιρούνια και κουτάλια;
Καλάθια για οικιακή χρήση; Αναμίκτες χειροκίνητοι [σέικερ]; Επιτραπέζια σκεύη;
Σπόγγοι; Παγοθήκες για παγάκια; Είδη καθαρισμού; Κουμπαράδες; Ανοιχτήρια;
Γυαλινά ποτήρια (δοχεία πόσης); Φιάλες; Ειδώλια από γυαλί; Δοχεία οικιακά ή
μαγειρικά;  Σιδερώστρες;  Φλασκιά;  Τσάντες  ισοθερμικές;  Κύπελλα  (όχι  από
πολύτιμα μέταλλα); Θήκες για κτένες; Δοχεία ποτών; Υαλικά είδη; Τσαγιέρες;
Διακοσμητικά γλυπτά από σινική πορσελάνη; Σαπουνοθήκες; Περιέκτες ψύξης
φιαλών; Κεραμικά; Ανοιχτήρια φιαλών, ηλεκτρικά και μη ηλεκτρικά; Πιατικά;
Πόσης  (Δοχεία  -);  Πορσελάνη;  Βουρτσες  (Οδοντό  -);  Δοχεία;  Κουτιά  για
ζαχαρωτά όχι από πολύτιμα μέταλλα; Θήκες για καλλυντική πούδρα σε στερεά
μορφή; Πιάτα και κύπελλα από χαρτόνι; Κούπε.
25:  Παιδικά  ενδύματα;  Παντελόνια;  Κάλτσες;  Είδη  πιλοποιίας;  Καλύμματα
λαιμού; Ενδύματα από δέρμα; Φούτερ με κουκούλα; Γυναικεία εσώρουχα; Γάντια;
Είδη  πιλοποιίας;  Ζώνες;  Εξωτερικά ενδύματα για  άνδρες;  Μέρη ενδυμάτων,
υποδημάτων  και  ειδών  πιλοποιίας;  Σακκάκια;  Ενδύματα  για  βρέφη;  Ανδρικά
ενδύματα; Φούτερ (κολλεγιακές μπλούζες); Μαντήλια για το λαιμό; Υποδήματα;
Πρόσθετα  κομμάτια  υφάσματος  [μέρη  ενδυμάτων];  Πουλόβερ;  Αθλητικά
ενδύματα;  Πρόσθετα  κομμάτια  υφάσματος  για  καλσόν  και  κολάν  [μέρη
ενδυμάτων];  Καπέλα  για  πάρτι  [ενδύματα];  Ζαρτιέρες;  Πλεκτά  [ενδύματα];
Ζώνες  για  σμόκιν;  Ενδύματα  ανδρικά,  γυναικεία  και  παιδικά;
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Μπαρέτες[καλύματα κεφαλής]; Σορτς [ενδύματα]; Γυναικεία ενδύματα; Καπέλα
του μπέιζμπωλ; Περικάρπια για τον ιδρώτα; Μπλουζάκια (τι- σερτ); Πουκάμισα..
28:  Συσκευές  για  παιχνίδια;  Μονάδες  χειρός  για  βιντεοπαιχνίδια;  Παιχνίδια
δράσης  και  δεξιοτεχνίας;  Ηλεκτρονικά  παιχνίδια  για  αίθουσες  ψυχαγωγίας;
Αθύρματα;  Ατομικά  παιχνίδια;  Παίγνια;  Ηλεκτρονικά  παιχνίδια;  Ηλεκτρονικά
επιτραπέζια παιχνίδια; Τηλεκατευθυνόμενα οχήματα παιχνίδια; Παιχνιδομηχανές
αυτόματες με κερματοδέκτη; Μάρκες για παιχνίδια..
35: Yπηρεσίες γνωμοδότησης, παροχή βοήθειας και συμβουλών σχετικά με τη
διαφήμιση τις ενέργειες πώλησης (μάρκετινγκ) και τις υπηρεσίες προώθησης;
Διαφήμιση και  μάρκετινγκ;  Έρευνα μάρκετινγκ;  Διαφήμιση on line σε δίκτυο
πληροφορικής; Ψηφιακή εμπορία (μάρκετινγκ); Διαφήμιση, ενέργειες πώλησης
(μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;  Υπηρεσίες  μάρκετινγκ  παρεχόμενες
μέσω ψηφιακών δικτύων; Υπηρεσίες στοχευμένου μάρκετινγκ; Συμβουλευτική σε
θέματα διαφήμισης και μάρκετινγκ; Παραγωγή διαφημιστικού υλικού; Διοίκηση
επιχειρήσεων;  Διαφημίσεις  επί  γραμμής  (on  line);  Διαφήμιση;  Παροχή
πληροφοριών  σχετικά  με  τη  διαφήμιση;  Εκπόνηση  εκθέσεων  μάρκετινγκ;
Ενημέρωση  για  υλικό  διαφημιστικό;  Υπηρεσίες  μάρκετινγκ;  Σύνταξη
διαφημίσεων  για  χρήση  ως  ιστοσελίδων  στο  INTERNET;  Τοποθέτηση
διαφημίσεων; Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαφήμισης και εμπορικής προώθησης;
Μικρές αγγελίες; Αναπαραγωγή διαφημιστικού υλικού; Παροχή συμβουλών σε
σχέση  με  στρατηγική  επικοινωνίας  μέσω  δημοσίων  σχέσεων;  Προετοιμασία
διαφημίσεων;  Μάρκετινγκ  διαδικτύου;  Παροχή  συμβουλών  σε  σχέση  με
στρατηγική  επικοινωνίας  μέσω  διαφήμισης;  Άμεσο  μάρκετινγκ;  Σχεδιασμός
διαφημιστικών  υλικών;  Δημοσίευση  διαφημιστικών  κειμένων;  Υπηρεσίες
δημοσίων σχέσεων μέσων ενημέρωσης; Βελτιστοποίηση κίνησης διαδικτυακών
τόπων; Υπηρεσίες μάρκετινγκ στον τομέα της έκδοσης λογισμικού; Προώθηση
προϊόντων  ή  υπηρεσιών  επιχείρησης  μέσω  δικτύου  συνεργατών  [affiliate
marketing]; Σύνταξη διαφημίσεων για χρήση στο Διαδίκτυο (Internet); Υπηρεσίες
ψηφιακής  διαφήμισης;  Υπηρεσίες  διαφημιστικού  ταχυδρομείου;  Υπηρεσίες
διάταξης  για  διαφημιστικούς  σκοπούς..
41: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με την έκδοση γραπτών κειμένων;
Υπηρεσίες  παιχνιδιών  παρεχόμενες  μέσω  επικοινωνίας  από  τερματικά
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  ή  κινητά  τηλέφωνα;  Υπηρεσίες  έκδοσης  σε  απ
ευθείας  διαδικτυακή  σύνδεση;  Παραγωγή  ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτικών
προγραμμάτων; Αλληλεπιδραστική ψυχαγωγία επί γραμμής; Αλληλεπιδραστική
ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  μέσω  κινητών  διατάξεων;
Υπηρεσίες  έκδοσης,  αναφοράς,  και  σύνταξης  κειμένων;  On  line  παροχή
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  Υπηρεσίες  δημοσιεύσεων;  Παροχή  εγκαταστάσεων
ψυχαγωγίας;  Επεξεργασία  γραπτών  κειμένων;  Επιμέλεια  γραπτών  κειμένων,
εκτός  των  διαφημιστικών;  Παροχή  πληροφοριών  σε  θέματα  ψυχαγωγίας;
Υπηρεσίες  βιντεοπαιχνιδιών;  Υπηρεσίες  διάταξης,  όχι  για  διαφημιστικούς
σκοπούς;  Διαδικτυακή  (οnl ine)  ψυχαγωγία;  Συρραφή  (μοντάζ)
μαγνητοσκοπημένης  εικόνας  βίντεο;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες στον τομέα των λογοτεχνικών εκδόσεων; Εξατομικευμένες υπηρεσίες
σύνταξης  κειμένων  για  μη  διαφημιστικούς  σκοπούς;  Παροχή  ηλεκτρονικών
εκδόσεων,  χωρίς  δυνατότητα  τηλεφόρτωσης;  Δημοσίευση  ηλεκτρονικών
περιοδικών  στον  τομέα  της  ψυχαγωγίας;  Ηλεκτρονικές  εκδόσεις,;  Παροχή
πληροφοριών  μέσω  διαδικτυακής  σύνδεσης  (on-line)  στον  τομέα  της
ψυχαγωγίας  μέσω  παιχνιδιών  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Εγγραφές  σε
μικροφίλμ;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  γραφείου  ψυχαγωγίας;
Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού
λογισμικού  πολυμέσων;  Εκδόσεις  πολυμέσων;  Υπηρεσίες  εναέριας
βιντεοσκόπησης; Παιχνιδιού (υπηρεσίες -) που παρέχονται on-line [από δίκτυο
πληροφορικής]...
42: Ανάπτυξη λογισμικού; Ανάπτυξη λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές;
Τεχνολογικές  υπηρεσίες;  Σχεδιασμός  ιστοθέσεων;  Ανάπτυξη  προϊόντων;
Υπηρεσίες  έρευνας;  Σχεδιασμός  λογισμικού  βιντεοπαιχνιδιών;  Φιλοξενία
ιστοθέσεων;  Ανάπτυξη  λογισμικού  υπολογιστών;  Συντήρηση  λογισμικού;
Επιστημονική ερευνα; Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιχνίδια
ηλεκτρονικών υπολογιστών;  Ανάπτυξη λογισμικού βιντεοπαιχνιδιών;  Γενετική
έρευνα;  Έρευνα  τροφίμων;  Υπηρεσίες  μηχανικού  λογισμικού;  Σχεδιασμός
παιχνιδιών;  Επιστημονικές  υπηρεσίες;  Προγραμματισμός  ηλεκτρονικών
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παιχνιδιών  στον  υπολογιστή;  Ανάπτυξη  λογισμικού  υπολογιστών;  Ανάπτυξη
λογισμικού  βιντεοπαιχνιδιών;  Σχεδιασμός  παιχνιδιών;  Υπηρεσίες  ανάπτυξης
βιντεοπαιχνιδιών; Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστών
και  λογισμικού  βιντεοπαιχνιδιών  για  χρήση  με  υπολογιστές;  συστήματα
προγραμμάτων  βιντεοπαιχνιδιών  και  δίκτυα  υπολογιστών;  Σχεδιασμός
λογισμικού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

MICHALIS THEODOSIOU & ASSOCIATES LLC
Τειρεσίας 8, Κ. Πολεμίδια, 4156 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91809
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SLIMAO LIMITED

Μπουμπουλίνας, 1-3, BOUBOULINA BUILDING, Flat 42, 1060 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MUNDFISH
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Προγράμματα παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταφορτώσιμα μέσω
του  Διαδικτύου  (λογισμικό);  Προγράμματα  παιχνιδιών  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  με  δυνατότητα  μεταφόρτωσης;  Λογισμικό  παιχνιδιών
ηλεκτρονικού υπολογιστή με δυνατότητα τηλεφόρτωσης από παγκόσμιο δίκτυο
ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Λογισμικό;  Υλικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;
Εγγεγραμένα  προγράμματα  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  παιχνίδια;
Προγράμματα  παιχνιδιών  για  μηχανές  βιντεοπαιχνιδιών  σε  καταστήματα
ηλεκτρονικών παιχνιδιών; Συσκευές και όργανα τηλεπικοινωνιών; Εξοπλισμός
τηλεπικοινωνιών;  Προσωπικοί  ψηφιακοί  βοηθοί;  Αναγνώστες  ηλεκτρονικών
καρτών; Φορτιστές μπαταρίας για συσκευές βιντεοπαιχνιδιών οικιακής χρήσης;
Ηλεκτρονικές εκδόσεις με δυνατότητα μεταφόρτωσης; Λογισμικό ηλεκτρονικών
παιχνιδιών για χρήση σε κινητά τηλέφωνα; ηλεκτρονικά παιχνιδια (λογισμικό);
Διαδραστικά  προγράμματα  παιχνιδιών  πολυμέσων;  Μεταμορφώσιμα
προγράμματα  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  Τηλεφορτώσιμο  αλληλεπιδραστικό
ψυχαγωγικό  λογισμικό  για  βιντεοπαιχνίδια;  Προγράμματα  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  βιντεοπαιχνίδια  και  παιχνίδια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;
Διαδραστικό λογισμικό πολυμέσων για παιχνίδια;  Ηλεκτρονικές εκδόσεις που
περιλαμβάνουν παιχνίδια; Προγράμματα λογισμικού πληροφορικής για παιχνίδια
βίντεο;  Προγράμματα παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταφορτώσιμα
μέσω  του  Διαδικτύου  (λογισμικό);  Προγράμματα  βιντεοπαιχνιδιών  με
δυνατότητα  μεταφόρτωσης;  Λογισμικό  για  παιχνίδια  εικονικής
πραγματικότητας;  Αλληλεπιδραστικό  λογισμικό  παιχνιδιών;  Λογισμικό
παιχνιδιών  για  χρήση  με  κονσόλες  βιντεοπαιχνιδιών;  Λογισμικό  ανάπτυξης
παιχνιδιών;  Λογισμικό  εικονικής  και  επαυξημένης  πραγματικότητας;
Αλληλεπιδραστικά προγράμματα πολυμέσων για παιχνίδια για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές;  Λογισμικό παιχνιδιών με δυνατότητα τηλεφόρτωσης; Λογισμικό
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  για  ασύρματες  συσκευές;  Προγράμματα  για
βιντεοπαιχνίδια;  Δίσκοι  βιντεοπαιχνιδιών;  Δίσκοι  με  παιχνίδια  ηλεκτρονικών
υπολογιστών; Βιντεοπαιχνίδια σε δίσκο (λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών);
Προεγγεγραμμένοι σύμπυκνοι δίσκοι; Προεγγεγραμμένοι δίσκοι λέιζερ..
14:  Καρφίτσες  (κοσμήματα);  Μενταγιόν  και  παντατίφ;  Πολύτιμοι  λίθοι;
μαργαριτάρια  και  πολύτιμα  μέταλλα  και  απομιμήσεις  αυτών;  Κοσμήματα;
Καρφίτσες  για  γραβάτες;  Περιδέραια  [κοσμήματα];  Μπρελόκ;  Είδη
ωρολογοποιίας;  Αλυσίδες  κλειδών  από  απομιμήσεις  δέρματος;  Σκουλαρίκια;
Μανικετόκουμπα; Μανικετόκουμπα κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα με
πολύτιμους λίθους; Αλυσίδες για κλειδιά; Αγάλματα και αγαλματίδια γενόμενα ή
επικαλυμμένα με πολύτιμα ή ημιπολύτιμα μέταλλα ή λίθοι ή απομιμήσεις αυτών;
Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια κοσμήματα; Όργανα μέτρησης του χρόνου; Κρίκοι
για κλειδιά και αλυσίδες για κλειδιά και μπρελόκ αυτών; Βραχιόλια; Διακριτικά
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σύμβολα  από  πολύτιμα  μέταλλα;  Στρας  κοσμηματοποιίας;  Καρφίτσες  για
γραβάτες; Μενταγιόν;  Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια κοσμήματα; Ρολόγια με
ενσωματωμένη  λειτουργία  παιχνιδιού;  Ρολόγια  χειρός  με  ενσωματωμένη
λειτουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού; Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια κοσμήματα..
16:  Πλαστικά  υλικά  συσκευασίας;  Μπλοκ  σημειώσεων;  Φωτογραφίες
[εκτυπωμένες];  Εικόνες;  Λευκώματα (άλμπουμ)  για  συλλογες  αυτοκόλλητων;
Μπύρας (Σουβέρ ποτηριών -); Στυλό; Έντυπες εκδόσεις; Ετικέτες διευθύνσεων;
Ευχετήριες κάρτες; Γραφικές (- αναπαραστάσεις); Κάρτες συσκευασίας δώρων;
Χάρτινα  διακοσμητικά  για  πάρτι;  Εκτυπώσεις;  Ζωγραφιές;  Συνδετήρες  για
δελτάρια;  Ενημερωτικά  φυλλάδια;  Χαρτί;  Έντυπο  υλικό;  Κατάλογοι;  Βιβλία;
Χαρτί  περιτυλίγματος;  Περιοδικές  εφημερίδες;  Χαρτί  για  ετικέτες;
Διακοσμητικά καπάκια για μολύβια; Χάρτινα διακοσμητικά για το κέντρο του
τραπεζιού; Είδη χαρτοπωλείου; Ευρετήρια διευθύνσεων; Υλικό διδασκαλίας και
εκπαίδευσης  (εκτός  συσκευών);  Χαρτόνι;  Φυλλάδια;  Περιοδικά;  Καλύμματα
βιβλιαρίων; Λευκώματα τυπογραφικά; Χάρτινες ετικέτες; Περιοδικές εκδόσεις;
Βοηθήματα[εγχειρίδια];  Εφημερίδες;  Ενημερωτικά  δελτία;  Ημεροδείκτες;
Κόμικς;  Αφίσες;  Επετηρίδες  [έντυπες  εκδόσεις];  Μολύβια;  Αυτοκόλλητα;
Αυτοκόλλητα  (χαλκομανίες);  Αυτοκόλλητα  για  προφυλακτήρες  οχημάτων;
Τσάντες και  είδη συσκευασίας,  αποθήκευσης και  περιτυλίγματος από χαρτί,
χαρτόνι ή πλαστικό..
18: Τσάντες; Παραλία (τσάντες -ας); Βαλίτσες; Τσάντες γυμναστηρίου; Θήκες
πιστωτικών  καρτών  (πορτοφόλια  για  χαρτονομίσματα);  Ράβδοι  περιπάτου;
Θήκες για ετικέτες αποσκευών; Θήκες με τη μορφή πορτοφολιών για κλειδιά;
Βαλίτσες;  Ψώνια  (Τσάντες  για  -);  Ομπρέλες  βροχής;  Σακίδια  πλάτης;
Ιματιοθήκες  ταξιδίου;  Τσάντες  για  ανεπίσημο  ντύσιμο;  Βαλίτσες;  Σχολικές
σάκες..
21: Ψυκτικά δοχεία κρασιού; Οικιακά ή κουζινικά σκεύη; Αυγοθήκες; Βάσεις για
ποτήρια (σουβέρ), όχι από χαρτί ή ύφασμα; Πορσελάνης είδη; Μη μεταλλικοί
κουμπαράδες; Επιτραπέζια σκεύη, εκτός από μαχαίρια, πιρούνια και κουτάλια;
Καλάθια για οικιακή χρήση; Αναμίκτες χειροκίνητοι [σέικερ]; Επιτραπέζια σκεύη;
Σπόγγοι; Παγοθήκες για παγάκια; Είδη καθαρισμού; Κουμπαράδες; Ανοιχτήρια;
Γυαλινά ποτήρια (δοχεία πόσης); Φιάλες; Ειδώλια από γυαλί; Δοχεία οικιακά ή
μαγειρικά;  Σιδερώστρες;  Φλασκιά;  Τσάντες  ισοθερμικές;  Κύπελλα  (όχι  από
πολύτιμα μέταλλα); Θήκες για κτένες; Δοχεία ποτών; Υαλικά είδη; Τσαγιέρες;
Διακοσμητικά γλυπτά από σινική πορσελάνη; Σαπουνοθήκες; Περιέκτες ψύξης
φιαλών; Κεραμικά; Ανοιχτήρια φιαλών, ηλεκτρικά και μη ηλεκτρικά; Πιατικά;
Πόσης  (Δοχεία  -);  Πορσελάνη;  Βουρτσες  (Οδοντό  -);  Δοχεία;  Κουτιά  για
ζαχαρωτά όχι από πολύτιμα μέταλλα; Θήκες για καλλυντική πούδρα σε στερεά
μορφή; Πιάτα και κύπελλα από χαρτόνι; Κούπες.
25:  Παιδικά  ενδύματα;  Παντελόνια;  Κάλτσες;  Είδη  πιλοποιίας;  Καλύμματα
λαιμού; Ενδύματα από δέρμα; Φούτερ με κουκούλα; Γυναικεία εσώρουχα; Γάντια;
Είδη  πιλοποιίας;  Ζώνες;  Εξωτερικά ενδύματα για  άνδρες;  Μέρη ενδυμάτων,
υποδημάτων  και  ειδών  πιλοποιίας;  Σακκάκια;  Ενδύματα  για  βρέφη;  Ανδρικά
ενδύματα; Φούτερ (κολλεγιακές μπλούζες); Μαντήλια για το λαιμό; Υποδήματα;
Πρόσθετα  κομμάτια  υφάσματος  [μέρη  ενδυμάτων];  Πουλόβερ;  Αθλητικά
ενδύματα;  Πρόσθετα  κομμάτια  υφάσματος  για  καλσόν  και  κολάν  [μέρη
ενδυμάτων];  Καπέλα  για  πάρτι  [ενδύματα];  Ζαρτιέρες;  Πλεκτά  [ενδύματα];
Ζώνες  για  σμόκιν;  Ενδύματα  ανδρικά,  γυναικεία  και  παιδικά;
Μπαρέτες[καλύματα κεφαλής]; Σορτς [ενδύματα]; Γυναικεία ενδύματα; Καπέλα
του μπέιζμπωλ; Περικάρπια για τον ιδρώτα; Μπλουζάκια (τι- σερτ); Πουκάμισα...
28:  Συσκευές  για  παιχνίδια;  Μονάδες  χειρός  για  βιντεοπαιχνίδια;  Παιχνίδια
δράσης  και  δεξιοτεχνίας;  Ηλεκτρονικά  παιχνίδια  για  αίθουσες  ψυχαγωγίας;
Αθύρματα;  Ατομικά  παιχνίδια;  Παίγνια;  Ηλεκτρονικά  παιχνίδια;  Ηλεκτρονικά
επιτραπέζια παιχνίδια; Τηλεκατευθυνόμενα οχήματα παιχνίδια; Παιχνιδομηχανές
αυτόματες με κερματοδέκτη; Μάρκες για παιχνίδια..
35: Yπηρεσίες γνωμοδότησης, παροχή βοήθειας και συμβουλών σχετικά με τη
διαφήμιση τις ενέργειες πώλησης (μάρκετινγκ) και τις υπηρεσίες προώθησης;
Διαφήμιση και  μάρκετινγκ;  Έρευνα μάρκετινγκ;  Διαφήμιση on line σε δίκτυο
πληροφορικής; Ψηφιακή εμπορία (μάρκετινγκ); Διαφήμιση, ενέργειες πώλησης
(μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;  Υπηρεσίες  μάρκετινγκ  παρεχόμενες
μέσω ψηφιακών δικτύων; Υπηρεσίες στοχευμένου μάρκετινγκ; Συμβουλευτική σε
θέματα διαφήμισης και μάρκετινγκ; Παραγωγή διαφημιστικού υλικού; Διοίκηση
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επιχειρήσεων;  Διαφημίσεις  επί  γραμμής  (on  line);  Διαφήμιση;  Παροχή
πληροφοριών  σχετικά  με  τη  διαφήμιση;  Εκπόνηση  εκθέσεων  μάρκετινγκ;
Ενημέρωση  για  υλικό  διαφημιστικό;  Υπηρεσίες  μάρκετινγκ;  Σύνταξη
διαφημίσεων  για  χρήση  ως  ιστοσελίδων  στο  INTERNET;  Τοποθέτηση
διαφημίσεων; Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαφήμισης και εμπορικής προώθησης;
Μικρές αγγελίες; Αναπαραγωγή διαφημιστικού υλικού; Παροχή συμβουλών σε
σχέση  με  στρατηγική  επικοινωνίας  μέσω  δημοσίων  σχέσεων;  Προετοιμασία
διαφημίσεων;  Μάρκετινγκ  διαδικτύου;  Παροχή  συμβουλών  σε  σχέση  με
στρατηγική  επικοινωνίας  μέσω  διαφήμισης;  Άμεσο  μάρκετινγκ;  Σχεδιασμός
διαφημιστικών  υλικών;  Δημοσίευση  διαφημιστικών  κειμένων;  Υπηρεσίες
δημοσίων σχέσεων μέσων ενημέρωσης; Βελτιστοποίηση κίνησης διαδικτυακών
τόπων; Υπηρεσίες μάρκετινγκ στον τομέα της έκδοσης λογισμικού; Προώθηση
προϊόντων  ή  υπηρεσιών  επιχείρησης  μέσω  δικτύου  συνεργατών  [affiliate
marketing]; Σύνταξη διαφημίσεων για χρήση στο Διαδίκτυο (Internet); Υπηρεσίες
ψηφιακής  διαφήμισης;  Υπηρεσίες  διαφημιστικού  ταχυδρομείου;  Υπηρεσίες
διάταξης  για  διαφημιστικούς  σκοπούς..
41: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με την έκδοση γραπτών κειμένων;
Υπηρεσίες  παιχνιδιών  παρεχόμενες  μέσω  επικοινωνίας  από  τερματικά
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  ή  κινητά  τηλέφωνα;  Υπηρεσίες  έκδοσης  σε  απ
ευθείας  διαδικτυακή  σύνδεση;  Παραγωγή  ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτικών
προγραμμάτων; Αλληλεπιδραστική ψυχαγωγία επί γραμμής; Αλληλεπιδραστική
ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  μέσω  κινητών  διατάξεων;
Υπηρεσίες  έκδοσης,  αναφοράς,  και  σύνταξης  κειμένων;  On  line  παροχή
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  Υπηρεσίες  δημοσιεύσεων;  Παροχή  εγκαταστάσεων
ψυχαγωγίας;  Επεξεργασία  γραπτών  κειμένων;  Επιμέλεια  γραπτών  κειμένων,
εκτός  των  διαφημιστικών;  Παροχή  πληροφοριών  σε  θέματα  ψυχαγωγίας;
Υπηρεσίες  βιντεοπαιχνιδιών;  Υπηρεσίες  διάταξης,  όχι  για  διαφημιστικούς
σκοπούς;  Διαδικτυακή  (οn-l ine)  ψυχαγωγία;  Συρραφή  (μοντάζ)
μαγνητοσκοπημένης  εικόνας  βίντεο;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες στον τομέα των λογοτεχνικών εκδόσεων; Εξατομικευμένες υπηρεσίες
σύνταξης  κειμένων  για  μη  διαφημιστικούς  σκοπούς;  Παροχή  ηλεκτρονικών
εκδόσεων,  χωρίς  δυνατότητα  τηλεφόρτωσης;  Δημοσίευση  ηλεκτρονικών
περιοδικών  στον  τομέα  της  ψυχαγωγίας;  Ηλεκτρονικές  εκδόσεις,;  Παροχή
πληροφοριών  μέσω  διαδικτυακής  σύνδεσης  (on-line)  στον  τομέα  της
ψυχαγωγίας  μέσω  παιχνιδιών  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Εγγραφές  σε
μικροφίλμ;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  γραφείου  ψυχαγωγίας;
Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού
λογισμικού  πολυμέσων;  Εκδόσεις  πολυμέσων;  Υπηρεσίες  εναέριας
βιντεοσκόπησης; Παιχνιδιού (υπηρεσίες -) που παρέχονται on-line [από δίκτυο
πληροφορικής]..
42: Ανάπτυξη λογισμικού; Ανάπτυξη λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές;
Τεχνολογικές  υπηρεσίες;  Σχεδιασμός  ιστοθέσεων;  Ανάπτυξη  προϊόντων;
Υπηρεσίες  έρευνας;  Σχεδιασμός  λογισμικού  βιντεοπαιχνιδιών;  Φιλοξενία
ιστοθέσεων;  Ανάπτυξη  λογισμικού  υπολογιστών;  Συντήρηση  λογισμικού;
Επιστημονική ερευνα; Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιχνίδια
ηλεκτρονικών υπολογιστών;  Ανάπτυξη λογισμικού βιντεοπαιχνιδιών;  Γενετική
έρευνα;  Έρευνα  τροφίμων;  Υπηρεσίες  μηχανικού  λογισμικού;  Σχεδιασμός
παιχνιδιών;  Επιστημονικές  υπηρεσίες;  Προγραμματισμός  ηλεκτρονικών
παιχνιδιών  στον  υπολογιστή;  Ανάπτυξη  λογισμικού  υπολογιστών;  Ανάπτυξη
λογισμικού  βιντεοπαιχνιδιών;  Σχεδιασμός  παιχνιδιών;  Υπηρεσίες  ανάπτυξης
βιντεοπαιχνιδιών; Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστών
και  λογισμικού  βιντεοπαιχνιδιών  για  χρήση  με  υπολογιστές;  συστήματα
προγραμμάτων  βιντεοπαιχνιδιών  και  δίκτυα  υπολογιστών;  Σχεδιασμός
λογισμικού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

MICHALIS THEODOSIOU & ASSOCIATES LLC
Τειρεσίας 8, Κ. Πολεμίδια, 4156 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91729
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): A.M.H OLYMPUS BISTRO LTD

Πετράκη Μιλτιάδου, 8015 Πάφος Cyprus
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(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: momo ASIAN KITCHEN BAR
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
43:  Διακόσμηση  τροφίμων.  Παρασκευή  φαγητού.  Υπηρεσίες  μαγειρέματος
φαγητού. Υπηρεσίες φαγητού σε πακέτο. Παροχή φαγητού και ποτού. Σερβίρισμα
φαγητού  και  ποτών.  Υπηρεσίες  εστιατορίου  γρήγορού  φαγητού.  Υπηρεσίες
παρασκευής  φαγητού  και  ποτών.  Εστιατόρια  παροχής  φαγητού  σε  πακέτο.
Υπηρεσίες εστιατορίου με φαγητό σε πακέτο. Παροχή φαγητού και ποτών σε
μπιστρό. Παροχή φαγητού και ποτών σε φιλοξενούμενους. Υπηρεσίες λεσχών
εστίασης (παροχή φαγητού και ποτού). Υπηρεσίες εταιρικής φιλοξενίας (παροχή
φαγητού  και  ποτού).  Παροχή  φαγητού  και  ποτού  μέσω  κινητού  φορτηγού.
Παροχή φαγητού και ποτών σε πελάτες εστιατορίων. Σερβίρισμα φαγητού και
ποτών σε πελάτες εστιατορίων. Σερβίρισμα φαγητού και ποτών σε εστιατόρια
και  μπαρ.  Παροχή  φαγητού  και  ποτών  σε  εστιατόρια  και  μπαρ.  Υπηρεσίες
παροχής ποτών. Σερβίρισμα οινοπνευματωδών ποτών. Παρασκευή τροφής και
ποτών. Παροχή τροφίμων και ποτών σε εστιατόρια. Υπηρεσίες εστίασης [παροχή
φαγητών και ποτών] για συνεστιάσεις. Παρασκευή και παροχή τροφίμων και
ποτών  για  άμεση  κατανάλωση.  Υπηρεσίες  εστίασης  [παροχή  φαγητών  και
ποτών] για κοκτέιλ πάρτι. Παροχή υπηρεσιών εστίασης [παροχή φαγητού και
ποτών]  σε  εκθεσιακές  εγκαταστάσεις.  Παροχή υπηρεσιών εστίασης [παροχή
φαγητού  και  ποτών]  σε  συνεδριακές  εγκαταστάσεις.  Παροχή  υπηρεσιών
εστίασης [παροχή φαγητού και ποτών] σε εγκαταστάσεις εμπορικών και άλλων
εκθέσεων.  Υπηρεσίες φαγητού και  ποτού σε πακέτο.  Υπηρεσίες εστιατορίου.
Υπηρεσίες  εστιατορίου  για  σούσι.  Υπηρεσίες  εστιατορίου  για  τεμπούρα.
Υπηρεσίες  μπαρ  και  εστιατορίου.  Υπηρεσίες  εστιατορίου  με  εγκαταστάσεις
αδειοδοτημένου  μπαρ.  Υπηρεσίες  εστιατορίου  για  την  παροχή  πρόχειρου
φαγητού. Υπηρεσίες κινητού εστιατορίου. Υπηρεσίες κοκτέιλ μπαρ. Υπηρεσίες
μπουφέ για κοκτέιλ μπαρ. Εστιατόρια για μικρογεύματα (σνακ-μπαρ). Υπηρεσίες
εστιατορίων για ελαφρά γεύματα (σνακ-μπαρ). Εστιατόρια ταχείας και διαρκούς
εξυπηρέτησης  [σνακ-μπαρ].  Ψησταριές  (εστιατόρια).  Υπηρεσίες  φιλοξενίας
(παροχή  τροφίμων  και  ποτών).  Υπηρεσίες  τροφοδοσίας  για  ξενοδοχεία.
Υπηρεσίες  προσωπικού  μάγειρα.  Υπηρεσίες  πληροφόρησης  σχετικά  με
εστιατόρια.  Υπηρεσίες  κρατήσεων σε  εστιατόρια.  Υπηρεσίες  κρατήσεων για
γεύματα.  Υπηρεσίες  εστιατορίων  που  προσφέρουν  φρεσκοκομμένο  κρέας.
Σερβίρισμα φαγητού κα ποτών σε πελάτες. Παρασκευή φαγητού για λογαριασμό
τρίτων στο πλαίσιο εξωτερικής ανάθεσης.  Παρασκευή γευμάτων.  Οργάνωση
υπηρεσιών τροφοδοσίας για πάρτι γενεθλίων. Μπαρ (Υπηρεσίες-). Κοκτέιλ μπαρ.
Εστιατόρια  για  τουρίστες.  Εστιατόρια  γρήγορου  φαγητού  (φαστ-φούντ).
Κρατήσεις σε εστιατόρια και για γεύματα. Εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Λ. ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ- ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Δ.Ε.Π.Ε.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 3, MALI HOUSE, 8011 ΠΑΦΟΣ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91733
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): COMFORT SOLUTION (CY) LIMITED

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 11, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: OMF
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
20:  Βάσεις  στρώματος,  επιστρώματα,  λεπτά  στρώματα  ύπνου,  πουπουλένια
στρώματα,  σετ  ελατηρίων  (μη  μεταλλικά)για  ενσωμάτωση  σε  στρώματα,
στρώματα, στρώματα από λάτεξ, στρώματα κρεβατιών, στρώματα με ελατήρια,
στρώματα (με ελατήριο),  στρώματα με εσωτερικά ελατήρια,  στρώματα από
φουτόν (εκτός από στρώματα τοκετού).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος
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(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91734
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): COMFORT SOLUTION (CY) LIMITED

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 11, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: SILENT PARTNER
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
20:  Βάσεις  στρώματος,  επιστρώματα,  λεπτά  στρώματα  ύπνου,  πουπουλένια
στρώματα,  σετ  ελατηρίων  (μη  μεταλλικά)  για  ενσωμάτωση  σε  στρώματα,
στρώματα, στρώματα από λάτεξ, στρώματα κρεβατιών, στρώματα με ελατήρια,
στρώματα (με ελατήριο),  στρώματα με εσωτερικά ελατήρια,  στρώματα από
φουτόν (εκτός από στρώματα τοκετού).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91743
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) lTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: PEAR COUPLE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
18: Σακίδια πλάτης; Σχολικοί χαρτοφύλακες; Τσάντες γυμναστηρίου; Τσαντάκια
που  προσαρμόζονται  στη  ζώνη;  Τσαντάκια  που  προσαρμόζονται  στη  ζώνη;
Βαλίτσες; Τσάντες..
25: Ενδύματα και συγκεκριμένα Μπλουζάκια τι-σερτ Παντελόνια γυμναστικής
Φούτερ  κολλεγιακές  μπλούζες  Φούτερ  με  κουκούλα  Κολάν  [παντελόνια]
Σώβρακα Κάλτσες..
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
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ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91742
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) lTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Θήκες για κινητά τηλέφωνα; Λογισμικό;  Λογισμικό εφαρμογών;  Λογισμικό
επικοινωνίας;  Λογισμικό υποστήριξης παραγωγής;  Λογισμικό μηνυματοδοσίας
μεσω Διαδικτύου;  Λογισμικό  για  τη  σχεδίαση επιγραμμικών διαφημίσεων σε
ιστοσελίδες; Διακομιστές βίντεο; Συσκευές οθόνης, τηλεοπτικοί δέκτες καθώς
και συσκευές κινηματογράφησης και βίντεο; Ηλεκτρονικά συστήματα διανομής
σημάτων ήχου/βίντεο; Περιεχόμενο πολυμέσων; Λογισμικό μέσων..
18: Σακίδια πλάτης; Σχολικοί χαρτοφύλακες; Τσάντες γυμναστηρίου; Τσαντάκια
που  προσαρμόζονται  στη  ζώνη;  Τσαντάκια  που  προσαρμόζονται  στη  ζώνη;
Βαλίτσες; Τσάντες..
25: Ενδύματα και συγκεκριμένα Μπλουζάκια τι-σερτ Παντελόνια γυμναστικής
Φούτερ  κολλεγιακές  μπλούζες  Φούτερ  με  κουκούλα  Κολάν  [παντελόνια]
Σώβρακα Κάλτσες..
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
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πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91744
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) lTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Ενδύματα και συγκεκριμένα Μπλουζάκια τι-σερτ Παντελόνια γυμναστικής
Φούτερ  κολλεγιακές  μπλούζες  Φούτερ  με  κουκούλα  Κολάν  [παντελόνια]
Σώβρακα Κάλτσες..
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων.
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
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ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91768
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) lTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: AVOCADO COUPLE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Ενδύματα και συγκεκριμένα Μπλουζάκια τι-σερτ Παντελόνια γυμναστικής
Φούτερ  κολλεγιακές  μπλούζες  Φούτερ  με  κουκούλα  Κολάν  [παντελόνια]
Σώβρακα Κάλτσες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91772
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) lTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: PEAR YOGA
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Ενδύματα και συγκεκριμένα Μπλουζάκια τι-σερτ Παντελόνια γυμναστικής
Φούτερ  κολλεγιακές  μπλούζες  Φούτερ  με  κουκούλα  Κολάν  [παντελόνια]
Σώβρακα Κάλτσες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91814
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 16/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): COMFORT SOLUTION (CY) LIMITED

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 11, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
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(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: SPRING AIR MATTRESSES
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
20:  Βάσεις  στρώματος,  επιστρώματα,  λεπτά  στρώματα  ύπνου,  πουπουλένια
στρώματα,  σετ  ελατηρίων  (μη  μεταλλικά)για  ενσωμάτωση  σε  στρώματα,
στρώματα, στρώματα από λάτεξ, στρώματα κρεβατιών, στρώματα με ελατήρια,
στρώματα (με ελατήριο),  στρώματα με εσωτερικά ελατήρια,  στρώματα από
φουτόν (εκτός από στρώματα τοκετού).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91735
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): COMFORT SOLUTION (CY) LIMITED

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 11, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ACTIVE SLEEP
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
20:  Βάσεις  στρώματος,  επιστρώματα,  λεπτά  στρώματα  ύπνου,  πουπουλένια
στρώματα,  σετ  ελατηρίων  (μη  μεταλλικά)για  ενσωμάτωση  σε  στρώματα,
στρώματα, στρώματα από λάτεξ, στρώματα κρεβατιών, στρώματα με ελατήρια,
στρώματα (με ελατήριο),  στρώματα με εσωτερικά ελατήρια,  στρώματα από
φουτόν (εκτός από στρώματα τοκετού).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91736
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): COMFORT SOLUTION (CY) LIMITED

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 11, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: DREAM SENSE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
20:  Βάσεις  στρώματος,  επιστρώματα,  λεπτά  στρώματα  ύπνου,  πουπουλένια
στρώματα,  σετ  ελατηρίων  (μη  μεταλλικά)για  ενσωμάτωση  σε  στρώματα,
στρώματα, στρώματα από λάτεξ, στρώματα κρεβατιών, στρώματα με ελατήρια,
στρώματα (με ελατήριο),  στρώματα με εσωτερικά ελατήρια,  στρώματα από
φουτόν (εκτός από στρώματα τοκετού).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91740
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): COMFORT SOLUTION (CY) LIMITED

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 11, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: SIGNATURE COLLECTION MATTRESSES
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
20:  Βάσεις  στρώματος,  επιστρώματα,  λεπτά  στρώματα  ύπνου,  πουπουλένια
στρώματα,  σετ  ελατηρίων  (μη  μεταλλικά)για  ενσωμάτωση  σε  στρώματα,
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στρώματα, στρώματα από λάτεξ, στρώματα κρεβατιών, στρώματα με ελατήρια,
στρώματα (με ελατήριο),  στρώματα με εσωτερικά ελατήρια,  στρώματα από
φουτόν (εκτός από στρώματα τοκετού).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91737
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): COMFORT SOLUTION (CY) LIMITED

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 11, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ORTHOKINETIC
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
20:  Βάσεις  στρώματος,  επιστρώματα,  λεπτά  στρώματα  ύπνου,  πουπουλένια
στρώματα,  σετ  ελατηρίων  (μη  μεταλλικά)για  ενσωμάτωση  σε  στρώματα,
στρώματα, στρώματα από λάτεξ, στρώματα κρεβατιών, στρώματα με ελατήρια,
στρώματα (με ελατήριο),  στρώματα με εσωτερικά ελατήρια,  στρώματα από
φουτόν (εκτός από στρώματα τοκετού).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91707
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 27/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, AQUARIAN BEACH GARDENS, ΔΙΑΜ. 11, 7041 ΟΡΟΚΛΙΝΗ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: EFKOLAW
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
45:  Νομικές  Υπηρεσίες,  Παροχή  απλών  πρότυπων  συμβάσεων  μέσω
αυτοματοποιημένου  διαδικτυακού  λογισμικού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ
Θεμιστοκλή  Δέρβη  41,  Hawaii  Tower,  3ος  όροφος,  γραφείο  301-303,  1066
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91758
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) lTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: LA LA LIFE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
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(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών:

9:  Θήκες για κινητά τηλέφωνα; Λογισμικό;  Λογισμικό εφαρμογών;  Λογισμικό
επικοινωνίας;  Λογισμικό υποστήριξης παραγωγής;  Λογισμικό μηνυματοδοσίας
μεσω Διαδικτύου;  Λογισμικό  για  τη  σχεδίαση επιγραμμικών διαφημίσεων σε
ιστοσελίδες; Διακομιστές βίντεο; Συσκευές οθόνης, τηλεοπτικοί δέκτες καθώς
και συσκευές κινηματογράφησης και βίντεο; Ηλεκτρονικά συστήματα διανομής
σημάτων ήχου/βίντεο; Περιεχόμενο πολυμέσων; Λογισμικό μέσων..
18: Σακίδια πλάτης; Σχολικοί χαρτοφύλακες; Τσάντες γυμναστηρίου; Τσαντάκια
που  προσαρμόζονται  στη  ζώνη;  Τσαντάκια  που  προσαρμόζονται  στη  ζώνη;
Βαλίτσες; Τσάντες..
25: Ενδύματα και συγκεκριμένα Μπλουζάκια τι-σερτ Παντελόνια γυμναστικής
Φούτερ  κολλεγιακές  μπλούζες  Φούτερ  με  κουκούλα  Κολάν  [παντελόνια]
Σώβρακα Κάλτσες..
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91745
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) lTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: LA.LA. LIFE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Θήκες για κινητά τηλέφωνα; Λογισμικό;  Λογισμικό εφαρμογών;  Λογισμικό
επικοινωνίας;  Λογισμικό υποστήριξης παραγωγής;  Λογισμικό μηνυματοδοσίας
μεσω Διαδικτύου;  Λογισμικό  για  τη  σχεδίαση επιγραμμικών διαφημίσεων σε
ιστοσελίδες; Διακομιστές βίντεο; Συσκευές οθόνης, τηλεοπτικοί δέκτες καθώς
και συσκευές κινηματογράφησης και βίντεο; Ηλεκτρονικά συστήματα διανομής
σημάτων ήχου/βίντεο; Περιεχόμενο πολυμέσων; Λογισμικό μέσων..
18: Σακίδια πλάτης; Σχολικοί χαρτοφύλακες; Τσάντες γυμναστηρίου; Τσαντάκια
που  προσαρμόζονται  στη  ζώνη;  Τσαντάκια  που  προσαρμόζονται  στη  ζώνη;
Βαλίτσες; Τσάντες..
25: Ενδύματα και συγκεκριμένα Μπλουζάκια τι-σερτ Παντελόνια γυμναστικής
Φούτερ  κολλεγιακές  μπλούζες  Φούτερ  με  κουκούλα  Κολάν  [παντελόνια]
Σώβρακα Κάλτσες..
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
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ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κ

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91786
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Nabor B.V.

Van Baerlestraat 19 H, 1071 AN Amsterdam The Netherlands
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: STANHOME
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Λευκαντικά  παρασκευάσματα  και  άλλες  ουσίες  για  χρήση  στην  πλύση.
Παρασκευάσματα  για  καθάρισμα,  στίλβωση,  απολίπανση,  αποκαθαλάτωση,
χρώση  και  λείανση.  Σαπούνια.  Αρωματικά  αποσμητικά  προϊόντα.
Παρασκευάσματα αρωματισμού του αέρα. Αιθέρια έλαια. Αρωματικά σπρέι για
εσωτερικούς  χώρους.  Παρασκευάσματα  για  τον  αρωματισμό  του  αέρα.
Προϊόντα αρωματισμού σπιτιού και λευκών ειδών. Αρωματικά αποσμητικά είδη.
Απολιπαντικά, κερί για πατώματα παρκέ. Κερί στιλβωτικό, απολυμαντικά και
απολιπαντικά  μαντηλάκια,  δισκία  πλυσίματος  για  πλυντήρια  πιάτων  και
πλυντήρια ρούχων. Προϊόντα καθαρισμού πολλαπλών επιφανειών, κρεμασμένα
τζελ [παρασκευάσματα καθαρισμού], καθαριστικά κατά των οσμών για πιάτα,
αφρός καθαρισμού για το πάτωμα. Προϊόντα γυαλίσματος για πατώματα παρκέ,
πηκτώματα  (τζελ)  για  τουαλέτα,  πηκτώματα  (τζελ)  για  σφουγγάρισμα,
καθαριστικά αφαίρεσης ασβέστου. Αφαιρετές σκόνης για έπιπλα, κρέμες για
πολλαπλά μέταλλα, κρέμες για δέρματα, απορρυπαντικά, μαλακτικά ρούχων,
ατμοκαθαριστές για πλυντήριο..
21:  Οικιακά  ή  κουζινικά  σκεύη,  πανιά  ξεσκονίσματος,  υλικά  κατασκευής
βουρτσών,  εξοπλισμός  για  καθάρισμα,  μεταλλικά  καλαμάκια,  μη  ηλεκτρικά
σκεύη για οικία ή κουζίνα (όχι από πολύτιμα μέταλλα ή επικαλυμμένα με αυτά)..
35: Ομαδοποίηση προς όφελος τρίτων μιας ποικιλίας καλλυντικών προϊόντων
και/ή προϊόντων συντήρησης και/ή εξοπλισμού καθαρισμού (με εξαίρεση της
μεταφοράς  τους)  για  την  αγορά των  προϊόντων αυτών σε  κατάλογο  μέσω
αλληλογραφίας,  μέσω  διαδικτύου  ή  μέσω  οποιασδήποτε  άλλης  μορφής
ηλεκτρονικών μέσων τηλεπικοινωνιών σε καταστήματα λιανικής πώλησης ή σε
πολυκαταστήματα,  διαφήμιση  με  επίδειξη,  με  διαφημιστικό  ταχυδρομείο,  με
επίδειξη αγαθών, με διακόσμηση βιτρίνας. Διάδοση και διανομή διαφημιστικού
υλικού και εγγράφων σε όλα τα μέσα επικοινωνίας, διοργάνωση διαγωνισμών
και παιχνιδιών για διαφημιστικούς σκοπούς, διοίκηση επιχειρήσεων, διαχείριση
επιχειρήσεων,  συνδρομή  σε  όλα  τα  μέσα  ενημέρωσης,  και  συγκεκριμένα
συνδρομές  δημοσίευσης,  συμπεριλαμβανομένης  ηλεκτρονικής  και  ψηφιακής,
υπηρεσίες επίδειξης και έκθεσης προϊόντων και υπηρεσιών (για εμπορικούς ή
διαφημιστικούς σκοπούς) από οποιοδήποτε υπολογιστικό ή τηλε-υπολογιστικό
μέσο. Διαχείριση εμπορικών προσφορών σε όλα τα μέσα, προώθηση πωλήσεων
για άλλους, μελέτες και έρευνες αγοράς. Εμπορικά κινούμενα σχέδια σε όλα τα
μέσα για τρίτους, διαδικτυακή διανομή εμπορικών πληροφοριών και διαφήμισης
σε δίκτυο υπολογιστών με ηλεκτρονικά μέσα συγκεκριμένα μέσω παγκόσμιων
δικτύων επικοινωνίας (Διαδίκτυο) ή με ιδιωτική πρόσβαση (intranet), υπηρεσίες
λιανικής πώλησης λευκαντικών παρασκευασμάτων και άλλων ουσιών πλύσης,
παρασκευασμάτων  για  καθάρισμα,  στίλβωση,  απολίπανση,  αποκαθαλάτωση.,
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χρώση  και  λείανση,  σαπουνιών,  αρωματικών  αποσμητικών  προϊόντων,
παρασκευασμάτων αρωματισμού του αέρα, αιθέριων ελαίων, αρωματικών σπρέι
για εσωτερικούς χώρους,  παρασκευασμάτων για τον αρωματισμό του αέρα,
προϊόντων αρωματισμού σπιτικού και λευκών ειδών, αρωματικών αποσμητικών
ειδών,  απολιπαντικών  κεριών  για  πατώματα  παρκέ,  κεριών  στιλβωτικών,
απολυμαντικών  και  απολιπαντικών  μαντηλακιών,  δισκίων  πλυσίματος  για
πλυντήρια πιάτων και  πλυντήρια ρούχων, προϊόντων καθαρισμού πολλαπλών
επιφανειών, κρεμασμένων τζελ [παρασκευασμάτων καθαρισμού], καθαριστικών
κατά των οσμών για  πιάτα,  αφρών καθαρισμού  για  το  πάτωμα,  προϊόντων
γυαλίσματος  για  πατώματα  παρκέ,  πηκτωμάτων  (τζελ)  για  τουαλέτα,
πηκτωμάτων  (τζελ)  για  σφουγγάρισμα,  καθαριστικών  αφαίρεσης  ασβέστου,
αφαιρετών  σκόνης  για  έπιπλα,  κρεμών  για  πολλαπλά  μέταλλα,  κρεμών  για
δέρματα,  απορρυπαντικών,  μαλακτικών  ρούχων,  ατμοκαθαριστών  για
πλυντήριο,  οικιακών  ή  κουζινικών  σκευών,  πανιών  ξεσκονίσματος,  υλικών
κατασκευής βουρτσών, εξοπλισμού για καθάρισμα, μεταλλικών καλαμάκιών, μη
ηλεκτρικών  σκευών  για  οικία  ή  κουζίνα  (όχι  από  πολύτιμα  μέταλλα  ή
επικαλυμμένα με αυτά).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Μαρκίδη, Μαρκίδη & Σία
Τ.Θ. 24325, 1703 Λευκωσία (Ηρώων 1-1Α, 1105 Λευκωσία)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91746
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) lTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: TEEN-Z
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
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τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91763
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) lTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΤΕΕΝ-Ζ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
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Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91764
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) lTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: TEEN-SUBSCRIBE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line)

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91955
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 06/08/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): P.T.O.P. SOFTWARE SERVICES LIMITED

Κώστα Αναξαγόρα 30, STORIKON BUILDING, 1ος όροφος, Διαμ. 101, Στρόβολος,
2014 Λευκωσία Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: PayOp
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Επεξεργασία  πληρωμών;  Επεξεργασία  πληρωμών;  Οικονομικές
/χρηματοπιστωτικές  συναλλαγές  και  εμβάσματα  και  υπηρεσίες  πληρωμών;
Επεξεργασία  πληρωμών  για  την  αγορά  προϊόντων  και  υπηρεσιών  μέσω
ηλεκτρονικού  δικτύου  επικοινωνίας;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  πληρωμής;
Επεξεργασία  ηλεκτρονικών  πληρωμών;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικού  πορτοφολιού
(υπηρεσίες πληρωμών).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

IOANNIDES, CLEANTHOUS & CO LLC
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91778
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 08/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): IMPACT WELLBEING LTD

Αμαθούντος, 165, Γραφείο 20Β, Πύργος, 4534 Λεμεσός Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MENTAL FITNESS GYM
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41:  Εκπαίδευση;  Επιμόρφωση  (επαγγελματική  κατάρτιση);  Ψυχαγωγία;
Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες; Εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και
ενημερωτικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  καθοδήγησης;  Προσωπικές  και
επαγγελματικές  υπηρεσίες  καθοδήγησης;  Υπηρεσίες  ομαδικής  καθοδήγησης;
Υπηρεσίες  επιχειρηματικής  καθοδήγησης;  Υπηρεσίες  καθοδήγησης  ηγεσίας;
Παροχή  ζωντανών,  προ-ηχογραφημένων  ή  διαδικτυακών  εργαστηρίων,
σεμιναρίων,  επιμορφώσεων,  διαδικτυακών  σεμιναρίων,  μαθημάτων;
Καθοδήγηση,  εκπαίδευση  και  μαθήματα  στους  τομείς  της  προσωπικής  και
επαγγελματικής  ανάπτυξης,  ευημερίας,  διαχείρισης  άγχους,  ευεξίας,  αυτο-
ενδυνάμωσης,  ηγεσίας,  μάρκετινγκ,  στρατηγικής,  επικοινωνίας,  διαχείρισης,
ανάπτυξης  επιχειρήσεων,  οργανωτικής  ανάπτυξης;  Παροχή  εργαστηρίων,
σεμιναρίων, κατάρτισης, διαδικτυακών σεμιναρίων, μαθημάτων στους τομείς
της ευημερίας,  της προσωπικής και  επαγγελματικής ανάπτυξης,  διαχείρισης
άγχους,  ευεξίας,  αυτο-ενδυνάμωσης,  ηγεσίας,  μάρκετινγκ,  στρατηγικής,
επικοινωνίας,  επιδόσεων,  διαχείρισης,  ανάπτυξης επιχειρήσεων,  οργανωτικής
ανάπτυξης  και  διανομή  υλικών  σε  σχέση  με  αυτό;  Παροχή  προϊόντων  και
υπηρεσιών  στους  τομείς  της  προσωπικής  και  επαγγελματικής  ανάπτυξης,
ευημερίας,  διαχείρισης  άγχους,  ευεξίας,  αυτο-  ενδυνάμωσης,  ηγεσίας,
μάρκετινγκ,  στρατηγικής,  επικοινωνίας,  επιδόσεων,  διαχείρισης,  ανάπτυξης
επιχειρήσεων,  οργανωτικής  ανάπτυξης,  καθοδήγησης,  καθοδήγηση  ηγεσίας,
ομαδική καθοδήγηση, επιχειρηματική καθοδήγηση.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

I. ELIAS & CO LLC
Platinum Crest, 18 Loizou Askani Street, Limassol 3110 (P.O. BOX: 51347, 3504
Limassol)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91790
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 08/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): JACKOSON ENTERPRISES LIMITED

Θεσσαλονίκης 40, Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, 2480 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Jack Son
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
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(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών:

35: Λιανική πώληση καυσίμων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Ευανθία Λάμπρου
Λόρδου Βύρωνος 63-65, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 1096 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91791
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 08/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΤΕ ΟΛΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

Πυθαρούλια 6Α, Παρεκκλησιά, 4520 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: άτε ολάν
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
28: Παιχνίδια (Επιτραπέζια).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Ευανθία Λάμπρου
Λόρδου Βύρωνος 63-65, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 1096 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91780
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 08/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ATCA CO. LIMITED

Αρχ. Μακαρίου, 256, ΕΦΤΑΠΑΤΟΝ ΚΩΡΤ, 1ος Όροφος, Γραφείο Α1, 3105 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ATCA CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Υπηρεσίες  λογιστικής  και  τήρησης  βιβλίων;  Λογιστικός  έλεγχος
επιχειρήσεων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Σπύρου Αραούζου, 165 LORDOS WATERFRONT COURT, Διαμ/Γραφείο 201Α, 3036
Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91777
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): CHEMOPLUS LIMITED

Πεντελικού 6, Άγιος Δομέτιος, 2370 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: CHEMOPLUS CONSTRUCTION CHEMICALS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
1:  Χημικά  προϊόντα  προοριζόμενα  για  τη  βιομηχανία,  τις  επιστήμες,  τη
φωτογραφία,  καθώς και  για  τη  γεωργία,  την  κηπουρική  και  τη  δασοκομία;
Ακατέργαστες  συνθετικές  ρητίνες,  ακατέργαστα  πλαστικά  υλικά;  Μείγματα
πυρόσβεσης και πρόληψης πυρκαγιών; Μέσα βαφής (σκληρύνσεως) και χημικά
παρασκευάσματα για τη συγκόλληση μετάλλων; Ουσίες για τη δέψη δερμάτων
ζώων;  Κόλλες  βιομηχανικής  χρήσης;  Στόκος  και  άλλοι  πολτοί  πλήρωσης;
Κομπόστ, λιπάσματα (φυσικά ή χημικά); Βιολογικά παρασκευάσματα για χρήση
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στη βιομηχανία και τις επιστήμες.
(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου

ή Ειδικού Πληρεξούσιου:
Alexis Drymiotis
Τ.Θ. 20007, 1600 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91779
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 08/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΚ 19300 Greece
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: splash
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5:  Πάνες  για  βρέφη/παιδιά  και  πάνες  ακράτειας;  Απορροφητικά  είδη  για
προσωπική υγιεινή; Πάνες-βρακάκια για την ακράτεια; Βρεφικές πάνες-βρακάκια
[πάνες-βρακάκια]; Πάνες για ενήλικες; Πάνες μίας χρήσης για ενήλικες.
10: Υποσέντονα ακράτειας..
16:  Χαρτοπετσέτες;  Χαρτοπετσέτες  φαγητού;  Χαρτοπετσέτες  καθαρισμού;
Χαρτοπετσέτες για οικιακή χρήση; Χαρτί υγείας; Χαρτί υγείας σε μορφή ρολών;
Χαρτί κουζίνας; Ρολά κουζίνας (χαρτί); Χαρτιά κουζίνας.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

PYRGOU VAKIS LLC
9 Lambousa Street, 1095 Nicosia
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91795
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Χαράλαμπος Χριστοδούλου

Λέσβου 9Α, Μακεδονίτισσα, 2416 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42: Διακοσμητής εσωτερικού χώρου και αρχιτεκτονικά σχέδια.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91762
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) lTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: 5-YEAR CRAFTS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
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41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91771
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) lTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: 5-YEAR CRAFTS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
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θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91769
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) lTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: 5-MINUTE CRAFTS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Ενδύματα και συγκεκριμένα Μπλουζάκια τι-σερτ Παντελόνια γυμναστικής
Φούτερ  κολλεγιακές  μπλούζες  Φούτερ  με  κουκούλα  Κολάν  [παντελόνια]
Σώβρακα Κάλτσες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91773
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): FLEXSTORES LTD

75 Prodromou Avenue,Oneworld Parkview House, 2063 Nicosia Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: BAR PRO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5:  Φαρμακευτικά  προϊόντα,  ιατρικά  και  κτηνιατρικά  παρασκευάσματα;
Παρασκευάσματα υγιεινής για ιατρικές χρήσεις; Διαιτητικές τροφές και ουσίες
προσαρμοσμένες  για  φαρμακευτική  ή  κτηνιατρική  χρήση,  βρεφικές  τροφές;
Συμπληρώματα διατροφής για  τον  άνθρωπο και  τα  ζώα;  Έμπλαστρα,  υλικά
επιδέσμων; Υλικά σφραγίσεως δοντιών και οδοντιατρικό κερί; Απολυμαντικά;
Παρασκευάσματα  για  την  καταπολέμηση  επιβλαβών  ζώων  και  ζωυφίων;
Μυκητοκτόνα, παρασιτοκτόνα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Μαριάνα Κολομέτσος
Αρ.201, Αηδόνων αρ.3, 6052 Επαρχία Λάρνακας, Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91774
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): FLEXSTORES LTD

75 Prodromou Avenue,Oneworld Parkview House, 2063 Nicosia Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: CHIPS PRO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5:  Φαρμακευτικά  προϊόντα,  ιατρικά  και  κτηνιατρικά  παρασκευάσματα;
Παρασκευάσματα υγιεινής για ιατρικές χρήσεις; Διαιτητικές τροφές και ουσίες
προσαρμοσμένες  για  φαρμακευτική  ή  κτηνιατρική  χρήση,  βρεφικές  τροφές;
Συμπληρώματα διατροφής για  τον  άνθρωπο και  τα  ζώα;  Έμπλαστρα,  υλικά
επιδέσμων; Υλικά σφραγίσεως δοντιών και οδοντιατρικό κερί; Απολυμαντικά;
Παρασκευάσματα  για  την  καταπολέμηση  επιβλαβών  ζώων  και  ζωυφίων;
Μυκητοκτόνα, παρασιτοκτόνα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Μαριάνα Κολομέτσος
Αρ.201, Αηδόνων αρ.3, 6052 Επαρχία Λάρνακας, Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91775
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): FLEXSTORES LTD

75 Prodromou Avenue,Oneworld Parkview House, 2063 Nicosia Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: PROTEINENDA
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5:  Φαρμακευτικά  προϊόντα,  ιατρικά  και  κτηνιατρικά  παρασκευάσματα;
Παρασκευάσματα υγιεινής για ιατρικές χρήσεις; Διαιτητικές τροφές και ουσίες
προσαρμοσμένες  για  φαρμακευτική  ή  κτηνιατρική  χρήση,  βρεφικές  τροφές;
Συμπληρώματα διατροφής για  τον  άνθρωπο και  τα  ζώα;  Έμπλαστρα,  υλικά
επιδέσμων; Υλικά σφραγίσεως δοντιών και οδοντιατρικό κερί; Απολυμαντικά;
Παρασκευάσματα  για  την  καταπολέμηση  επιβλαβών  ζώων  και  ζωυφίων;
Μυκητοκτόνα, παρασιτοκτόνα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Μαριάνα Κολομέτσος
Αρ.201, Αηδόνων αρ.3, 6052 Επαρχία Λάρνακας, Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91776
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): FLEXSTORES LTD

75 Prodromou Avenue,Oneworld Parkview House, 2063 Nicosia Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: LIPOXYBURN
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5:  Φαρμακευτικά  προϊόντα,  ιατρικά  και  κτηνιατρικά  παρασκευάσματα;
Παρασκευάσματα υγιεινής για ιατρικές χρήσεις; Διαιτητικές τροφές και ουσίες
προσαρμοσμένες  για  φαρμακευτική  ή  κτηνιατρική  χρήση,  βρεφικές  τροφές;
Συμπληρώματα διατροφής για  τον  άνθρωπο και  τα  ζώα;  Έμπλαστρα,  υλικά
επιδέσμων; Υλικά σφραγίσεως δοντιών και οδοντιατρικό κερί; Απολυμαντικά;
Παρασκευάσματα  για  την  καταπολέμηση  επιβλαβών  ζώων  και  ζωυφίων;
Μυκητοκτόνα, παρασιτοκτόνα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Μαριάνα Κολομέτσος
Αρ.201, Αηδόνων αρ.3, 6052 Επαρχία Λάρνακας, Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91788
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): REMEDICA LIMITED

Οδός Αχαρνών 4, Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού, 3056 Λεμεσός Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: LAPREM
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Προϊόντα φαρμακευτικά για ανθρώπινη χρήση.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Τ.Θ. 54061, 3720 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91728
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Χριστιάνα Νικολάου

Στεφάνου Δραγούμη 2, Λακατάμια, 2321 Λευκωσία Cyprus
Έλλη Πέτρου
Πεντελικού 22, διαμ.106, Στρόβολος, 2038 Λευκωσία Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Έργο Ζωής
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
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(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών:

28: Παιχνίδια, παιχνίδια ανάπτυξης δεξιοτήτων..
44: Υπηρεσίες εργοθεραπείας και αποκατάστασης. Παροχή συμβουλών σε σχέση
με εργοθεραπεία.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91727
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ROVI RENT A CAR PVT. LTD

Μαραθώνος 3, MALI HOUSE, 8011 Πάφος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Luxury Cars club & financing
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  αυτοκινήτων  προς  πώληση  μέσω  διαδικτύου.  Παροχή
πληροφοριών  μέσω  διαδικτύου  για  την  πώληση  αυτοκινήτων.  Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με αξεσουάρ αυτοκινήτων..
36:  Υπηρεσίες χρηματοδότησης για την αγορά αυτοκινήτων. Χρηματοδοτική
μίσθωση-αγορά Αυτοκινήτων. Χρηματοδότηση σε σχέση με αυτοκίνητα..
39:  Μίσθωση  αυτοκινήτων.  Ενοικίαση  αυτοκινήτων.  Υπηρεσίες  λιμουζινών
(πολυτελή  αυτοκίνητα).  Ενοικίαση  ηλεκτρικών  αυτοκινήτων.  Υπηρεσίες
μεταφοράς  με  αυτοκίνητο.  Υπηρεσίες  ενοικίασης  αυτοκινήτων.  Υπηρεσίες
εκμίσθωσης  αυτοκινήτων.  Υπηρεσίες  στάθμευσης  αυτοκινήτων.  Οργάνωση
εκμίσθωσης αυτοκινήτων.  Υπηρεσίες  ρυμούλκησης αυτοκινήτων.  Μεταφορείς
αυτοκινήτων  (μίσθωση).  Κρατήσεις  για  ενοικίαση  αυτοκινήτων.  Παροχή
πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου σε σχέση με αυτοκίνητα προς εκμίσθωση.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Λ. ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ- ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Δ.Ε.Π.Ε.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 3, MALI HOUSE, 8011 ΠΑΦΟΣ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91726
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ROVI RENT A CAR PVT. LTD

Μαραθώνος 3, MALI HOUSE, 8011 Πάφος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Luxury Cars club & financing
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  αυτοκινήτων  προς  πώληση  μέσω  διαδικτύου.  Παροχή
πληροφοριών  μέσω  διαδικτύου  για  την  πώληση  αυτοκινήτων.  Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με αξεσουάρ αυτοκινήτων..
36:  Υπηρεσίες χρηματοδότησης για την αγορά αυτοκινήτων. Χρηματοδοτική
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μίσθωση-αγορά Αυτοκινήτων. Χρηματοδότηση σε σχέση με αυτοκίνητα..
39:  Μίσθωση  αυτοκινήτων.  Ενοικίαση  αυτοκινήτων.  Υπηρεσίες  λιμουζινών
(πολυτελή  αυτοκίνητα).  Ενοικίαση  ηλεκτρικών  αυτοκινήτων.  Υπηρεσίες
μεταφοράς  με  αυτοκίνητο.  Υπηρεσίες  ενοικίασης  αυτοκινήτων.  Υπηρεσίες
εκμίσθωσης  αυτοκινήτων.  Υπηρεσίες  στάθμευσης  αυτοκινήτων.  Οργάνωση
εκμίσθωσης αυτοκινήτων.  Υπηρεσίες  ρυμούλκησης αυτοκινήτων.  Μεταφορείς
αυτοκινήτων  (μίσθωση).  Κρατήσεις  για  ενοικίαση  αυτοκινήτων.  Παροχή
πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου σε σχέση με αυτοκίνητα προς εκμίσθωση.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Λ. ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ- ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Δ.Ε.Π.Ε.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 3, MALI HOUSE, 8011 ΠΑΦΟΣ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91532
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 02/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): K. HADJILOUCAS CONSTRUCTION LTD

1ης Απριλίου 8, 2310 Λακατάμεια Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: HADJILOUCAS CONSTRUCTIONS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37: Οικοδομικές εργασίες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91796
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 08/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Αλέξανδρος Αλέξη

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 28, 5510 Αυγόρου, Αμμόχωστος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: E eurocoinsauctions
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Δημοπρασία.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Αντιγόνη Μάρκου Χριστοφή
1ης Απριλίου 65, 1ος όροφος, Γρ.1, 5281 Παραλίμνι
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91716
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 20/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD.

ΑΡΧΑΝΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 35, 1022 ΚΑΙΜΑΚΛΙ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: e energon Lab Equipment Consumables
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
10:  Αέρα  θερμού  (Δονητές-)  για  χρήση  ιατρική.  Αέρα  θερμού  (Συσκευές
θεραπευτικές-).  Αέρα (Μαξιλάρια-) για ιατρική χρήση. Αέρα (Μαξιλάρια-) για
ιατρική  χρήση.  Αιμοκυτταρόμετρα.  Αισθητική  (συσκευές  για  μαλάξεις  -ής).
Ακουστικές χοάνες. Ακτινογραφίες για χρήση ιατρική. Ακτινογραφίες για χρήση
ιατρική. Ακτίνων Χ (Συσκευές και εγκαταστάσεις για την παραγωγή-) για χρήση
ιατρική. Αμπούλες ραδιογόνες για χρήση ιατρική. Αναζωογόνησης (Συσκευές-).
Αναισθησίας  (Συσκευές-).  Αναισθητικές  μάσκες.  Αναλυτές  προσδιορισμού
βακτηρίων  για  ιατρική  χρήση.  Αναπνευστήρες.  Αναπνευστήρες  για  τεχνητή
αναπνοή.  Αναπνευστικές  μάσκες  για  τεχνητή  αναπνοή.  Αντιρευματικά
περιβραχιόνια.  Αντλίες  για  ιατρικούς  σκοπούς.  Απινιδωτές.  Αποστάτες
δαχτύλων ποδιού για ορθοπεδική χρήση. Αποστειρωμένα σεντόνια, χειρουργικά.
Ασθενοφόρου  φορεία.  Ασκοί  κολπικών  πλύσεων.  Βαλβίδες  κλεισίματος  για
μπιμπερό. Βαλίτσες ειδικές για ιατρικά εργαλεία. Βαρηκοΐας (Συσκευές για τη
θεραπεία της-).  Βελόνες για βελονισμό. Βελόνες για ιατρική χρήση. Βελόνες
παρακέντησης (τροκάρ). Βελονισμού (Ηλεκτρικά όργανα-). Βεντούζες ιατρικές.
Βηματοδότες  εγκεφάλου.  Βιοδιασπώμενα  εμφυτεύματα  οστικής  στερέωσης.
Βιομαγνητικά δαχτυλίδια για θεραπευτική ή ιατρική χρήση. Βοηθήματα ακοής.
Βούρτσες καθαρισμού σωματικών κοιλοτήτων. Βραχιόλια για ιατρική χρήση.
Γαλβανικές  (-θεραπευτικές  συσκευές).  Γάντια  για  μαλάξεις.  Γάντια  ιατρικής
χρήσης.  Γαστροσκόπια.  Γλυφίδες  γλώσσας.  Δακτυλήθρες  για  ιατρική  χρήση.
Δακτύλιοι αντιρευματικοί. Δακτύλιοι για την ανακούφιση ή τη διευκόλυνση της
οδοντοφυΐας.  Δεκανίκια  αναπήρων.  Δέρμα  τεχνητό  για  χρήση  χειρουργική.
Διαγνωστικές  (Συσκευές-)  για  χρήση  ιατρική.  Διαλυτές.  Διατάξεις  μάλαξης
ούλων για βρέφη. Διατάξεις προστασίας από τις ακτίνες Χ, για ιατρική χρήση.
Διατάξεις τόνωσης της καρδιάς. Δόνησης (Συσκευές -) για κρεβάτια. Δονητικές
συσκευές για μαλάξεις. Δοχεία ειδικά κατασκευασμένα για ιατρικά απόβλητα.
Εγκυμοσύνη  (Ζώνες  -ης-).  Εγχυτήρες  ιατρικής  χρήσης.  Εισπνευστικά
μηχανήματα.  Έκταση  (συσκευές-ης)  ιατρικής  χρήσης.  Ελαστικές  κάλτσες
[χειρουργική].  Εβρυουλκοί.  Εμφυτεύσιμες  υποδόριες  συσκευές  χορήγησης
φαρμάκων.  Ενδοπροσθέσεις.  Ενδοσκοπικές  κάμερες  για  ιατρική  χρήση.
Ενδύματα  (Ειδικά  για  χειρουργεία-).  Ενδύματα  συμπιέσης.  Εξοπλισμός
φυσικοθεραπείας.  Επίδεσμοι  για  αρθρώσεις  (ορθοπεδικοί).  Επίδεσμοι  γύψινοι.
Επίδεσμοι  ελαστικοί.  Επίδεσμοι  εντεροκήλης.  Επιδέσμοι-σφενδόνες [επίδεσμοι
υποστήριξης]. Επίδεσμοι υποστήριξης. Επιθέματα θερμικά για πρώτες βοήθειες.
Επιθέματα [θύλακες] κατά ελκών κατάκλισης. Επιθέματα υπογάστρια. Επίπλωση
ειδική  ιατρικής  χρήσης.  Επωαστικοί  κλίβανοι  για  ιατρική  χρήση.  Ετικέτες
δείκτες θερμοκρασίας για ιατρική χρήση. Ευνουχισμού (λαβίδες-) [κτηνιατρικά].
Ζουρλομανδύες. Ζώα (Συσκευές μαιευτικές για-). Ζώνες για ορθοπαιδική χρήση.
Ζώνες  ιατρικές.  Ζώνες  ιατρικές  ηλεκτρικές.  Ζώνες  ιατρικής  χρήσης.
Ηλεκτρόδια  για  ιατρική  χρήση.  Ηλεκτροκαρδιογράφοι.  Θάλαμοι  για
εισπνευστήρες.  Θεραπευτικές  μάσκες  προσώπου.  Θερμαινόμενα  ηλεκτρικά
μαξιλάρια για χρήση ιατρική. Θερμοκοιτίδες για μωρά. Θερμόμετρα ιατρικά.
Θήλαστρα.  Θηλές  για  μπιμπερό.  Θρυμματιστές  χαπιών.  Ιατρικά  σύρματα
καθοδήγησης. Ιατρικά (Συσκευές και όργανα-). Ιατρικές εξεταστικές τράπεζες.
Ιατρικές  συσκευές  για  σωματική  άσκηση.  Ιατρικές  συσκευές  ψύξης  για  τη
θεραπεία  της  θερμοπληξίας.  Ιατρικές  συσκευές  ψύξης  για  χρήση  στη
θεραπευτική υποθερμία. Ιατροί (κασετίνες οργάνων ών). Καθετήρες. Καθίσματα
με  άνοιγμα  για  τοποθέτηση  ουροδοχείου.  Κάλτσες  για  κιρσούς.  Καλύμματα
πολυστρωματικά, αδιάβροχα, στρώματος (ασθενών). Καλύπτρες για δεκανίκια.
Κάνουλες (βελόνες) χειρουργικές. Καπνού εκπομπή (συσκευές ατμοθεραπείας)
ιατρικής χρήσης. Καρέκλες οδοντιατρικής εξέτασης. Κηλεπίδεσμοι ανάρτησης.
Κλίνες  ειδικά  κατασκευασμένες  για  ιατρική  χρήση.  Κλίνες  υδροστατικές
ιατρικής χρήσης. Κλινοσκεπάσματα θερμαινόμενα για χρήση ιατρική. Κλωστή,
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χειρουργική. Κοιλιακές ζώνες. Κοιλιακοί κοιλεπίδεσμοι. Κοιλοτήτων σωματικών
(Συσκευές  για  το  πλύσιμο  των  -).  Κολπικές  (Σύριγγες  -).  Κομπρέσες
θερμοηλεκτρικές  (χειρουργική).  Κοπής  όργανα  για  κάλους.  Κόπτες  χαπιών.
Κούκλες ως σεξουαλικά παιχνίδια. Κουταλάκια για χορήγηση φαρμάκων. Κράνη
με λέιζερ για τη θεραπεία τα αλωπεκίας. Κρεβάτια αέρα για ιατρική χρήση.
Κτηνιατρικές (Συσκευές και όργανα -). Κυπελοειδές διάφραγμα για διακοπή ροής
κατά την εμμηνόρροια. Λαβίδες (κλιπ) για πιπίλες. Λαμπτήρες για ιατρική χρήση
(θεραπευτικά).  Λαμπτήρες  υπεριωδών  ακτινών  για  ιατρική  χρήση.  Λέιζερ
ιατρικής  χρήσης.  Λεκάνες  για  ιατρική  χρήση.  Λυχνίες  ιατρικής  χρήσης.
Μαιευτικά (Όργανα -).  Μαξιλάρια για χρήση ιατρική. Μάσκες για το ιατρικό
προσωπικό. Μάσκες υγιεινής για ιατρική χρήση. Μάσκες φωτοδιόδων (LED) για
θεραπευτική  χρήση.  Μάτια  τεχνητά.  Μαχαίρια  για  χειρουργικούς  σκοπούς.
Μαχαίρια για χειρουργικούς σκοπούς. Μέλη τεχνητά. Μετρητές χοληστερόλης.
Μετρητής  γλυκόζης  στο  αίμα.  Μήτρα  (Σύριγγες  για  τη  -).  Μηχανισμοί  για
μετακίνηση αναπήρων. Μπαστούνια περιπάτου για ιατρική χρήση. Μπότες για
χρήση  ιατρική.  Νανορομπότ  για  ιατρική  χρήση.  Νυστέρια.  Οδοντιατρικά
προσθετικά. Οδοντιατρικές (Συσκευές -) ηλεκτρικές. Οδοντιατρικός εξοπλισμός.
Οδοντιάτρων (Κάτοπτρα -). Οδοντικές σφήνες. Οθόνες ακτινολογικές ιατρικής
χρήσης.  Οθόνες  παρακολούθησης  της  σύνθεσης  του  σώματος.  Οθόνες
παρακολούθησης  του  λίπους  στο  σώμα.  Ομφάλιες  (Ζώνες  -).  Ορθοδοντικά
λαστιχάκια.  Ορθοπεδικά  είδη.  Ορθοπεδικές  σόλες.  Ορθοπεδικοί  επίδεσμοι
γόνατος. Ορθωτικά υποδήματα. Ουρήθρας (Καθετήρες -). Ουρήθρας (Σύριγγες -
).  Ουρολογικές  (Συσκευές  και  όργανα  -).  Ουροσυλλέκτες  (δοχεία).
Οφθαλμόμετρα. Οφθαλμοσκόπια. Παγοκύστες ιατρικής χρήσης. Παροχετευτικοί
σωλήνες  για  χρήση  ιατρική.  Περικάρπια  κατά  της  ναυτίας.  Περιπατητήρες
(βοηθητικά πλαίσια βαδίσματος) για άτομα με αναπηρίες. Πεσσοί. Πιεσόμετρα.
Πιεσόμετρα. Πίεστρα γλώσσας για ιατρική χρήση. Πιπίλες για το τάισμα των
βρεφών.  Πιπίλες  (θηλές)  για  βρέφη.  Πολυθρόνες  ιατρικής  ή  οδοντιατρικής
χρήσης. Πριόνια για χειρουργική χρήση. Προσθετικά μαλλιών. Προσθετική (-
ενδοφθάλμιων  φακών)  χειρουργικής  εμφύτευσης.  Προσκέφαλα  κατά  της
αυπνίας.  Προστατευτικά  δοντιών  για  οδοντιατρική  χρήση.  Προφυλακτικά.
Πτυελογοχεία για ιατρική χρήση. Ραδιοθεραπείας (Συσκευές -). Ράμματα ζωικά.
Ράμματα χειρουργικής (Βελόνες για -). Ρινικοί αναπνευστήρες. Ρόμπες εξέτασης
ασθενών.  Ρομπότ  για  χειρουργική.  Σεντόνια  για  την  ακράτεια.  Σεντόνια
χειρουργικά. Σεξουαλικά παιχνίδια. Σετ καθετήρων. Σετ χειρουργικών οργάνων
κοπής.  Σπιρόμετρα  (ιατρικές  συσκευές).  Σταγονόμετρα  για  χρήση  ιατρική.
Σταγονόμετρων  φιαλίδια  ιατρικής  χρήσης.  Στηθοσκόπια.  Στηρίγματα  της
καμάρας  του  ποδιού  για  υποδήματα.  Στρώματα  αέρα  για  ιατρική  χρήση.
Στρώματα  τοκετού.  Συγκεντρωτές  οξυγόνου  για  ιατρικές  εφαρμογές.
Συμπιεστές (χειρουργική).  Σύριγγες για ιατρική χρήση.  Σύριγγες για ιατρική
χρήση.  Σύριγγες  ενέσεων.  Σύριγγες  ενέσεων.  Συσκευές  αιματολογικής
ανάλυσης.  Συσκευές  ακτινών  Χ  για  ιατρική  χρήση.  Συσκευές  ανάλυσης  για
χρήση  ιατρική.  Συσκευές  αντισύλληψης.  Συσκευές  απεικόνισης  μαγνητικού
συντονισμού για ιατρική χρήση. Συσκευές αποκατάστασης (του σώματος) για
ιατρική  χρήση.  Συσκευές  για  τη  θεραπεία  της  ακμής.  Συσκευές  για  την
αναγέννηση  βλαστοκυττάρων  για  ιατρική  χρήση.  Συσκευές  για  χρήση  σε
ορθοδοντική. Συσκευές εισπνοής υδρογόνου. Συσκευές εξέτασης DNA και RNA
για ιατρική χρήση. Συσκευές μασάζ. Συσκευές μικροδερμοαπόξεσης. Συσκευές
παρακολούθησης  καρδιακών  παλμών.  Συσκευές  προστασίας  ακοής.  Σωλήνες
ακτινών Χ για ιατρική χρήση. Ταινίες βελονισμού. Ταινίες γαλβανικές για χρήση
ιατρική. Ταινίες κινησιολογίας. Τετράποδες ράβδοι βάδισης για ιατρική χρήση.
Τεχνητά δόντια. Τεχνητές προσθήκες στήθους. Τεχνητοί γνάθοι. Τομογράφοι για
ιατρική χρήση. Τραπέζια χειρουργικά.  Τροχοί οδοντικής χρήσης.  Τροχοφόροι
περιπατητήρες για την υποστήριξη της κινητικότητας. Υγιεινής λεκάνες. Ύδωρ
(σακούλες  -ος)  ιατρικής  χρήσης.  Υλικά  πλήρωσης  κενών  των  οστών  από
τεχνητά  υλικά.  Υλικό  χειρουργικών  ραμμάτων.  Υπογάστριες  (Ζώνες  -).
Υποδοχείς  για  θήλαστρα.  Υποστηρίξεις  πλατυποδίας.  Φάρμακα  (σκεύη
εναπόθεσης  -ων).  Φίλτρα  για  υπεριώδεις  ακτίνες  ιατρικής  χρήσης.  Φορεία
τροχήλατα.  Φορετοί  ρομποτικοί  εξωσκελετοί  για  ιατρική  χρήση.  Φορητοί
ουρητήρες χειρός. Φυσητήρες. Φωτάκια χειρουργείου. Χαλαζία (Λαμπτήρες -)
για χρήση ιατρική. Χαπιών (Όργανα διοχέτευσης -). Χειρουργικά εμφυτεύματα
από  τεχνητά  υλικά.  Χειρουργικά  τσιμπιδάκια.  Χειρουργικές  συσκευές  και
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όργανα. Χειρουργικοί νάρθηκες. Χειρουργικοί σπόγγοι. Χειρουργούς (Κατοπτρα
για  -).  Χτένες  για  απομάκρυνση  ψειρών.  Ψαλίδια  χειρουργικά.  Ψεκαστήρες
αερολυμάτων  για  ιατρική  χρήση.  Ψεκαστήρες  για  ιατρική  χρήση.  Ψυκτικά
έμπλαστρα  για  ιατρική  χρήση.  Ψυκτικά  επιθέματα  πρώτων  βοηθειών.
Ωτοασπίδες  (διατάξεις  προστασίας  των  αυτιών).  Ωτογλυφίδες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Ν.Ε. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Γωνία Γρ. Διγενή & Α. Σιούκρη, PAMELVA COURT, 2ος όροφος, γρ. 201, 3300
Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91803
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 15/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 6, 8250 ΕΜΠΑ, ΠΑΦΟΣ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: alfa TAXI SERVICE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
39: Μεταφορές; Οργάνωση μεταφοράς; Μεταφορά οδικώς; Οργάνωση ταξιδίων
και  μεταφορά  επιβατών;  Οργάνωση  μεταφοράς  και  ταξιδίων;  Οργάνωση
μεταφορών;  Οργάνωση οδικής,  σιδηροδρομικής,  θαλάσσιας  και  αεροπορικής
μεταφοράς  επιβατών;  Υπηρεσίες  μεταφοράς  επιβατών  και  εμπορευμάτων;
Υπηρεσίες μεταφοράς με αυτοκίνητο; Υπηρεσίες μεταφοράς με μηχανοκίνητα
οχήματα;  Υπηρεσίες  οδικών  μεταφορών;  Υπηρεσίες  οργάνωσης  μεταφοράς;
Διακανονισμός της μεταφοράς αποσκευών; Μεταφορά επιβατών και αποσκευών
επιβατών;  Μεταφορά  των  αποσκευών  επιβατών;  Μεταφορά  των  αποσκευών
ταξιδιωτών;  Διανομή  (μεταφορά)  προϊόντων  οδικώς;  Χειρισμός  αποσκευών
επιβατών..
42: Δημιουργία πλατφόρμας στο Διαδίκτυο (Internet) για ηλεκτρονικό εμπόριο;
Ανάπτυξη, προγραμματισμός και εφαρμογή λογισμικού; Ανάπτυξη λογισμικού;
Ανάπτυξη  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη
λογισμικού στον τομέα των εφαρμογών για κινητά; Σχεδιασμός και ανάπτυξη
συστημάτων πλοήγησης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

RIANA A. LYMBOURI LLC
Στασάνδρου, 20, 1ος όροφος, γραφείο 101, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91964
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/08/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): DRAGON ALERT LTD

Μιχαλάκη Παρίδη 2, Βορόκληνη, 7040 Λάρνακα Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: DRAGON ALERT
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37: Εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συναγερμών ασφαλείας.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Γλάδστωνος 1, Παναγιώτειο Μέγαρο 4ος όροφος, γρ. 405, 6023 Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91747
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: FRANKENFOOD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
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σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση on -line.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91748
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: NEON
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41: Παραγωγή κινούμενων εικόνων; Αλληλεπιδραστική ψυχαγωγία επί γραμμής;
Ηλεκτρονική δημοσίευση πολυμεσικού υλικού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91749
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Α PLUS SCHOOL
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
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ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91752
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: 7
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων.
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
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βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91754
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Α+
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
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θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91755
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Ff
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή



25/10/2021 128

25/10/2021 128/283

πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91751
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης



25/10/2021 129

25/10/2021 129/283

βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91753
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
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Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91757
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
18: Σακίδια πλάτης; Σχολικοί χαρτοφύλακες; Τσάντες γυμναστηρίου; Τσαντάκια
που  προσαρμόζονται  στη  ζώνη;  Τσαντάκια  που  προσαρμόζονται  στη  ζώνη;
Βαλίτσες; Τσάντες..
25: Ενδύματα και συγκεκριμένα Μπλουζάκια τι-σερτ Παντελόνια γυμναστικής
Φούτερ  κολλεγιακές  μπλούζες  Φούτερ  με  κουκούλα  Κολάν  [παντελόνια]
Σώβρακα Κάλτσες..
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
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λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91761
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line)

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91765
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91766
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(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία



25/10/2021 135

25/10/2021 135/283

Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91767
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91817
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): REMEDICA LIMITED
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Οδός Αχαρνών 4, Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού, 3056 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: R Remedica
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
28: Παιχνίδια και Αθύρματα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Τ.Θ. 54061, 3720 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91818
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): REMEDICA LIMITED

Οδός Αχαρνών 4, Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού, 3056 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ο ΡΕΜΕΤΙΝΙΟ και η πολύχρωμη καρδιά του R
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Βιβλία.
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(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Τ.Θ. 54061, 3720 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91857
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 06/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Στυγός 29, Αγία Φύλα, 3117 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Let's talk SPEECH THERAPY CENTER
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
44: Παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών (λογοθεραπεία).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

CHARIS D. DEMETRIOU & CO LLC
Βασίλη Βρυωνίδη 18, 3095 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91429
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 29/05/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): UAB ''ALTEUS''

Traku g.3/Kedainiu g.2 LT-LT-01132 Vilnius Lithuania
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Crème de la Crème Haute Parfumerie
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  που  αφορούν  είδη  αρωματοποιίας  και
αρώματα. Υπηρεσίες χοντρικής πώλησης που αφορούν είδη αρωματοποιίας και
αρώματα.

 Μετατροπή Ευρωπαϊκού Σήματος σε
Εθνικό:

(310) 015612906
(320) 05/07/2016

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Δικηγορικό Γραφείο Δρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Δ.Ε.Π.Ε.
Οδός W. Weir 9 και Κοραή 5, Theodoulou House, 1ος όροφος, 6010 Λάρνακα
Κύπρος

 Πληροφορίες σχετικά με
συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

conversion

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91756
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: DUH SUBSCRIBE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση



25/10/2021 138

25/10/2021 138/283

ή/και Υπηρεσιών: διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91759
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: 123GO!
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Ενδύματα και συγκεκριμένα Μπλουζάκια τι-σερτ Παντελόνια γυμναστικής
Φούτερ  κολλεγιακές  μπλούζες  Φούτερ  με  κουκούλα  Κολάν  [παντελόνια]
Σώβρακα Κάλτσες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91770
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ADME (CY) LTD

Λεωφ. Αγίου Αθανασίου 62, BG WAYWIN PLAZA, Γραφείο 101, 4102 Λεμεσός
Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: BEASTY SQUAD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 35:  Διαφήμιση  για  λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET);  Διάδοση
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ή/και Υπηρεσιών: διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου επικοινωνίας επί γραμμής
στο Διαδίκτυο (INTERNET); Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για
λογαριασμό  τρίτων;  Προώθηση  της  πώλησης  υπηρεσιών  [για  λογαριασμό
τρίτων] μέσω της οργάνωσης διαφημίσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής (on line);
Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού;  Διευθετήσεις
συνδρομών σε δημοσιεύσεις για λογαριασμό τρίτων; Ανάλυση δεδομένων και
στατιστικών έρευνας αγοράς; Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω διαύλων επικοινωνίας; Υπηρεσίες
διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων..
41:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  ψυχαγωγία  παρεχόμενες  on-line  από
ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία με τη μορφή
αποσπασμάτων  ταινιών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Στούντιο  κινηματογραφικά;
Μοντάζ ταινιών; Παραγωγή ταινιών για τον κινηματογράφο; Κινηματογραφική
ψυχαγωγία;  Παραγωγή  ταινιών,  εκτός  από  διαφημιστικές  ταινίες;  Παροχή
κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης
βίντεο  επί  παραγγελία;  Υπηρεσίες  δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού
πολυμέσων;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικών  εκδόσεων  ψηφιακού  βίντεο,  ήχου  και
πολυμέσων;  Παροχή  βαθμολογιών  κατάταξης  χρήστη  για  ψυχαγωγικούς  ή
πολιτιστικούς σκοπούς; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα της
ψυχαγωγίας;  Πληροφόρηση  αναψυχής;  Υπηρεσίες  ψυχαγωγικού  περιεχομένου;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω ακουστικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
με βίντεο; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ψυχαγωγικές
υπηρεσίες;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  λεσχών
θαυμαστών  (ψυχαγωγία);  Οργάνωση  οπτικής  ψυχαγωγίας;  Ψυχαγωγία
παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχαγωγίας;
Παροχή ψυχαγωγίας μέσω πολυμεσικού περιεχομένου διαδικτυακής εκπομπής;
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπου εμφανίζονται φανταστικοί χαρακτήρες; Ψυχαγωγία
βίντεο μέσω δικτυακού τόπου; Διοργάνωση παρουσιάσεων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας  παρεχόμενες  διαδικτυακά  σε  πραγματικό  χρόνο;  Παροχή
πληροφοριών σχετικά με ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου; Παροχή πληροφοριών
σχετικά με  ψυχαγωγία μέσω του Διαδικτύου;  Προετοιμασία ειδικών εφέ για
ψυχαγωγικούς σκοπούς; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ψυχαγωγία μέσω
τηλεοπτικών ευρυζωνικών ασύρματων και επιγραμμικών υπηρεσιών; Παραγωγή
κινούμενων εικόνων; Υπηρεσίες δημιουργίας ειδικών εφέ για τον κινηματογράφο
και το βίντεο; Υπηρεσίες έκδοσης σε απ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (on -line).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Προμηθέως 4, 1ος όροφος, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91208
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/12/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΜΕΓΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  Α.Ε.  με  διακριτικό  τίτλο  MEGA

DISPOSABLES  (αγγλική  επωνυμία  MEGA  DISPOSABLES  S.A.)
Δεκελείας 148, 136 78 Αχαρνές Greece

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Tipers Natura
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Μπατονέτες  από  βαμβάκι  εμποτισμένες  με  παρασκευάσματα  αφαίρεσης
μακιγιάζ; ωτογλυφίδες (μπατονέτες) για καλλυντική χρήση..
10: Ωτοκαθαριστές; ωτογλυφίδες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

KOUSHOS KORFIOTIS PAPACHARALAMBOUS LLC
Κωστή Παλαμά 20, Aspelia Court, 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91209
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/12/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): AG LEVENTIS HOUSE LIMITED

Αντίνου, 18, Στρόβολος, 2034, Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: THE AGLG SHOP
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Ψηφιακά μέσα αποθήκευσης; Ηλεκτρονικοί υπολογιστές; Λογισμικό; Λογισμικό
εφαρμογών;  Τηλεφορτώσιμα  βιντεομηνύματα;  Τηλεφορτώσιμο  λογισμικό
εφαρμογών  για  έξυπνα  τηλέφωνα;  Η/Υ  (Προγράμματα  -)  εγγεγραμμένα;
Προγράμματα  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Η/Υ  (προγράμματα  -)
[τηλεμεταφερόμενο λογισμικό]; Λογισμικό ηλεκτρονικών παιχνιδιών; Μαγνητικοί
φορείς δεδομένων; Ηχογραφήσεων δίσκοι; Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων;
Βιντεοταινίες;  Φωτοεκτεθειμένα  φιλμ  διαφανειών;  Κινηματογραφικά  φιλμ;
Τηλεφορτώσιμες  κινηματογραφικές  ταινίες;  Σύμπυκνοι  δίσκοι;  Δίσκοι  ήχου;
Προεγγεγραμμένοι  σύμπυκνοι  δίσκοι;  Ψηφιακοί  βιντεοδίσκοι  (DVD);  Ηχητικές
εγγραφές;  Εκδόσεις  με  δυνατότητα  μεταφόρτωσης;  Τηλεφορτώσιμες
ηλεκτρονικές εκδόσεις; Τηλεφορτώσιμες ηλεκτρονικές εκδόσεις με τη μορφή
περιοδικών;  Εξοπλισμός  εκπαίδευσης  και  παιδαγωγικός;  Μαγνήτες
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(Διακοσμητικοί  -);  Μαγνήτες ψυγείου  [επικολλούμενοι  στην  πόρτα];  Ψηφιακή
σήμανση; Μάσκες (προστατευτικές)..
14:  Κλειδοθήκες  [κρίκοι  με  κοσμημάτια  ή  διακοσμητικά  αλυσιδάκια];
Διακοσμητικές καρφίτσες; Καρφίτσες για το πέτο [κοσμήματα]; Καρφίτσες για
γραβάτες;  Καρφίτσες  [κοσμηματοποιία];  Κοσμήματα;  Στολίδια  [κοσμήματα];
Μπρελόκ [κρίκοι με κοσμημάτια ή διακοσμητικά αλυσιδάκια]; Μπρελόκ..
16: Έντυπες εκδόσεις; Χαρτί; Χαρτόνι; Βιβλία; Φυλλάδια; Έντυπες αναφορές;
Περιοδικές εκδόσεις; Ενημερωτικά δελτία; Κάρτες; Είδη χαρτοπωλείου; Γραφική
(Ύλη -); Στυλό; Μολύβια; Αυτοκόλλητα; Φωτογραφίες [εκτυπωμένες]; Αφίσες;
Φέιγ-βολάν;  Μπροσούρες;  Κατάλογοι;  Έντυπες  διαφημίσεις;  Διαφημιστικές
πινακίδες  από  χαρτόνι;  Διαφημιστικές  πινακίδες  από  χαρτί  ή  χαρτόνι;
Χαρτοσακούλες;  Τσάντες  και  είδη  συσκευασίας,  αποθήκευσης  και
περιτυλίγματος από χαρτί, χαρτόνι ή πλαστικό; Έντυπο υλικό προώθησης; Υλικό
διδασκαλίας  και  εκπαίδευσης  (εκτός  συσκευών);  Προωθητικές  εκδόσεις;
Χαλκομανίες που εμφανίζονται με τριβή; Βάρη για χαρτιά (πρες-παπιέ); Κουτιά
από χαρτί; Χάρτινα υποθέματα για πιάτα (σουπλά)..
18:  Τσάντες  για  ανεπίσημο  ντύσιμο;  Ψώνια  (Τσάντες  για  -);  Τσάντες  από
καραβόπανο; Παραλία (τσάντες -ας); Τσάντες με λουρί για τον ώμο; Τσαντάκια
για είδη προσωπικής περιποίησης; Θήκες με τη μορφή πορτοφολιών για κλειδιά;
Σακίδια πλάτης; Πουγγιά; Βαλίτσες; Ομπρέλες βροχής; Αλεξήλια..
20:  Καθρέπτες  (επαργυρωμένο  γυαλί);  Καθρέφτες  χειρός  [καθρέφτες
καλλωπισμού]; Διακοσμητικοί καθρέπτες; Ατομικά καθρεπτάκια; Διακοσμητικά
μαξιλάρια  (ταπετσαρία);  Κρεβάτια,  υποστρώματα,  στρώματα,  διακοσμητικά
μαξιλάρια  και  προσκέφαλα;  Μικρά  μαξιλάρια  με  διακοσμητικά  στοιχεία;
Υφασμάτινα είδη επίπλωσης [διακοσμητικά μαξιλάρια]; Βεντάλιες; Κουτιά από
πλαστικό..
21:  Κούπες;  Φιάλες  πόσης;  Βάσεις  για  ποτήρια  (σουβέρ),  όχι  από  χαρτί  ή
ύφασμα;  Κύπελλα  (όχι  από  πολύτιμα  μέταλλα);  Κούπες  από  πορσελάνη;
Επιτραπέζια σκεύη; Γάντια κηπουρικής; Γάντια φούρνου χωρίς χωρίσματα για τα
δάκτυλα;  Πορσελάνινα  διακοσμητικά;  Διακοσμητικές  γυάλινες  σφαίρες;
Διακοσμητικά πιάτα; Είδη τέχνης φτιαγμένα από γυαλί; Είδη τέχνης φτιαγμένα
από  πορσελάνη;  Διακοσμητικά  βιτρώ;  Διακοσμητικά  μπουκάλια  με  άμμο;
Διακοσμητική  ύαλος  [όχι  για  οικοδομική  χρήση];  Επιτραπέζια  κηροπήγια;
Διακοσμητικά επιτραπέζια δοχεία; Δίσκοι σερβιρίσματος; Γυάλινα διακοσμητικά
αντικείμενα [στολίδια]; Γυάλινα βάζα; Γυάλινες κούπες; Γυαλινά ποτήρια (δοχεία
πόσης); Κεραμικά στολίδια; Κεραμικά επιτραπέζια είδη; Κεραμικά αγαλματίδια;
Κεραμικά (Προϊόντα -) για οικιακή χρήση; Αγάλματα από πορσελάνη, κεραμικά,
φαγεντιανά,  τερακότα  ή  γυαλί;  Έργα  τέχνης  από  πορσελάνη,  κεραμικά,
φαγεντιανά, τερακότα ή γυαλί; Βάζα..
24:  Επιτραπέζιες προστατευτικές βάσεις για τα ποτήρια (σουβέρ) από λινό;
Υφάσματα; Τραπεζομάντηλα, όχι από χαρτί; Τραπεζομάντιλα; Πετσέτες φαγητού
υφασμάτινες; Επιτραπέζιες βάσεις για πιάτα (σουπλά) από ύφασμα; Τραβέρσες
τραπεζιού  (τραπεζομάντηλα)  από  ύφασμα;  Ταπετσαρίες  από  υφαντουργικές
ύλες, κουρτίνες από υφαντουργικές ή πλαστικές ύλες; Λευκά ειδη από ύφασμα
σπογγώδους μορφής (πετσετέ); Πετσέτες για το στέγνωμα πιάτων; Υφάσματα
οικιακής  χρήσης;  Καμβάς  για  ταπετσαρίες  ή  κεντήματα;  Έτοιμα  κομμένα
υφάσματα  για  εργόχειρα;  Ελαφριά  επίπλωση;  Μουσαμάδες  (για  χρήση  ως
τραπεζομάντιλα);  Βάσεις  ποτηριών  από  ύφασμα  (σουβέρ);  Μη  εφαρμοστά
καλύμματα  από  είδη  υφαντουργίας  για  έπιπλα;  Υφαντικές  ύλες  σε  τόπια;
Μαντήλια τσέπης [υφασμάτινα]; Κρεμάστρες τοίχου; Είδη υφαντουργίας μικρών
διαστάσεων  [λευκά  είδη  για  το  τραπέζι];  Τραπεζομάντηλα  από  ύφασμα;
Καλύμματα  για  διακοσμητικά  μαξιλάρια;  Σουπλά  μη  χάρτινα;  Υφάσματα  με
σχέδια για χρήση σε κεντήματα..
25:  Ενδύματα;  Μπλουζάκια  (τι-σερτ);  Υποδήματα;  Είδη  πιλοποιίας;  Γάντια;
Μαντήλια για το λαιμό; Ποδιές [ενδύματα]; Φουλάρια; Μπαντάνες [φουλάρια];
Μεταξωτά φουλάρια; Φουλάρια κυλινδρικού σχήματος, για τον λαιμό..
28: Παιδικά παιχνίδια, παιχνίδια και αθύρματα; Μαλακά χνουδωτά παιχνίδια;
Είδη και εξοπλισμός άθλησης; Μοντέλα παιχνιδιών; Μπάλες για την παραλία;
Μπαλάκια αντιστρές; Διακοσμητικά χριστουγεννιάτικων δέντρων; Διακοσμητικά
χριστουγεννιάτικων  δέντρων,  με  εξαίρεση  τα  είδη  φωτισμού  και  τα  είδη
ζαχαροπλαστικής; Επιτραπέζια παιχνίδια και συσκευές τυχερών παιχνιδιών..
41:  Ηλεκτρονικές  εκδόσεις,;  Λειτουργία  μουσείου;  Υπηρεσίες  μουσείου;
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Μουσειακές εκθέσεις; Υπηρεσίες επιμελητή μουσείων; Παραχώρηση μουσειακών
εγκαταστάσεων; Παροχή εγκαταστάσεων μουσείου για παρουσιάσεις; Παροχή
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών μουσείου; Πολιτιστικές δραστηριότητες; Παροχή
πληροφοριών σχετικά με πολιτιστικές δραστηριότητες; Οργάνωση εκδηλώσεων
για πολιτιστικούς σκοπούς; Διεξαγωγή εργαστηρίων και σεμιναρίων σε θέματα
εκτίμησης  έργων  τέχνης;  Πολιτιστικές,  εκπαιδευτικές  και  ψυχαγωγικές
υπηρεσίες  παρεχόμενες  από  γκαλερί;  Εκπαιδευτικά  σεμινάρια;  Εκπαιδευτική
έρευνα;  Διοργάνωση  συνεδρίων  για  εκπαιδευτικούς  σκοπούς;  Παροχή
εκπαίδευσης σε απ'ευθείας σύνδεση (on-line) από ηλεκτρονική βάση δεδομένων
ή μέσω του Διαδικτύου ή υπερενδοδικτύου extranet; Ηλεκτρονική δημοσίευση
βιβλίων και  περιοδικών;  Διαδικτυακή δημοσίευση ηλεκτρονικών εφημερίδων;
Παροχή ηλεκτρονικών εκδόσεων, χωρίς δυνατότητα τηλεφόρτωσης; Μουσείων
(υπηρεσίες -) [παρουσίαση, εκθέσεις]; Σχεδιασμός θεατρικών έργων ή μουσικών
θεαμάτων;  Παραγωγή  θεατρικών  έργων;  Παροχή  εγκαταστάσεων  για
κινηματογραφικές  ταινίες,  θεάματα,  θεατρικές  παραστάσεις,  μουσικές
παραστάσεις  ή  εκπαιδευτική  επιμόρφωση;  Σκηνοθεσία  και  παράσταση
θεατρικών  έργων;  Εκθέσεις  τέχνης;  Υπηρεσίες  γκαλερί  τέχνης;  Υπηρεσίες
εκπαίδευσης  και  διδασκαλίας  σε  σχέση  με  τις  τέχνες  και  τη  χειροτεχνία;
Διοργάνωση σεμιναρίων σε σχέση με πολιτιστικές δραστηριότητες; Διοργάνωση
συνεδρίων σε σχέση με πολιτιστικές δραστηριότητες; Παραγωγή ήχου, εικόνας
και πολυμέσων, και φωτογραφία; Υπηρεσίες εκπαιδευτικών λεσχών; Λεπτομερής
προετοιμασία  της  διοργάνωσης  διαγωνισμών  ή  αγώνων  στους  τομείς  της
εκπαίδευσης και  της ψυχαγωγίας;  Διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων;
Διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων; Διεξαγωγή εκπαιδευτικών περιηγήσεων
με  ξεναγό;  Ψυχαγωγία  μέσω  θεατρικών  παραγωγών;  Κινηματογραφική
ψυχαγωγία; Ψυχαγωγία τηλεοπτική; Ραδιοφωνική ψυχαγωγία; Ψυχαγωγία μέσω
συναυλιών; Υπηρεσίες εκδοτηρίου εισιτηρίων; Υπηρεσίες κράτησης εισιτηρίων
και θέσεων για εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες και
εκδηλώσεις.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Ιάσωνος 10, Jason Building, 1082 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91825
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): METALWORK BY INTENSIFY

Πέτρας 7Α, Γέρι 2200 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: metalwork
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
6: Mεταλλικές κατασκευές.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ANDREAS I. KARYDES & CO LLC
MYKINON 12, 6th Floor, 1065 Nicosia
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Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91860
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 08/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 2, ΔΙΑΜ.7, 1107 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: trynus
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Όργανα  κατάδυσης;  Τεχνολογία  της  πληροφορίας  και  συσκευές
οπτικοακουστικές,  πολυμέσων  και  φωτογραφικές;  Συσκευές,  όργανα  και
καλώδια  για  ηλεκτρισμό;  Συσκευές  πλοήγησης,  καθοδήγησης,  εντοπισμού,
στόχευσης  και  χαρτογράφησης;  Συσκευές  μέτρησης,  ανίχνευσης,
παρακολούθησης  και  ελέγχου;  Συσκευές  επιστημονικής  έρευνας  και
εργαστηρίων,  συσκευές  εκπαίδευσης  και  εξομοιωτές;  Συσκευές  ασφαλείας,
προστασίας, προφύλαξης και σηματοδότησης; Οπτικές συσκευές, ενισχυτές και
διορθωτές; Μαγνήτες, μαγνητοποιητές και απομαγνητοποιητές; Ηχογραφημένα
περιεχόμενα; Επιστημονικές και εργαστηριακές συσκευές επεξεργασίας με τη
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας; Εξοπλισμός καταδύσεων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 17, ΔΙΑΜ.102, 2039 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91828
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): KARINA HOIJERE

Ίωνος 20, 4ος όροφος, Γρ. 401, Έγκωμη, 2406 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Cam for speed CAM FOR SPEED
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση,  διοίκηση  επιχειρήσεων,  διαχείριση  επιχειρήσεων,  εργασίες
γραφείου.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΔΕΠΕ
Λεωφόρος Ευαγόρου 31, Evagoras Complex, 2ος όροφος, Γρ.21, 1066 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91792
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): "HELLENIC  FUELS  AND  LUBRICANTS  SINGLE  MEMBER  INDUSTRIAL  AND

COMMERCIAL  SOCIETE  ANONYME",  also  trading  as  "EKO  ABEE"
8A Cheimarras street, 151 25 Marousi Greece

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: EKO PREMIUM 98
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
1: Χημικά για χρήση στη βιομηχανία, την επιστήμη και τη φωτογραφία, καθώς
και  στην  γεωργία,  την  κηπουρική  και  δασοκομία.  Ρητίνες  τεχνητές  σε
ακατέργαστη μορφή, ακατέργαστα πλαστικά υλικά. Κοπριά γεωργική. Μίγματα
για  πυροσβεστήρες.  Παρασκευάσματα βαφής (σκλήρυνσης)  και  συγκόλλησης
μετάλλων. Χημικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίμων. Ουσίες βυρσοδεψίας.
Κολλώδεις ουσίες για χρήση στη βιομηχανία. Χημικά πρόσθετα για χρήση στη
παραγωγή  λιπαντικών.  Χημικά  πρόσθετα.  Χημικά  πρόσθετα  για  λιπαντικά.
Πρόσθετα  απορρυπαντικού  για  λιπαντικά.  Παράγωγα  πετρελαίου.  Προϊόντα
διασποράς πετρελαίου. Καταλύτες πυρόλυσης πετρελαίου. Χημικά πρόσθετα για
βενζίνη.  Απορρυπαντικά  πρόσθετα  για  τη  βενζίνη.  Χημικά  πρόσθετα  για
πετρέλαια θέρμανσης. Χημικά προϊόντα παραγόμενα από πετρέλαιο. Πρόσθετα
εκτόπισης  πετρελαίου  από  νερό.  Χημικά  παρασκευάσματα  για  διασπορά
πετρελαίου. Χημικά πρόσθετα για προϊόντα πετρελαίου. Υγρά για χρήση στη
βιομηχανία  του  πετρελαίου.  Χημικά  πρόσθετα  υγρών  για  γεωτρήσεις
πετρελαιοπηγών.  Χημικά  πρόσθετα  για  καύσιμα  ντίζελ  (πετρέλαιο  κίνησης).
Καταλύτες για  χρήση στη βιομηχανία  επεξεργασίας πετρελαίου.  Χημικά για
χρήση στη βιομηχανία διύλισης πετρελαίου. Χημικά προϊόντα για χρήση στη
διαμόρφωση πετρελαιοπηγών. Πρόσθετα για αύξηση του αριθμού οκτανίων σε
πετρέλαιο. Πολυμερή για χρήση στις βιομηχανίες γεωτρήσεων και πετρελαίου.
Υγρά για χρήση στη μεταφορά σωματιδιακών υλικών σε πετρελαιοπηγές. Χημικά
πρόσθετα  υγρών  για  κόλλες  που  χρησιμοποιούνται  σε  πετρελαιοπηγές.
Συνθέσεις  στεγανοποίησης  για  σταμάτημα  της  διαρροής  από  δεξαμενές
πετρελαίου (χημικά)..
4:  Βιομηχανικά  έλαια  και  λίπη.  Λιπαντικά.  Συνθέσεις  για  την  απορρόφηση,
εμποτισμό και έλεγχο της σκόνης. Καύσιμα (περιλαμβανομένων των καυσίμων
για  κινητήρες),  και  φωτιστικές  ύλες.  Κεριά  και  φυτίλια  φωτισμού.  Έλαια
λίπανσης,  Έλαια  στροβίλων.  Συνθετικά  έλαια.  Ορυκτέλαια.  Λιπαντικά  λίπη.
Λιπαντικά αυτοκινήτων.  Λιπαντικά αυτοκινήτων για κινητήρες αυτοκινήτων.
Λιπαντικά  έλαια  για  κινητήρες  μηχανοκίνητων  οχημάτων.  Λιπαντικά  για
μηχανοκίνητα οχήματα. Λιπαντικά γενικής χρήσης. Λιπαντικά για γεωτρήσεις
πετρελαιοπηγών.  Λιπαντικά  για  ναυτική  χρήση.  Λιπαντικά  για  χρήση  σε
βιομηχανικές διεργασίες. Συνθετικά λιπαντικά. Γράσα. Γράσα για οχήματα με
κινητήρα. Γράσα λίπανσης οχημάτων. Γράσο για τακάκια φρένων. Πετρέλαιο.
Ακατέργαστο  πετρέλαιο.  Έλαια  για  λάμπες  φωτισμού.  Τεχνητό  πετρέλαιο.
Υγροποιημένο πετρέλαιο.  Υποπροϊόντα πετρελαίου.  Οπτάνθρακας πετρελαίου.
Πετρελαϊκός αιθέρας. Βιομηχανικό πετρέλαιο καύσης. Πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης.  Λιγροϊνη.  Πρόσθετα πετρελαίου (πετροχημικά).  Καύσιμα παραγόμενα
από πετρέλαιο. Καύσιμα από αργό πετρέλαιο. Υγροποιημένα αέρια πετρελαίου
για  χρήση  σε  μηχανοκίνητα  οχήματα.  Πετρέλαιο  εσωτερικής  καύσης  για
θέρμανση  οικιών.  Υγροποιημένα  αέρια  πετρελαίου  για  οικιακή  χρήση.
Υγροποιημένα αέρια πετρελαίου για βιομηχανικούς σκοπούς. Μέσα ενίσχυσης
της  καύσης  (προϊόντα  πετρελαίου).  Πρόσθετα  (μη  χημικά)  για  προϊόντα
πετρελαίου.  Οπτάνθρακας  από  πετρέλαιο  για  χρήση  ως  καύσιμο.  Αεριέλαιο
(πετρέλαιο εσωτερικής καύσης) για βιομηχανική θέρμανση. Συνθέσεις για την
απορρόφηση σκόνης με βάση το πετρέλαιο.  Μη χημικά πρόσθετα καυσίμων.
Πετρέλαιο  εσωτερικής  καύσης.  Μαζούτ.  Ακατέργαστο  πετρέλαιο.  Έλαια
κινητήρα..
7: Αυτόματες μηχανές χειρισμού (χειριστές (μηχανές) για βιομηχανική χρήση).
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Αντλίες διανομής καυσίμων για πρατήρια βενζίνης. Αυτορυθμιζόμενες αντλίες
καυσίμων.  Μηχανήματα  ανέλκυσης  ή  ανύψωσης.  Μηχανισμοί  ανύψωσης  για
οχήματα.  Μηχανισμοί  ανύψωσης  για  ρυμουλκά.  Εγκαταστάσεις  εξαγωγής
σκόνης  για  σκοπούς  καθαρισμού.  Εξαρτήματα  απορροφητών  σκόνης  για  τη
διάχυση  αρωμάτων  και  απολυμαντικών.  Απορροφητικές  μηχανές  για  τη
βιομηχανία.  Mηχανές  αυτόματης  πώλησης.  Αυτορρυθμιζόμενες  αντλίες
καυσίμων.  Εγκαταστάσεις  αφαίρεσης  σκόνης  για  σκοπούς  καθαρισμού.
Βαρούλκα [μηχανές].  Ηλεκτρομηχανικές μηχανές για την χημική βιομηχανία.
Γερανοί [ανυψωτικά μηχανήματα]. Γέφυρες κυλιόμενες. Συσκευές χειρισμού για
φόρτωση  και  εκφόρτωση.  Μηχανές  διαλογής  για  τη  βιομηχανία.  Μηχανές
διύλισης πετρελαίου. Εγκαταστάσεις για πλύσιμο οχημάτων. Εργαλεία χειρός
πλην  των  χειροκίνητων.  Ηλεκτρικές  μηχανές  καθαρισμού  και  ηλεκτρικές
συσκευές  καθαρισμού.  Συσκευές  καθαρισμού  με  ατμό.  Πλυντήρια  πίεσης.
Μετατροπείς  καυσίμων  για  μηχανές  εσωτερικής  καύσης.  Εξοικονομητές
καυσίμου  για  κινητήρες  και  μηχανές.  Πλυντήρια  με  κερματοδέκτη.  Αντλίες
λίπανσης.  Καταλυτικοί  μετατροπείς.  Μετατροπείς  καυσίμων  για  μηχανές
εσωτερικής καύσης. Μηχανήματα μεταφοράς. Μηχανήματα μεταφοράς με αέριο
υπό  πίεση.  Εγκαταστάσεις  για  πλύσιμο  οχημάτων.  Αεροστεγή  δεξαμενή
(Μηχανισμοί για τη μετατόπιση οχημάτων). Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα
για μεταφορά με αγωγούς. Πιστωτικές μηχανές. Εγκαταστάσεις για πλύσιμο
οχημάτων.  Πλυντήρια  με  κερματοδέκτη.  Μηχανές  απόπλυσης.  Μηχανές
συμπίεσης.  Συμπιεστές  (μηχανές).  Συσκευές  ηλεκτροσυγκόλλησης.  Μηχανές
σφράγισης  για  βιομηχανική  χρήση.  Ιμάντες  για  μεταφορείς.  Πλατφόρμες
φόρτωσης.  Φυσητήρες  συμπίεσης,  αναρρόφησης  και  μεταφοράς  αερίων.
Ηλεκτρογεννήτριες  πετρελαίου.  Μηχανές  άντλησης  πετρελαίου  από
πετρελαιοπηγές.  Εξέδρες  γεώτρησης  πετρελαίου.  Εργαλεία  γεώτρησης
πετρελαίου.  Αντλίες πετρελαίου για κινητήρες οχημάτων ξηράς.  Εξοπλισμός
γεωργικός, χωματουργικός, κατασκευαστικός, εξαγωγής πετρελαίου και αερίου
και εξόρυξης..
12:  Οχήματα,  συσκευές  μετακίνησης  από  ξηρά,  αέρα  ή  νερό.
Πετρελαιοκινητήρες  για  οχήματα  ξηράς. .
35:  Διαφήμιση,  Διοίκηση  επιχειρήσεων,  Διαχείριση  επιχειρήσεων,  Εργασίες
γραφείου, λιανικές υπηρεσίες σε σχέση με: χημικά για χρήση στη βιομηχανία,
την επιστήμη και τη φωτογραφία, καθώς και στην γεωργία, την κηπουρική και
δασοκομία, ρητίνες τεχνητές σε ακατέργαστη μορφή, ακατέργαστα πλαστικά
υλικά, κοπριά γεωργική, μίγματα για πυροσβεστήρες, παρασκευάσματα βαφής
(σκλήρυνσης) και  συγκόλλησης μετάλλων,  χημικές ουσίες για τη συντήρηση
τροφίμων, ουσίες βυρσοδεψίας, κολλώδεις ουσίες για χρήση στη βιομηχανία,
χημικά  πρόσθετα  για  χρήση  στη  παραγωγή  λιπαντικών,  χημικά  πρόσθετα,
χημικά  πρόσθετα  για  λιπαντικά,  πρόσθετα  απορρυπαντικού  για  λιπαντικά,
παράγωγα πετρελαίου, προϊόντα διασποράς πετρελαίου, καταλύτες πυρόλυσης
πετρελαίου,  χημικά  πρόσθετα  για  βενζίνη,  απορρυπαντικά  πρόσθετα  για  τη
βενζίνη,  χημικά  πρόσθετα  για  πετρέλαια  θέρμανσης,  χημικά  προϊόντα
παραγόμενα από πετρέλαιο, πρόσθετα εκτόπισης πετρελαίου από νερό, χημικά
παρασκευάσματα  για  διασπορά  πετρελαίου,  χημικά  πρόσθετα  για  προϊόντα
πετρελαίου, υγρά για χρήση στη βιομηχανία του πετρελαίου, χημικά πρόσθετα
υγρών για γεωτρήσεις πετρελαιοπηγών, χημικά πρόσθετα για καύσιμα ντίζελ
(πετρέλαιο  κίνησης),  καταλύτες  για  χρήση  στη  βιομηχανία  επεξεργασίας
πετρελαίου,  χημικά  για  χρήση  στη  βιομηχανία  διύλισης  πετρελαίου,  χημικά
προϊόντα για χρήση στη διαμόρφωση πετρελαιοπηγών, πρόσθετα για αύξηση του
αριθμού  οκτανίων  σε  πετρέλαιο,  πολυμερή  για  χρήση  στις  βιομηχανίες
γεωτρήσεων  και  πετρελαίου,  υγρά  για  χρήση  στη  μεταφορά  σωματιδιακών
υλικών  σε  πετρελαιοπηγές,  χημικά  πρόσθετα  υγρών  για  κόλλες  που
χρησιμοποιούνται  σε  πετρελαιοπηγές,  συνθέσεις  στεγανοποίησης  για
σταμάτημα  της  διαρροής  από  δεξαμενές  πετρελαίου  (χημικά),  βιομηχανικά
έλαια και λίπη, λιπαντικά, συνθέσεις για την απορρόφηση, εμποτισμό και έλεγχο
της σκόνης,  καύσιμα (περιλαμβανομένων των καυσίμων για  κινητήρες),  και
φωτιστικές ύλες, κεριά και φυτίλια φωτισμού, έλαια λίπανσης, έλαια στροβίλων,
συνθετικά έλαια, ορυκτέλαια, λιπαντικά λίπη, λιπαντικά αυτοκινήτων, λιπαντικά
αυτοκινήτων  για  κινητήρες  αυτοκινήτων,  λιπαντικά  έλαια  για  κινητήρες
μηχανοκίνητων  οχημάτων,  λιπαντικά  για  μηχανοκίνητα  οχήματα,  λιπαντικά
γενικής  χρήσης,  λιπαντικά  για  γεωτρήσεις  πετρελαιοπηγών,  λιπαντικά  για
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ναυτική χρήση,  λιπαντικά για χρήση σε βιομηχανικές διεργασίες,  συνθετικά
λιπαντικά, γράσα, γράσα για οχήματα με κινητήρα, γράσα λίπανσης οχημάτων,
γράσο  για  τακάκια  φρένων,  πετρέλαιο,  ακατέργαστο  πετρέλαιο,  έλαια  για
λάμπες φωτισμού,  τεχνητό πετρέλαιο,  υγροποιημένο πετρέλαιο,  υποπροϊόντα
πετρελαίου, οπτάνθρακα πετρελαίου, πετρελαϊκό αιθέρα, βιομηχανικό πετρέλαιο
καύσης,  πετρέλαιο  εσωτερικής  καύσης,  λιγροϊνη,  πρόσθετα  πετρελαίου
(πετροχημικά),  καύσιμα  παραγόμενα  από  πετρέλαιο,  καύσιμα  από  αργό
πετρέλαιο,  υγροποιημένα  αέρια  πετρελαίου  για  χρήση  σε  μηχανοκίνητα
οχήματα,  πετρέλαιο εσωτερικής καύσης για θέρμανση οικιών,  υγροποιημένα
αέρια  πετρελαίου  για  οικιακή  χρήση,  υγροποιημένα  αέρια  πετρελαίου  για
βιομηχανικούς  σκοπούς,  μέσα ενίσχυσης της καύσης (προϊόντα πετρελαίου),
πρόσθετα (μη χημικά) για προϊόντα πετρελαίου, οπτάνθρακα από πετρέλαιο για
χρήση ως καύσιμο, αεριέλαιο (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης) για βιομηχανική
θέρμανση, συνθέσεις για την απορρόφηση σκόνης με βάση το πετρέλαιο, μη
χημικά  πρόσθετα  καυσίμων,  πετρέλαιο  εσωτερικής  καύσης,  μαζούτ,
ακατέργαστο πετρέλαιο, έλαια κινητήρα, αναμείκτες βιομηχανικούς [μηχανές],
αντλίες διανομής καυσίμων για πρατήρια βενζίνης, αυτορυθμιζόμενες αντλίες
καυσίμων,  μηχανήματα  ανέλκυσης  ή  ανύψωσης,  μηχανισμούς  ανύψωσης  για
οχήματα,  μηχανισμούς  ανύψωσης  για  ρυμουλκά,  εγκαταστάσεις  εξαγωγής
σκόνης  για  σκοπούς  καθαρισμού,  εξαρτήματα  απορροφητών  σκόνης  για  τη
διάχυση  αρωμάτων  και  απολυμαντικών,  απορροφητικές  μηχανές  για  τη
βιομηχανία,  μηχανές  αυτόματης  πώλησης,  αυτορρυθμιζόμενες  αντλίες
καυσίμων,  εγκαταστάσεις  απορρόφησης  σκόνης  για  σκοπούς  καθαρισμού,
βαρούλκα  [μηχανές],  ηλεκτρομηχανικές  μηχανές  για  τη  χημική  βιομηχανία,
γερανούς [ανυψωτικά μηχανήματα],  γέφυρες κυλιόμενες,  συσκευές χειρισμού
για φόρτωση και εκφόρτωση, μηχανές διαλογής για τη βιομηχανία, μηχανές
διύλισης πετρελαίου, εγκαταστάσεις για πλύσιμο οχημάτων, εργαλεία χειρός
πλην  των  χειροκίνητων,  ηλεκτρικές  μηχανές  και  συσκευές  καθαρισμού,
συσκευές καθαρισμού με ατμό, πλυντήρια πίεσης, μετατροπείς καυσίμων για
μηχανές  εσωτερικής  καύσης,  εξοικονομητές  καυσίμου  για  κινητήρες  και
μηχανές,  πλυντήρια  με  κερματοδέκτη,  αντλίες  λίπανσης,  καταλυτικούς
μετατροπείς,  μετατροπείς  καυσίμων  για  μηχανές  εσωτερικής  καύσης,
μηχανήματα  μεταφοράς,  μηχανήματα  μεταφοράς  με  αέριο  υπό  πίεση,
εγκαταστάσεις για πλύσιμο οχημάτων, αεροστεγή δεξαμενή (μηχανισμούς για
τη μετατόπιση οχημάτων), εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα για μεταφορά με
αγωγούς,  πιστωτικές  μηχανές,  εγκαταστάσεις  για  πλύσιμο  οχημάτων,
πλυντήρια  με  κερματοδέκτη,  μηχανές  πλύσης,  μηχανές  συμπίεσης,  μηχανές
αέρα  συμπιεσμένου,  συσκευές  ηλεκτροσυγκόλλησης,  μηχανές  σφράγισης  για
βιομηχανική  χρήση,  ταινίες  για  ιμάντες  μεταφοράς,  πλατφόρμες  φόρτωσης,
φυσητήρες συμπίεσης, αναρρόφησης και μεταφοράς αερίων, ηλεκτρογεννήτριες
πετρελαίου,  μηχανές  άντλησης  πετρελαίου  από  πετρελαιοπηγές,  εξέδρες
γεώτρησης πετρελαίου, εργαλεία γεώτρησης πετρελαίου, αντλίες πετρελαίου
για  κινητήρες  οχημάτων  ξηράς,  εξοπλισμό  γεωργικό,  χωματουργικό,
κατασκευαστικό,  εξαγωγής  πετρελαίου  και  αερίου  και  εξόρυξης,  οχήματα,
συσκευές μετακίνησης από ξηρά, αέρα ή νερό, πετρελαιοκινητήρες για οχήματα
ξηράς..
37:  Αναγόμωση  ελαστικών.  Επισκευή  αντλιών.  Πλύσιμο  αυτοκινήτων.
Βερνίκωση.  Βουλκανισμός ελαστικών [επισκευή].  Διάνοιξη πετρελαιοπηγών ή
πηγών φυσικού αερίου. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων.
Κατασκευή  εργοστασίων.  Εγκατάσταση  και  επισκευή  ηλεκτρικών  συσκευών.
Εγκατάσταση και επισκευή εξοπλισμού θέρμανσης. Πλύσιμο οχημάτων. Επίβλεψη
κατασκευαστικών  έργων  (διαχείριση).  Συντήρηση  και  επισκευή  καυστήρων.
Καθαρισμός  και  επισκευή  λεβήτων.  Λίπανση  οχημάτων.  Εξόρυξη
μεταλλευμάτων.  Εγκατάσταση,  συντήρηση  και  επισκευή  μηχανημάτων.
Υπηρεσίες εκμίσθωσης κατασκευαστικού εξοπλισμού.  Εκμίσθωση πλυντηρίων.
Πλύσιμο μηχανοκίνητων. Στίλβωση οχημάτων. Συντήρηση οχημάτων. Επισκευή
οχημάτων. Κατασκευή και συντήρηση σωληνώσεων. Συνεργεία οχημάτων (για
ανεφοδιασμό και συντήρηση). Συνεργεία αυτοκινήτων (πρατήρια πετρελαίου).
Επισκευή  ή  συντήρηση  εξοπλισμού  για  πρατήρια  καυσίμων.  Παροχή
πληροφοριών σε σχέση με την επισκευή ή συντήρηση εξοπλισμού για πρατήρια
καυσίμων.  Άντληση  πετρελαίου.  Ρύθμιση  καυστήρων  πετρελαίου.  Κατασκευή
αγωγών  πετρελαίου.  Τοποθέτηση  αγωγών  πετρελαίου.  ΄Αντληση  αργού
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πετρελαίου. Εξαγωγή [εκχύλιση] πετρελαίου. Εκμετάλλευση πετρελαιοπηγών για
την  εξόρυξη  πετρελαίου.  Γεώτρηση  για  αργό  πετρέλαιο.  Κατασκευή  και
συντήρηση πετρελαιαγωγών. Διάνοιξη φρεάτων νερού και πετρελαίου. Ενίσχυση
με ρευστοκονίαμα για πλατφόρμες πετρελαίου. Διάνοιξη πετρελαιοπηγών και
πηγών φυσικού αερίου. Κατασκευή δομών για την παραγωγή αργού πετρελαίου.
Κατασκευή δομών για την αποθήκευση αργού πετρελαίου. Κατασκευή δομών για
τη  μεταφορά  αργού  πετρελαίου.  Εγκατάσταση  σωληνώσεων,  σωλήνων  και
αγωγών γεώτρησης πετρελαιοπηγών..
39:  Μεταφορά,  συσκευασία  και  αποθήκευση  εμπορευμάτων.  Μεταφορά
πετρελαίου.  Αποθήκευση  πετρελαίου.  Αποθήκευση  πετρελαίου  καύσης.
Μεταφορά αργού πετρελαίου.  Υπηρεσίες διανομής πετρελαίου.  Μεταφορά με
πετρελαιαγωγούς. Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σε σχέση με τη μεταφορά
πετρελαίου..
40:  Ανακύκλωση  αποβλήτων  και  απορριμμάτων.  Επεξεργασία  [μετατροπή]
αποβλήτων.  Αποτέφρωση  απορριμμάτων  και  αποβλήτων.  Καταστροφή
αποβλήτων  και  απορριμμάτων.  Απολύμανση  από  επικίνδυνα  υλικά.  Απόξεση.
Δραστηριότητες διυλιστηρίου.  Εκμίσθωση λεβήτων. Επεξεργασία πετρελαίου.
Πληροφόρηση  για  επεξεργασία  υλικών.  Λεβητοποιία.  Ρωγμάτωση
πετρελαιοπηγών.  Επεξεργασία  πετρελαιοκηλίδων.  Διύλιση  προϊόντων
πετρελαίου. Διύλιση ακατέργαστου πετρελαίου. Υπηρεσίες διύλισης πετρελαίου.
Επεξεργασία  πετρελαϊκών  αποβλήτων.  Επεξεργασία  πετρελαίου  και  φυσικού
αερίου. Παροχή συμβουλών σε σχέση με καθαρισμό μόλυνσης από πετρέλαιο.
Επεξεργασία υλικών καυσίμων..
42: Επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες και έρευνα και σχεδιασμός σε
σχέση  με  αυτές.  Υπηρεσίες  βιομηχανικής  ανάλυσης  και  υπηρεσίες  έρευνας.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Έρευνα  πετρελαίου.  Δοκιμές  πετρελαιοπηγών.  Μελέτες  κοιτασμάτων
πετρελαίου.  Ανάλυση  διαπότισης  πετρελαίου.  Επιθεώρηση  στρωμάτων
πετρελαίου. Ανάλυση για εκμετάλλευση πετρελαιοπηγών. Προετοιμασία ερευνών
για  κοιτάσματα  πετρελαίου.  Προετοιμασία  ερευνών  για  φλέβες  πετρελαίου.
Σχεδιασμός μελετών σχετικά με πετρελαιοπηγές. Υπηρεσίες έρευνας για τον
εντοπισμό πετρελαίου. Έρευνα και αναζήτηση πετρελαίου και αερίου. Υπηρεσίες
γεωφυσικών ερευνών για την πετρελαϊκή βιομηχανία. Υπηρεσίες ανάλυσης σε
σχέση με την έρευνα κοιτασμάτων πετρελαίου. Υπηρεσίες ανάλυσης και δοκιμών
που σχετίζονται με τον κλάδο της βιομηχανίας πετρελαίου. Υπηρεσίες ανάλυσης
και δοκιμών στον κλάδο της εκμετάλλευσης πετρελαίου. Υπηρεσίες ανάλυσης
και  δοκιμών  που  σχετίζονται  με  την  εξερεύνηση  πετρελαίου.  Διεξαγωγή
μελετών  σκοπιμότητας  σε  σχέση  με  την  έρευνα  κοιτασμάτων  πετρελαίου.
Διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας σε σχέση με την εκμετάλλευση κοιτασμάτων
πετρελαίου. Υπηρεσίες γεωφυσικών ερευνών για τις βιομηχανίες πετρελαίου,
φυσικού  αερίου  και  εξορύξεων.  Ερμηνεία  και  ανάλυση  της  απεικόνισης
μαγνητικού συντονισμού (MRI) για τη βιομηχανία πετρελαίου.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΔΡ. Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λάμπουσας 1, 1095 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91808
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Republic of Korea
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: vanTRa LT2
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Ελαστικά αυτοκινήτων, ελαστικά ποδηλάτων, περιβλήματα για ελαστικά με
αεροθαλάμους,  καλύμματα  για  ελαστικά,  ελαστικά  μοτοσυκλέτων,
συγκολλητικές ροδέλες καουτσούκ για επιδιόρθωση αεροθαλάμων, αεροθάλαμοι
για  ποδήλατα,  αεροθάλαμοι  για  μοτοσυκλέτες,  αεροθάλαμοι  για  ελαστικά
οχημάτων,  αεροθάλαμοι  για  τροχούς  οχημάτων,  δίχτυα  αποσκευών  για
οχήματα,  ελαστικά,  εξοπλισμός  επισκευής  για  αεροθάλαμους,  ζάντες  για
τροχούς  οχημάτων,  καλύμματα  σέλας  για  ποδήλατα,  καλύματα  σέλας  για
μοτοσυκλέτες, ζώνες ασφαλείας για καθίσματα οχημάτων, ελατήρια φρένων για
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οχήματα, αμορτισέρ για οχήματα, σχάρες μεταφοράς χιονοπέδιλων για χρήση
σε  οχήματα,  καρφιά  ελαστικών,  ελαστικά  συμπαγή  για  τροχούς  οχημάτων,
επιφάνειες  κυλίσεως  για  αναγόμωση  ελαστικών,  ερπύστριες(  (τρακτέρ)  για
οχήματα, ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο (συμπαγή) για ποδήλατα, ελαστικά χωρίς
αεροθάλαμο (συμπαγή) για μοτοσυκλέτες,  βαλβίδες για ελαστικά οχημάτων,
ελαστικά τροχών οχημάτων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χρύσα Ψαρά
Λεωφ.  Μακαρίου  ΙΙΙ  αρ.  14,  Μέγαρο  Μιτσή  2,  2ος  όροφος,  γραφ.  1,  1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91785
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 11/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  με
διακριτικό τίτλο ANABIOSIS PC
Παράπλευρη οδός της Λεωφόρου Κύμης αρ. 3-7, Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου,
του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, Τ.Κ. 14121 Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Summodax
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φάρμακα και φαρμακευτικά παρασκευάσματα για ανθρώπινη χρήση.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC
Κωστή Παλαμά 20, Aspelia Court, 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91784
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 11/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  με
διακριτικό τίτλο ANABIOSIS PC
Παράπλευρη οδός της Λεωφόρου Κύμης αρ. 3-7, Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου,
του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, Τ.Κ. 14121 Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Summodex
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φάρμακα και φαρμακευτικά παρασκευάσματα για ανθρώπινη χρήση.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC
Κωστή Παλαμά 20, Aspelia Court, 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91793
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 14/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): LOFOU K. E. MICROBREWERY LTD

Κωνσταντίνου Αυγεράκη, 33, Κάτω Πολεμίδια, 4170 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: BES -CRAFT BEER-
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
32: Μπύρα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΟΥ
Πέτρου Τσίρου 122, 3ος όροφος, Διαμ.301, Λεμεσός 3077
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91801
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 15/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Andre Eid

Ιωάννη Χριστοδούλου, 18, Παλώδια 4549, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Jack's pizza
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
43: Παροχή φαγητού και ποτού; Εστιατόρια γρήγορου φαγητού (φαστ-φούντ);
Εστιατόρια παροχής φαγητού σε πακέτο; Πιτσαρίες; Σερβίρισμα φαγητού και
ποτών σε πελάτες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Σπύρου Αραούζου, 165 LORDOS WATERFRONT COURT, Διαμ/Γραφείο 201Α, 3036
Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91530
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 31/03/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Σωκράτης Χριστοδούλου

Λεωφόρος Αγίου Γεωργίου 48, Ποτάμι, 2780 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ευέλαιον
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29:  Ελαιόλαδο.  Ελιά  (έλαια-ας)εδώδιμο.  Εξαιρετικά  παρθένο  ελαιόλαδο.
Βρώσιμα  έλαια  για  χρήση  στο  μαγείρεμα  τροφίμων.  Βρώσιμα  έλαια  για
επικάλυψη τροφίμων με γλάσο.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91798
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 08/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SLIMAO LIMITED

Μπουμπουλίνας, 1-3, BOUBOULINA BUILDING, Flat 42, 1060 Λευκωσία Cyprus
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(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ATOMIC HEART
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Προγράμματα παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταφορτώσιμα μέσω
του  Διαδικτύου  (λογισμικό);  Προγράμματα  παιχνιδιών  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  με  δυνατότητα  μεταφόρτωσης;  Λογισμικό  παιχνιδιών
ηλεκτρονικού υπολογιστή με δυνατότητα τηλεφόρτωσης από παγκόσμιο δίκτυο
ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Λογισμικό;  Υλικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;
Εγγεγραμένα  προγράμματα  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  παιχνίδια;
Προγράμματα  παιχνιδιών  για  μηχανές  βιντεοπαιχνιδιών  σε  καταστήματα
ηλεκτρονικών παιχνιδιών; Συσκευές και όργανα τηλεπικοινωνιών; Εξοπλισμός
τηλεπικοινωνιών;  Προσωπικοί  ψηφιακοί  βοηθοί;  Αναγνώστες  ηλεκτρονικών
καρτών; Φορτιστές μπαταρίας για συσκευές βιντεοπαιχνιδιών οικιακής χρήσης;
Ηλεκτρονικές εκδόσεις με δυνατότητα μεταφόρτωσης; Λογισμικό ηλεκτρονικών
παιχνιδιών για χρήση σε κινητά τηλέφωνα; ηλεκτρονικά παιχνιδια (λογισμικό);
Διαδραστικά  προγράμματα  παιχνιδιών  πολυμέσων;  Μεταμορφώσιμα
προγράμματα  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  Τηλεφορτώσιμο  αλληλεπιδραστικό
ψυχαγωγικό  λογισμικό  για  βιντεοπαιχνίδια;  Προγράμματα  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  βιντεοπαιχνίδια  και  παιχνίδια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;
Διαδραστικό λογισμικό πολυμέσων για παιχνίδια;  Ηλεκτρονικές εκδόσεις που
περιλαμβάνουν παιχνίδια; Προγράμματα λογισμικού πληροφορικής για παιχνίδια
βίντεο;  Προγράμματα παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταφορτώσιμα
μέσω  του  Διαδικτύου  (λογισμικό);  Προγράμματα  βιντεοπαιχνιδιών  με
δυνατότητα  μεταφόρτωσης;  Λογισμικό  για  παιχνίδια  εικονικής
πραγματικότητας;  Αλληλεπιδραστικό  λογισμικό  παιχνιδιών;  Λογισμικό
παιχνιδιών  για  χρήση  με  κονσόλες  βιντεοπαιχνιδιών;  Λογισμικό  ανάπτυξης
παιχνιδιών;  Λογισμικό  εικονικής  και  επαυξημένης  πραγματικότητας;
Αλληλεπιδραστικά προγράμματα πολυμέσων για παιχνίδια για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές;  Λογισμικό παιχνιδιών με δυνατότητα τηλεφόρτωσης; Λογισμικό
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  για  ασύρματες  συσκευές;  Προγράμματα  για
βιντεοπαιχνίδια;  Δίσκοι  βιντεοπαιχνιδιών;  Δίσκοι  με  παιχνίδια  ηλεκτρονικών
υπολογιστών; Βιντεοπαιχνίδια σε δίσκο (λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών);
Προεγγεγραμμένοι σύμπυκνοι δίσκοι; Προεγγεγραμμένοι δίσκοι λέιζερ..
14:  Καρφίτσες  (κοσμήματα);  Μενταγιόν  και  παντατίφ;  Πολύτιμοι  λίθοι;
μαργαριτάρια  και  πολύτιμα  μέταλλα  και  απομιμήσεις  αυτών;  Κοσμήματα;
Καρφίτσες  για  γραβάτες;  Περιδέραια  [κοσμήματα];  Μπρελόκ;  Είδη
ωρολογοποιίας;  Αλυσίδες  κλειδών  από  απομιμήσεις  δέρματος;  Σκουλαρίκια;
Μανικετόκουμπα; Μανικετόκουμπα κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα με
πολύτιμους λίθους; Αλυσίδες για κλειδιά; Αγάλματα και αγαλματίδια γενόμενα ή
επικαλυμμένα με πολύτιμα ή ημιπολύτιμα μέταλλα ή λίθοι ή απομιμήσεις αυτών;
Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια κοσμήματα; Όργανα μέτρησης του χρόνου; Κρίκοι
για κλειδιά και αλυσίδες για κλειδιά και μπρελόκ αυτών; Βραχιόλια; Διακριτικά
σύμβολα  από  πολύτιμα  μέταλλα;  Στρας  κοσμηματοποιίας;  Καρφίτσες  για
γραβάτες; Μενταγιόν;  Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια κοσμήματα; Ρολόγια με
ενσωματωμένη  λειτουργία  παιχνιδιού;  Ρολόγια  χειρός  με  ενσωματωμένη
λειτουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού; Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια κοσμήματα..
16:  Πλαστικά  υλικά  συσκευασίας;  Μπλοκ  σημειώσεων;  Φωτογραφίες
[εκτυπωμένες];  Εικόνες;  Λευκώματα (άλμπουμ)  για  συλλογες  αυτοκόλλητων;
Μπύρας (Σουβέρ ποτηριών -); Στυλό; Έντυπες εκδόσεις; Ετικέτες διευθύνσεων;
Ευχετήριες κάρτες; Γραφικές (- αναπαραστάσεις); Κάρτες συσκευασίας δώρων;
Χάρτινα  διακοσμητικά  για  πάρτι;  Εκτυπώσεις;  Ζωγραφιές;  Συνδετήρες  για
δελτάρια;  Ενημερωτικά  φυλλάδια;  Χαρτί;  Έντυπο  υλικό;  Κατάλογοι;  Βιβλία;
Χαρτί  περιτυλίγματος;  Περιοδικές  εφημερίδες;  Χαρτί  για  ετικέτες;
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Διακοσμητικά καπάκια για μολύβια; Χάρτινα διακοσμητικά για το κέντρο του
τραπεζιού; Είδη χαρτοπωλείου; Ευρετήρια διευθύνσεων; Υλικό διδασκαλίας και
εκπαίδευσης  (εκτός  συσκευών);  Χαρτόνι;  Φυλλάδια;  Περιοδικά;  Καλύμματα
βιβλιαρίων; Λευκώματα τυπογραφικά; Χάρτινες ετικέτες; Περιοδικές εκδόσεις;
Βοηθήματα[εγχειρίδια];  Εφημερίδες;  Ενημερωτικά  δελτία;  Ημεροδείκτες;
Κόμικς;  Αφίσες;  Επετηρίδες  [έντυπες  εκδόσεις];  Μολύβια;  Αυτοκόλλητα;
Αυτοκόλλητα  (χαλκομανίες);  Αυτοκόλλητα  για  προφυλακτήρες  οχημάτων;
Τσάντες και  είδη συσκευασίας,  αποθήκευσης και  περιτυλίγματος από χαρτί,
χαρτόνι ή πλαστικό..
18: Τσάντες; Παραλία (τσάντες -ας); Βαλίτσες; Τσάντες γυμναστηρίου; Θήκες
πιστωτικών  καρτών  (πορτοφόλια  για  χαρτονομίσματα);  Ράβδοι  περιπάτου;
Θήκες για ετικέτες αποσκευών; Θήκες με τη μορφή πορτοφολιών για κλειδιά;
Βαλίτσες;  Ψώνια  (Τσάντες  για  -);  Ομπρέλες  βροχής;  Σακίδια  πλάτης;
Ιματιοθήκες  ταξιδίου;  Τσάντες  για  ανεπίσημο  ντύσιμο;  Βαλίτσες;  Σχολικές
σάκες..
21: Ψυκτικά δοχεία κρασιού; Οικιακά ή κουζινικά σκεύη; Αυγοθήκες; Βάσεις για
ποτήρια (σουβέρ), όχι από χαρτί ή ύφασμα; Πορσελάνης είδη; Μη μεταλλικοί
κουμπαράδες; Επιτραπέζια σκεύη, εκτός από μαχαίρια, πιρούνια και κουτάλια;
Καλάθια για οικιακή χρήση; Αναμίκτες χειροκίνητοι [σέικερ]; Επιτραπέζια σκεύη;
Σπόγγοι; Παγοθήκες για παγάκια; Είδη καθαρισμού; Κουμπαράδες; Ανοιχτήρια;
Γυαλινά ποτήρια (δοχεία πόσης); Φιάλες; Ειδώλια από γυαλί; Δοχεία οικιακά ή
μαγειρικά;  Σιδερώστρες;  Φλασκιά;  Τσάντες  ισοθερμικές;  Κύπελλα  (όχι  από
πολύτιμα μέταλλα); Θήκες για κτένες; Δοχεία ποτών; Υαλικά είδη; Τσαγιέρες;
Διακοσμητικά γλυπτά από σινική πορσελάνη; Σαπουνοθήκες; Περιέκτες ψύξης
φιαλών; Κεραμικά; Ανοιχτήρια φιαλών, ηλεκτρικά και μη ηλεκτρικά; Πιατικά;
Πόσης  (Δοχεία  -);  Πορσελάνη;  Βουρτσες  (Οδοντό  -);  Δοχεία;  Κουτιά  για
ζαχαρωτά όχι από πολύτιμα μέταλλα; Θήκες για καλλυντική πούδρα σε στερεά
μορφή; Πιάτα και κύπελλα από χαρτόνι; Κούπες..
25:  Παιδικά  ενδύματα;  Παντελόνια;  Κάλτσες;  Είδη  πιλοποιίας;  Καλύμματα
λαιμού; Ενδύματα από δέρμα; Φούτερ με κουκούλα; Γυναικεία εσώρουχα; Γάντια;
Είδη  πιλοποιίας;  Ζώνες;  Εξωτερικά ενδύματα για  άνδρες;  Μέρη ενδυμάτων,
υποδημάτων  και  ειδών  πιλοποιίας;  Σακκάκια;  Ενδύματα  για  βρέφη;  Ανδρικά
ενδύματα; Φούτερ (κολλεγιακές μπλούζες); Μαντήλια για το λαιμό; Υποδήματα;
Πρόσθετα  κομμάτια  υφάσματος  [μέρη  ενδυμάτων];  Πουλόβερ;  Αθλητικά
ενδύματα;  Πρόσθετα  κομμάτια  υφάσματος  για  καλσόν  και  κολάν  [μέρη
ενδυμάτων];  Καπέλα  για  πάρτι  [ενδύματα];  Ζαρτιέρες;  Πλεκτά  [ενδύματα];
Ζώνες  για  σμόκιν;  Ενδύματα  ανδρικά,  γυναικεία  και  παιδικά;
Μπαρέτες[καλύματα κεφαλής]; Σορτς [ενδύματα]; Γυναικεία ενδύματα; Καπέλα
του μπέιζμπωλ; Περικάρπια για τον ιδρώτα; Μπλουζάκια (τι- σερτ); Πουκάμισα...
28:  Συσκευές  για  παιχνίδια;  Μονάδες  χειρός  για  βιντεοπαιχνίδια;  Παιχνίδια
δράσης  και  δεξιοτεχνίας;  Ηλεκτρονικά  παιχνίδια  για  αίθουσες  ψυχαγωγίας;
Αθύρματα;  Ατομικά  παιχνίδια;  Παίγνια;  Ηλεκτρονικά  παιχνίδια;  Ηλεκτρονικά
επιτραπέζια παιχνίδια; Τηλεκατευθυνόμενα οχήματα παιχνίδια; Παιχνιδομηχανές
αυτόματες με κερματοδέκτη; Μάρκες για παιχνίδια..
35: Yπηρεσίες γνωμοδότησης, παροχή βοήθειας και συμβουλών σχετικά με τη
διαφήμιση τις ενέργειες πώλησης (μάρκετινγκ) και τις υπηρεσίες προώθησης;
Διαφήμιση  και  μάρκετινγκ;  Έρευνα  μάρκετινγκ;  Διαφήμιση  επί  γραμμής  σε
δίκτυο  πληροφορικής;  Ψηφιακή  εμπορία  (μάρκετινγκ);  Διαφήμιση,  ενέργειες
πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;  Υπηρεσίες  μάρκετινγκ
παρεχόμενες  μέσω  ψηφιακών  δικτύων;  Υπηρεσίες  στοχευμένου  μάρκετινγκ;
Συμβουλευτική σε θέματα διαφήμισης και μάρκετινγκ; Παραγωγή διαφημιστικού
υλικού; Διοίκηση επιχειρήσεων; Διαφημίσεις επί γραμμής; Διαφήμιση; Παροχή
πληροφοριών  σχετικά  με  τη  διαφήμιση;  Εκπόνηση  εκθέσεων  μάρκετινγκ;
Ενημέρωση  για  υλικό  διαφημιστικό;  Υπηρεσίες  μάρκετινγκ;  Σύνταξη
διαφημίσεων  για  χρήση  ως  ιστοσελίδων  στο  διαδίκτυο;  Τοποθέτηση
διαφημίσεων; Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαφήμισης και εμπορικής προώθησης;
Μικρές αγγελίες; Αναπαραγωγή διαφημιστικού υλικού; Παροχή συμβουλών σε
σχέση  με  στρατηγική  επικοινωνίας  μέσω  δημοσίων  σχέσεων;  Προετοιμασία
διαφημίσεων;  Μάρκετινγκ  διαδικτύου;  Παροχή  συμβουλών  σε  σχέση  με
στρατηγική  επικοινωνίας  μέσω  διαφήμισης;  Άμεσο  μάρκετινγκ;  Σχεδιασμός
διαφημιστικών  υλικών;  Δημοσίευση  διαφημιστικών  κειμένων;  Υπηρεσίες
δημοσίων σχέσεων μέσων ενημέρωσης; Βελτιστοποίηση κίνησης διαδικτυακών
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τόπων; Υπηρεσίες μάρκετινγκ στον τομέα της έκδοσης λογισμικού; Προώθηση
προϊόντων  ή  υπηρεσιών  επιχείρησης  μέσω  δικτύου  συνεργατών;  Σύνταξη
διαφημίσεων  για  χρήση  στο  Διαδίκτυο  ;  Υπηρεσίες  ψηφιακής  διαφήμισης;
Υπηρεσίες διαφημιστικού ταχυδρομείου; Υπηρεσίες διάταξης για διαφημιστικούς
σκοπούς..
41: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με την έκδοση γραπτών κειμένων;
Υπηρεσίες  παιχνιδιών  παρεχόμενες  μέσω  επικοινωνίας  από  τερματικά
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  ή  κινητά  τηλέφωνα;  Υπηρεσίες  έκδοσης  σε  απ
ευθείας  διαδικτυακή  σύνδεση;  Παραγωγή  ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτικών
προγραμμάτων; Αλληλεπιδραστική ψυχαγωγία επί γραμμής; Αλληλεπιδραστική
ψυχαγωγία;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  μέσω  κινητών  διατάξεων;
Υπηρεσίες έκδοσης,  αναφοράς,  και  σύνταξης κειμένων;  Επί  γραμμής παροχή
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  Υπηρεσίες  δημοσιεύσεων;  Παροχή  εγκαταστάσεων
ψυχαγωγίας;  Επεξεργασία  γραπτών  κειμένων;  Επιμέλεια  γραπτών  κειμένων,
εκτός  των  διαφημιστικών;  Παροχή  πληροφοριών  σε  θέματα  ψυχαγωγίας;
Υπηρεσίες  βιντεοπαιχνιδιών;  Υπηρεσίες  διάταξης,  όχι  για  διαφημιστικούς
σκοπούς;  Διαδικτυακή  ψυχαγωγία;  Συρραφή  (μοντάζ)  μαγνητοσκοπημένης
εικόνας βίντεο; Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου; Υπηρεσίες στον τομέα
των λογοτεχνικών εκδόσεων; Εξατομικευμένες υπηρεσίες σύνταξης κειμένων
για  μη  διαφημιστικούς  σκοπούς;  Παροχή  ηλεκτρονικών  εκδόσεων,  χωρίς
δυνατότητα τηλεφόρτωσης; Δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών στον τομέα
της  ψυχαγωγίας;  Ηλεκτρονικές  εκδόσεις,;  Παροχή  πληροφοριών  μέσω
διαδικτυακής  σύνδεσης  στον  τομέα  της  ψυχαγωγίας  μέσω  παιχνιδιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών; Εγγραφές σε μικροφίλμ; Πληροφόρηση αναψυχής;
Υπηρεσίες  γραφείου  ψυχαγωγίας;  Οργάνωση οπτικής  ψυχαγωγίας;  Υπηρεσίες
δημοσίευσης  ψυχαγωγικού  λογισμικού  πολυμέσων;  Εκδόσεις  πολυμέσων;
Υπηρεσίες εναέριας βιντεοσκόπησης; Παιχνιδιού (υπηρεσίες -) που παρέχονται
επί γραμμής [από δίκτυο πληροφορικής]...
42: Ανάπτυξη λογισμικού; Ανάπτυξη λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές;
Τεχνολογικές  υπηρεσίες;  Σχεδιασμός  ιστοθέσεων;  Ανάπτυξη  προϊόντων;
Υπηρεσίες  έρευνας;  Σχεδιασμός  λογισμικού  βιντεοπαιχνιδιών;  Φιλοξενία
ιστοθέσεων;  Ανάπτυξη  λογισμικού  υπολογιστών;  Συντήρηση  λογισμικού;
Επιστημονική ερευνα; Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιχνίδια
ηλεκτρονικών υπολογιστών;  Ανάπτυξη λογισμικού βιντεοπαιχνιδιών;  Γενετική
έρευνα;  Έρευνα  τροφίμων;  Υπηρεσίες  μηχανικού  λογισμικού;  Σχεδιασμός
παιχνιδιών;  Επιστημονικές  υπηρεσίες;  Προγραμματισμός  ηλεκτρονικών
παιχνιδιών  στον  υπολογιστή;  Ανάπτυξη  λογισμικού  υπολογιστών;  Ανάπτυξη
λογισμικού  βιντεοπαιχνιδιών;  Σχεδιασμός  παιχνιδιών;  Υπηρεσίες  ανάπτυξης
βιντεοπαιχνιδιών; Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστών
και  λογισμικού  βιντεοπαιχνιδιών  για  χρήση  με  υπολογιστές;  συστήματα
προγραμμάτων  βιντεοπαιχνιδιών  και  δίκτυα  υπολογιστών;  Σχεδιασμός
λογισμικού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

MICHALIS THEODOSIOU & ASSOCIATES LLC
Τειρεσίας 8, Κ. Πολεμίδια, 4156 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91781
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 09/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): MAGI ΑΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: παραμύθια...αλλιώς!
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
28:  Αθλητικά  παιχνίδια;  Παιχνίδια  με  βελάκια;  Παιχνίδια  με  ρακέτες  με
συνδεδεμένο μπαλάκι; Στόχοι για παιχνίδι με βελάκια; Σχοινάκια για ομαδικό
παιχνίδι; Φουσκωτές πισίνες [είδη παιχνιδιού]; Μικρά παιχνίδια που μοιράζονται
σε  πάρτι;  Μουσικά  κουτιά  (παιχνίδια);  Μπαλόνια  (παιχνίδια);  Πρωτότυπα
παιχνίδια  για  πάρτι;  Πρωτότυπα  παιχνίδια  που  βγάζουν  ήχο  για  πάρτι;
Ανεξάρτητες  συσκευές  για  παιχνίδια  βίντεο;  Ηλεκτρονικά  παιχνίδια  χειρός;
Κονσόλες  παιχνιδιών;  Μηχανές  παιχνιδιών  με  οθόνες  υγρών  κρυστάλλων;
Συσκευές παιχνιδιού για χρήση με συσκευές τηλεόρασης; Συσκευές παιχνιδιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών; Φορητά παιχνίδια και αθύρματα με ενσωματωμένες
λειτουργίες τηλεπικοινωνίας; Φορητά παιχνίδια με οθόνες υγρών κρυστάλλων;
Φορητές διατάξεις παιχνιδιών; Βώλοι για παιχνίδια; Επιτραπέζια παιχνίδια και
συσκευές τυχερών παιχνιδιών; Ηλεκτρονικά επιτραπέζια παιχνίδια; Κάρτες για
παιχνίδια;  Κάρτες  [παιχνίδια];  Κάρτες  προς  συλλογή  [παιχνίδια  με  κάρτες];
Μοντέλα  για  χρήση  με  παιχνίδια  μίμησης  ρόλων;  Μπόουλινγκ  [παιχνίδια];
Ομαδοποιημένες  ερωτήσεις  για  επιτραπέζια  παιχνίδια;  Παιχνίδι  ντάμα  [σετ
παιχνιδιού ντάμα]; Παιχνίδια επιτραπέζια; Παιχνίδια ερωτήσεων; Παιχνίδια με
ζάρια;  Παιχνίδια  με  κάρτες;  Παιχνίδια  μίμησης  ρόλων;  Παιχνίδια  μνήμης;
Παιχνίδια σε σχέση με φανταστικούς χαρακτήρες; Παιχνίδια υπόδυσης ρόλων;
Συλλογές  επιτραπέζιων  παιχνιδιών;  Αεροπλανάκια  (παιχνίδια);  Αθλητικός
εξοπλισμός  (παιχνίδια);  Ανεμόμυλοι  (παιχνίδια);  Ανεμόπτερα  (παιχνίδια);
Ανθρώπινοι  χαρακτήρες  (παιχνίδια);  Αντικείμενα  που  παράγουν  θορύβους  (π
ροκάνες  καραμούζες)  ως  παιχνίδια;  Απομιμήσεις  ζώων  ως  παιχνίδια;
Απομιμήσεις ειδών ατομικής περιποίησης ως παιχνίδια; Απόχες για πεταλούδες
(παιχνίδια);  Ατμομηχανές  παιχνίδια;  Ατομικά  παιχνίδια;  Αυτοκινητάκια
ανάβασης ως παιχνίδια; Αυτοκινητάκια με πετάλια (παιχνίδια); Αυτοκινητάκια
[παιχνίδια];  Αυτόματες  μηχανές  παιχνιδιών;  Βάρκες  ως  παιχνίδια;  Βέλη  ως
παιχνίδια;  Βρεφικά  παιχνίδια;  Βρεφικά  παιχνίδια  ανάπτυξης;  Γουόκι  τόκι  ως
παιχνίδια  [μη  λειτουργούντα];  Γραμματοκιβώτια  (παιχνίδια);  Δακτυλίων
(Παιχνίδια);  Εκδιπλούμενα  παιχνίδια;  Εκτοξευόμενα  αεροπλάνα  (παιχνίδια);
Ελαστικά πιεζόμενα παιχνίδια; Ελαστικά πιεζόμενα παιχνίδια παραγωγής ήχων;
Ενδύματα  για  φιγούρες  παιχνιδιού;  Έξυπνα  λούτρινα  παιχνίδια;  Έξυπνα
παιχνίδια; Έξυπνα ρομποτικά παιχνίδια; Έπιπλα ως παιχνίδια; Επιτραπέζια είδη
ως παιχνίδια; Επιτραπέζιο παιχνίδι με μικρές μάρκες (tiddlywinks); Εργαλεία ως
παιχνίδια; Εύκαμπτα παιχνίδια; Εύκαμπτες μαλακές μπάλες (παιχνίδια); Ζωάκια
παιχνίδια;  Ηλεκτρικά  παιχνίδια  δράσης;  Ηλεκτρονικά  ατομικά  παιχνίδια;
Ηλεκτρονικά  εκπαιδευτικά  παιχνίδια;  Ηλεκτρονικά  παιχνίδια;  Ηλεκτρονικά
παιχνίδια διδασκαλίας για παιδιά; Ηλεκτρονικά παιχνίδια δράσης Ηλεκτρονικά
παιχνίδια  μάθησης;  Ηλεκτρονικά  τηλεχειριζόμενα  οχήματα  (παιχνίδια);
Ηλεκτρονικά  τηλεχειριζόμενα  παιχνίδια;  Ηλεκτρονικοί  στόχοι  για  παιχνίδια;
Καλλυντικά  παιχνίδια  [μη  χρηστικά];  Καροτσάκια  περιπάτου  ως  παιχνίδια;
Καπέλα παιχνιδιού; Καρφίτσες [κόσμημα] ως παιχνίδια; Κασετίνες καλλυντικών
ως  παιχνίδια;  Κασετόφωνα  (παιχνίδια);  Κάστρα  ως  παιχνίδια;  Κατασκευές
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μοντέλα  υπό  κλίμακα  [παιχνίδια];  Κατασκευές  παιχνιδιού  για  παιδιά;
Κατασκευών  (Παιχνίδια);  Κιθάρες  ως  παιχνίδια;  Κιτ  μοντελισμού  παιχνίδια;
Κιάλια (παιχνίδια); Κονσόλες παιχνιδιών χειρός; Κόρνες-παιχνίδια; Κουβαδάκια
και φτυαράκια (παιχνίδια); Κούκλες για παιχνίδι; Κουνιστά παιχνίδια; Κουρδιστά
παιχνίδια;  Κουρδιστά  παιχνίδια  που  περπατούν;  Κουτιά  με  φιγούρες  που
ξεπηδούν με το άνοιγμα του κουτιού [παιχνίδια]; Κρίκοι [παιχνίδια με κρίκους];
Κτίρια ως παιχνίδια; Κύβοι κατασκευών [παιχνίδια]; Λουλούδια ως παιχνίδια;
Λούτρινα  [παιχνίδια];  Λούτρινα  παιχνίδια  με  προσαρτημένες  κουβέρτες
αγκαλιάς; Μαγνητικά τουβλάκια για κατασκευές (παιχνίδια); Μαλακά παιχνίδια;
Μαλακά παιχνίδια  με  τη  μορφή ζώων;  Μαλακά παιχνίδια  παραγεμισμένα με
κοκκώδες υλικό;  Μαλακά χνουδωτά παιχνίδια;  Μηχανές παιχνιδιών;  Μηχανές
πλεξίματος ως παιχνίδια; Μηχανικά δοχεία διανομής για καραμέλες (παιχνίδια);
Μηχανικά  παιχνίδια;  Μηχανικά  παιχνίδια  δράσης;  Μηχανοκίνητα  ζωάκια
παιχνίδια;  Μικροσκόπια  (παιχνίδια);  Μικρόφωνα  (παιχνίδια);  Μινιατούρες  για
χρήση σε  παιχνίδια;  Μοντέλα αυτοκινήτων (παιχνίδια);  Μοντέλα παιχνιδιών;
Μουσικά παιχνίδια; Μπάλες για παιχνίδια; Μπολ [παιχνίδια];  Νεροτσουλήθρες
[συσκευές  παιχνιδιού];  Ξύλινα  παιχνίδια;  Ξύλινα  παιχνιδοτουβλάκια;  Ξύλινοι
κύβοι ως παιχνίδια; Ξυλόφωνα ως παιχνίδια; Οικιακές συσκευές ως παιχνίδια;
Όπλα  (παιχνίδια);  Οχήματα  [παιχνίδια];  Οχήματα  τηλεκατευθυνόμενα
[παιχνίδια]; Παζλ [παιχνίδια]; Παιδικά παιχνίδια; Παιδικά σπιτάκια για παιχνίδι;
Παιδικά  τραπεζάκια  πολλαπλών  δραστηριοτήτων  (αθύρματα  παιχνίδια);
Παιχνίδια  Αθύρματα;  Παιχνίδια  από  καουτσούκ;  Παιχνίδια  από  μέταλλο;
Παιχνίδια  από  μπαμπού;  Παιχνίδια  από  πλαστικό;  Παιχνίδια  από  ύφασμα;
Παιχνίδια  για  αγκάλιασμα;  Παιχνίδια  για  αμμοδόχους;  Παιχνίδια  για  βρέφη;
Παιχνίδια για μωρά; Παιχνίδια για πάρτι; Παιχνίδια για πώληση σε μορφή σετ;
Παιχνίδια για τη μπανιέρα; Παιχνίδια για την άμμο; Παιχνίδια για την κούνια;
Παιχνίδια για το μπάνιο; Παιχνίδια για το μπάνιο, παιχνίδια για τη μπανιέρα
φουσκωτά παιχνίδια για το μπάνιο; Παιχνίδια για το νερό; Παιχνίδια για χρήση
σε παιδικά καροτσάκια; Παιχνίδια για χρήση σε πισίνες; Παιχνίδια δεξιοτεχνίας
και δράσης; Παιχνίδια δράσης; Παιχνίδια δράσης για βρεφικά πάρκα; Παιχνίδια
δράσης και  δεξιοτεχνίας;  Παιχνίδια  δράσης με  μοχλό;  Παιχνίδια  δράσης με
φιγούρες ηρώων; Παιχνίδια δράσης που λειτουργούν με μπαταρίες; Παιχνίδια
εκτόξευσης ύδατος; Παιχνίδια ιχνογραφίας; Παιχνίδια κατασκευών; Παιχνίδια
κατασκευών αποτελούμενα από πολλά μέρη; Παιχνίδια (Μάρκες για); Παιχνίδια
με  αμμοδοχείο;  Παιχνίδια  με  ενσωματωμένους  κουμπαράδες;  Παιχνίδια  με
κρίκους;  Παιχνίδια  με  λαβή  για  ώθηση;  Παιχνίδια  με  μηχανισμό  ομιλίας;
Παιχνίδια  με  μουσική;  Παιχνίδια  με  ξύλινη  βάση  για  καταμέτρηση  πόντων;
Παιχνίδια με ρίψη μικρών σάκων; Παιχνίδια με σφυρίχτρα; Παιχνίδια με τροχούς;
Παιχνίδια μιμούμενα μουσικά όργανα; Παιχνίδια-μοντέλα; Παιχνίδια πολλαπλών
δραστηριοτήτων για παιδιά; Παιχνίδια πολλαπλών δραστηριοτήτων για μωρά;
Παιχνίδια  που  αναπαριστούν  φανταστικούς  χαρακτήρες;  Παιχνίδια  που
αναπηδούν; Παιχνίδια που λειτουργούν με μπαταρίες; Παιχνίδια πωλούμενα σε
μορφή σετ; Παιχνίδια σε μορφή απομιμήσεων τροφίμων; Παιχνίδια σε σχέση με
μαγικά; Παιχνίδια σκοποβολής; Παιχνίδια στρατηγικής; Παιχνίδια στρατηγικής
παζλ  στρατηγικής;  Παιχνίδια  συναναστροφής;  Παιχνίδια  σχεδίου;  Παιχνίδια
υπαίθρου;  Παιχνίδια  χειροτεχνίας  πωλούμενα  σε  μορφή  σετ;  Παιχνίδια  ως
απομιμήσεις  αντικειμένων  που  χρησιμοποιούνται  από  τους  ενήλικες  στις
καθημερινές  τους  δραστηριότητες;  Παιχνιδιού  μπαλόνια;  Παιχνιδομηχανές;
Παιχνιδοτουβλάκια;  Παραγεμισμένα  ζωάκια  [παιχνίδια];  Παραγεμισμένα  και
χνουδωτά  παιχνίδια;  Παραγεμισμένα  παιχνίδια;  Παραστατικά  παιχνίδια  με
κινούμενα  μέλη;  Περιβάλλοντα  παιχνιδιού  για  χρήση  με  φιγούρες  παιδικών
ηρώων; Περισκόπια (παιχνίδια); Πιάνα (παιχνίδια); Πικάπ ως παιχνίδια; Πισίνες
(παιχνίδια);  Πίστες  αυτιοκινήτων  ως  παιχνίδια;  Πιστολάκια  (καψούλια
για)[παιχνίδια];  Πιστολάκια  [παιχνίδια];  Πλαστελίνη  για  παιχνίδι;  Πλαστικά
μοντέλα ως παιχνίδια;  Πλαστικά παιχνίδια για χρήση στο μπάνιο;  Πλαστικά
παιχνίδια  που  αναπαριστούν  παιδικούς  ήρωες;  Πλαστικά  προπλάσματα  ως
φιγούρες παιχνιδιού; Πλαστικά σετ μοντελισμού για την κατασκευή οχημάτων
παιχνιδιών; Ποδήλατα ως παιχνίδια; Πουλιά ως παιχνίδια; Πρισματικά γυαλιά ως
παιχνίδια;  Προτζέκτορες  ως  παιχνίδια;  Πύραυλοι  παιχνίδια;  Πυροτεχνήματα
παιχνίδια; Ραβδιά για παιχνίδι; Ρολόγια επιτοίχια και επιτραπέζια και ρολόγια
χειρός  ως  παιχνίδια;  Ρομπότ  (παιχνίδια);  Ρομποτικά  μετασχηματιζόμενα
παιχνίδια;  Ρομποτικά  οχήματα  παιχνίδια  που  αλλάζουν  μορφή;  Σβούρες
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(παιχνίδια); Σερβίτσια τσαγιού (παιχνίδια); Σετ από μέρη [πωλούμενα πλήρη] για
την  κατασκευή  παιχνιδιών  μοντέλων;  Σετ  για  αγώνες  (παιχνίδια);  Σετ
δημιουργίας  μοντέλων  κλίμακας  [ατομικά  παιχνίδια];  Σετ  εκτύπωσης
(παιχνίδια);  Σετ  εργαλείων ως παιχνίδια;  Σετ  κατασκευών για  παιχνίδι;  Σετ
μοντελισμού  με  φιγούρες  παιχνιδιών;  Σετ  μοντελισμού  [παιχνίδια];  Σετ
μοντέλων  τρένων  (παιχνίδια);  Σετ  παιχνιδιού;  Σετ  παιχνιδιού  για
σαπουνόφουσκες με ειδικό εργαλείο και διάλυμα; Σετ παιχνιδιού για φιγούρες
παιδικών ηρώων; Σετ παιχνιδιού κηπουρικής; Σετ παιχνιδιού με αυτοκινητάκια;
Σετ  παιχνιδιού  με  εργαλεία  ξυλουργικής;  Σετ  παιχνιδιού  με  κούκλες;  Σετ
παιχνιδιού  με  φιγούρες  παιδικών  ηρώων;  Σετ  ραπτικής  για  παιχνίδι;  Σετ
φιγούρων παιχνιδιού; Σετ χειροτεχνίας για μοντελισμό (παιχνίδια); Σετ χημείας
(παιχνίδι);  Σήραγγες  παιχνιδιού;  Σκεύη  για  ψήσιμο  και  για  μαγείρεμα  ως
παιχνίδια; Σκεύη για ψήσιμο και μαγείρεμα, στο σύνολό τους παιχνίδια; Σκεύη
ψησίματος (παιχνίδια); Σκηνές για παιχνίδι; Σκηνές για παιχνίδι σε εσωτερικούς
χώρους;  Σκηνές  ως  παιχνίδια;  Σκύλοι  ως  παιχνίδια;  Σπιτάκια  για  παιχνίδι;
Στοιβαζόμενα  παιχνίδια;  Συλλεκτικές  φιγούρες  παιχνιδιού;  Συναρμολόγησης
παιχνίδια [παζλ]; Συναρμολογούμενα κομμάτια παιχνιδιών; Συναρμολογούμενα
παιχνίδια  κατασκευών;  Συναρμολογούμενα  παιχνίδια;  Συναρμολογούμενα
τουβλάκια [παιχνίδια]; Συρόμενα παιχνίδια; Συσκευές για παιχνίδια; Συσκευές
παιχνιδιού εσωτερικού χώρου για παιδιά; Σφυρίχτρες (παιχνίδια); Ταμεία σούπερ
μάρκετ  (παιχνίδια);  Τηλεκατευθυνόμενα  παιχνίδια;  Τηλεσκόπια  (παιχνίδια);
Τηλέφωνα (παιχνίδια);  Τηλεχειριζόμενα παιχνίδια;  Τόξα και  βέλη (παιχνίδια);
Τουβλάκια  [παιχνίδια];  Τουβλάκια  παιχνιδιού  με  δυνατότητα  διασύνδεσης;
Τουβλάκια ως παιχνίδια; Τρένα (παιχνίδια); Τρομπέτες ως παιχνίδια; Τρόφιμα ως
παιχνίδια; Τροχήλατα παιχνίδια με πετάλια; Υφασμάτινα παιχνίδια; Φακοί ως
παιχνίδια [μη λειτουργούντα]; Φιγούρες για παιχνίδι; Φιγούρες παιδικών ηρώων
ως  παιχνίδια;  Φιγούρες  (παιχνίδια);  Φιγούρες  παιχνιδιού  που  μπορούν  να
μετασχηματίζονται  σε  διάφορα  σχήματα;  Φιγούρες  παιχνιδιού  Φουσκες
(σαπουνό)  [παιχνίδια];  Φουσκωτά  λαστιχένια  παιχνίδια  μικρού  πάχους;
Φουσκωτά παιχνίδια; Φουσκωτά παιχνίδια για πισίνες; Φουσκωτά παιχνίδια με
τη μορφή βάρκας; Φουσκωτά παιχνίδια πισίνας; Φυσαρμόνικες ως παιχνίδια;
Φυτά  ως  παιχνίδια;  Φωσφορίζουσα  πλαστελίνη  παιχνιδιού;  Φωσφορίζουσες
ράβδοι (παιχνίδια); Φωτεινές ράβδοι LED (παιχνίδια); Φωτογραφικές μηχανές ως
παιχνίδια  (χωρίς  δυνατότητα  λήψης  φωτογραφιών);  Χαλάκια  παιχνιδιού  για
βρεφικά παιχνίδια; Χαλάκια παιχνιδιού για χρήση με αυτοκινητάκια; Χαλάκια
παιχνιδιού με ενσωματωμένα παιδικά παιχνίδια [αθύρματα];Χαλάκια σε μορφή
παζλ [παιχνίδια]; Χειραγωγικά παιχνίδια λογικής; Χνουδωτά παιχνίδια; Χρήματα
παιχνιδιού; Ψάρια ως παιχνίδια.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC
Κωστή Παλαμά 20, Aspelia Court, 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91782
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 09/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Inspiran Cyprus Limited

Le Corbusie, 22, Alexia Court, 104, Limassol, 3075 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: P  PEPCOFF  COFFEE  ETHOS  COFFEE  TEA  SNACKS  ESPECIALLY  MADE  WITH
PASSION

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
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(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών:

30:  Καφές,  τσάι,  κακάο,  υποκατάστατα  καφέ;  Ρύζι,  ζυμαρικά  και  νούγιες;
Ταπιόκα και σάγο (αλεύρι κολλαρίσματος); Άλευρα και παρασκευάσματα από
δημητριακά;  Άρτος,  γλυκά  και  είδη  ζαχαροπλαστικής;  Σοκολάτα;  Παγωτά,
γρανίτες  και  άλλα  παγωτά;  Ζάχαρη,  μέλι,  σιρόπι  μελάσας;  Μαγιά,  μπέικιν
πάουντερ; Αλάτι, αρτύματα, μπαχαρικά, διατηρημένα βότανα; "Ξίδι,  σάλτσες
και άλλα καρυκεύματα; Πάγος [παγωμένο νερό].

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91783
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗ

ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 13, 3026 ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Vascular Medical Care VascuMec
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
44: Ιατρικές υπηρεσίες; Υπηρεσίες φροντίδας και υγιεινής για ανθρώπους και
ζώα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Michael Vorkas & Partners LLC
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 95, Μέγαρο Χαριτίνη, Γραφείο 102, 1071 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91826
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): S GIO MEDUSA LTD

Κλήμεντος 25Β, 1061 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΜΕΔUSA
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Καλλυντικά.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91531
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 02/04/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): A.C.I. VIRIBUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Μαγνησίας 8, Λυκαβηττός, 1056 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: VIRIBUS MANAGEMENT SERVICES LTD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Διαχείριση επιχειρήσεων, επιχειρηματική υποστήριξη, υπηρεσίες διοίκησης
και διαχείρισης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ζ. ΤΟΥΛΟΥΡΑΣ ΔΕΠΕ
Λεωφόρος Φανερωμένης 106, 2ος όροφος, Γραφ.201, 6031 Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91829
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Republic of Korea
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: VeNtus iON
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Ελαστικά αυτοκινήτων, ελαστικά ποδηλάτων, περιβλήματα για ελαστικά με
αεροθάλαμους,  καλύμματα  για  ελαστικά,  ελαστικά  μοτοσυκλετών,
συγκολλητικές ροδέλες καουτσούκ για επιδιόρθωση αεροθαλάμων, αεροθάλαμοι
για  ποδήλατα,  αεροθάλαμοι  για  μοτοσυκλέτες,  αεροθάλαμοι  για  ελαστικά
οχημάτων,  αεροθάλαμοι  για  τροχούς  οχημάτων,  δίχτυα  αποσκευών  για
οχήματα,  ελαστικά,  εξοπλισμός  επισκευής  για  αεροθάλαμους,  ζάντες  για
τροχούς  οχημάτων,  καλύμματα  σέλας  για  ποδήλατα,  καλύμματα  σέλας  για
μοτοσυκλέτες, ζώνες ασφαλείας για καθίσματα οχημάτων, ελατήρια φρένων για
οχήματα, αμορτισέρ για οχήματα, σχάρες μεταφοράς χιονοπέδιλων για χρήση
σε  οχήματα,  καρφιά  ελαστικών,  ελαστικά  συμπαγή  για  τροχούς  οχημάτων,
επιφάνειες  κυλίσεως  για  αναγόμωση  ελαστικών,  ερπύστριες  (τρακτέρ)  για
οχήματα, ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο (συμπαγή) για ποδήλατα. Ελαστικά χωρίς
αεροθάλαμο (συμπαγή) για μοτοσυκλέτες,  βαλβίδες για ελαστικά οχημάτων,
ελαστικά τροχών οχημάτων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χρύσα Ψαρά
Λεωφ.  Μακαρίου  ΙΙΙ  αρ.  14,  Μέγαρο  Μιτσή  2,  2ος  όροφος,  γραφ.  1,  1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91833
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SORNERO INVESTMENTS LIMITED

1  Αναστάση  Σιούκρη,  Themis  Tower,  2ος  όροφος,  διαμ.201,  Λεμεσός  3105
Cyprus
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Don Carlo
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
43: Υπηρεσίες εστιατορίου.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λεωφ. Λεμεσού 5, 2ος όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91834
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): DO. MENIKOS LTD

Μιχαλάκη Παρίδη 6, Τρούλλοι 7505 Λάρνακα Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: DOMENIKOS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Ενδύματα, υποδήματα, είδη πιλοποιίας.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Σέργιος Π. Σωτηρίου
Αγίου Αντωνίου 6, NIKA TOWER, 1ος οροφος, γρ. 103 και 104, 7102 Αραδίππου,
Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 92026
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 11/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): REVITA TURNAROUNDS LIMITED

Μεσολογγίου, 3, 3032, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΦAROS FINANCIAL KIT
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Χρηματοπιστωτικές, νομισματικές και τραπεζικές υπηρεσίες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Λ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Γωνιά Ρήγα Φεραίου 8 & Βασίλη Βρυωνίδη, LIBRA CHAMBERS BUILDING, Όροφος
1 & 2, 3095 Λεμεσός (Τ.Θ. 51511, 3506 Λεμεσός)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91836
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): DO. MENIKOS LTD

Μιχαλάκη Παρίδη 6, Τρούλλοι 7505 Λάρνακα Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Ενδύματα, υποδήματα, είδη πιλοποιίας.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Σέργιος Π. Σωτηρίου
Αγίου Αντωνίου 6, NIKA TOWER, 1ος οροφος, γρ. 103 και 104, 7102 Αραδίππου,
Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91804
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 15/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): EHSAN AMIRI

Βέροιας 11, Γραφείο 203, 2ος όροφος, Λευκωσία, Στρόβολος 2023 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: eyetouch
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38: Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας; Τηλεπικοινωνίες; Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακών
δικτύων; Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών..
42:  Υπηρεσίες  τεχνολογιών  της  πληροφορικής;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών
υπολογιστών;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού;  Δοκιμές,  πιστοποίηση  και  ποιοτικός
έλεγχος.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΛΛΑ
Βέρροιας 11, 2ος όροφος, 2023 Στρόβολος, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91805
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 15/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): EHSAN AMIRI

Βέροιας 11, Γραφείο 203, 2ος όροφος, Λευκωσία, Στρόβολος 2023 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: CYNEXT MOVE TO THE FUTURE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση,  ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;
Yπηρεσίες  διαχείρισης  πωλήσεων;  Αγορά  αγαθών  και  υπηρεσιών  για  άλλες
επιχειρήσεις;  Ανάθεση  συμβάσεων  για  την  αγορά  και  πώληση  αγαθών  και
υπηρεσιών; Γραφεία εισαγωγών και εξαγωγών με δραστηριότητα στον τομέα
ενέργειας; Διαμεσολάβηση για την επίτευξη συμφωνιών σε σχέση με την πώληση
και αγορά προϊόντων; Διαμεσολάβηση και ολοκλήρωση εμπορικών συναλλαγών
για  λογαριασμό  τρίτων;  Διαμεσολάβηση  σε  εμπορικές  επιχειρήσεις  για
λογαριασμό τρίτων; Διαμεσολάβηση στη σύναψη συμβάσεων σε σχέση με την
πώληση  και  αγορά  προϊόντων;  Διαπραγμάτευση  εμπορικών  συναλλαγών  για
λογαριασμό τρίτων; Διαπραγμάτευση και διακανονισμός εμπορικών συναλλαγών
για λογαριασμό τρίτων..
37:  Ανακαίνιση  ακινήτων;  Ανακαίνιση  εσωτερικών  χώρων  εμπορικών
εγκαταστάσεων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΛΛΑ
Βέρροιας 11, 2ος όροφος, 2023 Στρόβολος, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91811
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 15/06/2021
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(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Tropicana Products, Inc.
1001 13th Avenue East Bradenton, Florida 34208 United States of America

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Tropicana DELIGHT APPLE DRINK
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
32: Χυμοί από φρούτα και ποτά από φρούτα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χρύσα Ψαρά
Λεωφ.  Μακαρίου  ΙΙΙ  αρ.  14,  Μέγαρο  Μιτσή  2,  2ος  όροφος,  γραφ.  1,  1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91806
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 16/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202 United States of America
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: NINJAMAS PYJAMA PANTS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Βρεφικές πάνες και βρακάκια εκπαίδευσης μίας χρήσης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ & ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Θεμιστοκλή Δέρβη 12, 1ος όροφος, Μέγαρο PALAIS D´IVOIRE, 1066 Λευκωσία
Τ.Θ.21762, 1513 Λευκωσία
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Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91832
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Mestek Inc.

260 North Elm Street, Westfield, MA 01085 United States of America
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: SLANT/FIN
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
11: Συσκευές κλιματισμού. Σώματα καλοριφέρ.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λεωφ. Λεμεσού 5, 2ος όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91812
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 16/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Moment Break Ltd

Αγίας Φυλάξεως 150, 3087 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: COFFEE MOMENT BREAK
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
43: Υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών. Υπηρεσίες καφετερίας.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91815
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SHISHALOVE LTD

Βρυσουδιών 171, House 7, 5295 Παραλίμνι Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: shishalove
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
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(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών:

34:  θυσίες  για  εισπνοή  μέσω  ναργιλέδων,  ειδικότερα  αρωματικές  ουσίες.
Εισπνεύσιμα αερολύματα και φέρουσες ουσίες αυτών για χρήση σε ναργιλέδες,
ηλεκτρονικοί ναργιλέδες, πέτρες ατμού για ναργιλέ, Mu'asse (καπνός ναργιλέ).
Ναργιλέδες, αρωματικός καπνός, αρωματικές ουσίες για καπνό.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91835
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): DO. MENIKOS LTD

Μιχαλάκη Παρίδη 6, Τρούλλοι 7505 Λάρνακα Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: DMK.
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Ενδύματα, υποδήματα, είδη πιλοποιίας.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Σέργιος Π. Σωτηρίου
Αγίου Αντωνίου 6, NIKA TOWER, 1ος οροφος, γρ. 103 και 104, 7102 Αραδίππου,
Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91822
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Unionstar Limited

Αγίας Φυλάξεως & Ζήνωνος Ρωσσίδη 2, 1ος όροφος, 3082 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ROX CASINO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Εξοπλισμός  καταδύσεων;  Επιστημονικές  και  εργαστηριακές  συσκευές
επεξεργασίας με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας; Ηχογραφημένα περιεχόμενα;
Μαγνήτες,  μαγνητοποιητές  και  απομαγνητοποιητές;  Συσκευές  ασφαλείας,
προστασίας, προφύλαξης και σηματοδότησης; Οπτικές συσκευές, ενισχυτές και
διορθωτές;  Συσκευές  μέτρησης,  ανίχνευσης,  παρακολούθησης  και  ελέγχου;
Συσκευές επιστημονικής έρευνας και εργαστηρίων, συσκευές εκπαίδευσης και
εξομοιωτές;  Συσκευές,  όργανα και  καλώδια για ηλεκτρισμό;  Τεχνολογία της
πληροφορίας και  συσκευές οπτικοακουστικές,  πολυμέσων και  φωτογραφικές;
Όργανα κατάδυσης; Συσκευές πλοήγησης, καθοδήγησης, εντοπισμού, στόχευσης
και χαρτογράφησης..
42:  Δοκιμές,  πιστοποίηση  και  ποιοτικός  έλεγχος;  Επιστημονικές  και
τεχνολογικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών
υπολογιστών;  Υπηρεσίες  τεχνολογιών  της  πληροφορικής.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Δ.Φ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Αγίας Φυλάξεως & Ζήνωνος Ρωσσίδη 2, 1ος όροφος, 3082 Λεμεσός, P.O.Box
59655, CY 4011 Λεμεσός
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Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91821
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Unionstar Limited

Αγίας Φυλάξεως & Ζήνωνος Ρωσσίδη 2, 1ος όροφος, 3082 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: FRESH CASINO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Εξοπλισμός  καταδύσεων;  Επιστημονικές  και  εργαστηριακές  συσκευές
επεξεργασίας με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας; Ηχογραφημένα περιεχόμενα;
Μαγνήτες,  μαγνητοποιητές  και  απομαγνητοποιητές;  Οπτικές  συσκευές,
ενισχυτές και  διορθωτές;  Συσκευές ασφαλείας,  προστασίας,  προφύλαξης και
σηματοδότησης; Συσκευές μέτρησης, ανίχνευσης, παρακολούθησης και ελέγχου;
Συσκευές επιστημονικής έρευνας και εργαστηρίων, συσκευές εκπαίδευσης και
εξομοιωτές;  Συσκευές  πλοήγησης,  καθοδήγησης,  εντοπισμού,  στόχευσης  και
χαρτογράφησης; Συσκευές, όργανα και καλώδια για ηλεκτρισμό; Τεχνολογία της
πληροφορίας και  συσκευές οπτικοακουστικές,  πολυμέσων και  φωτογραφικές;
Όργανα κατάδυσης..
42:  Δοκιμές,  πιστοποίηση  και  ποιοτικός  έλεγχος;  Επιστημονικές  και
τεχνολογικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού;  Υπηρεσίες  τεχνολογιών  της
πληροφορικής; Υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Δ.Φ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Αγίας Φυλάξεως & Ζήνωνος Ρωσσίδη 2, 1ος όροφος, 3082 Λεμεσός, P.O.Box
59655, CY 4011 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91820
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Lartim Limited

Αγίας Φυλάξεως & Ζήνωνος Ρωσσίδη 2, 1ος όροφος, 3082 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: JET CASINO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Εξοπλισμός  καταδύσεων;  Επιστημονικές  και  εργαστηριακές  συσκευές
επεξεργασίας με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας; Ηχογραφημένα περιεχόμενα;
Μαγνήτες,  μαγνητοποιητές  και  απομαγνητοποιητές;  Οπτικές  συσκευές,
ενισχυτές και  διορθωτές;  Συσκευές ασφαλείας,  προστασίας,  προφύλαξης και
σηματοδότησης; Συσκευές επιστημονικής έρευνας και εργαστηρίων, συσκευές
εκπαίδευσης και εξομοιωτές; Συσκευές μέτρησης, ανίχνευσης, παρακολούθησης
και  ελέγχου;  Συσκευές πλοήγησης,  καθοδήγησης,  εντοπισμού,  στόχευσης και
χαρτογράφησης; Συσκευές, όργανα και καλώδια για ηλεκτρισμό; Τεχνολογία της
πληροφορίας και  συσκευές οπτικοακουστικές,  πολυμέσων και  φωτογραφικές;
Όργανα κατάδυσης..
42:  Δοκιμές,  πιστοποίηση  και  ποιοτικός  έλεγχος;  Επιστημονικές  και
τεχνολογικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού;  Υπηρεσίες  τεχνολογιών  της
πληροφορικής; Υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Δ.Φ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Αγίας Φυλάξεως & Ζήνωνος Ρωσσίδη 2, 1ος όροφος, 3082 Λεμεσός, P.O.Box
59655, CY 4011 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91823
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Unionstar Limited

Αγίας Φυλάξεως & Ζήνωνος Ρωσσίδη 2, 1ος όροφος, 3082 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: SOL CASINO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Εξοπλισμός  καταδύσεων;  Επιστημονικές  και  εργαστηριακές  συσκευές
επεξεργασίας με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας; Μαγνήτες, μαγνητοποιητές
και  απομαγνητοποιητές;  Ηχογραφημένα  περιεχόμενα;  Οπτικές  συσκευές,
ενισχυτές και  διορθωτές;  Συσκευές ασφαλείας,  προστασίας,  προφύλαξης και
σηματοδότησης; Συσκευές επιστημονικής έρευνας και εργαστηρίων, συσκευές
εκπαίδευσης και εξομοιωτές; Συσκευές μέτρησης, ανίχνευσης, παρακολούθησης
και  ελέγχου;  Συσκευές πλοήγησης,  καθοδήγησης,  εντοπισμού,  στόχευσης και
χαρτογράφησης; Συσκευές, όργανα και καλώδια για ηλεκτρισμό; Τεχνολογία της
πληροφορίας και  συσκευές οπτικοακουστικές,  πολυμέσων και  φωτογραφικές;
Όργανα κατάδυσης..
42:  Δοκιμές,  πιστοποίηση  και  ποιοτικός  έλεγχος;  Επιστημονικές  και
τεχνολογικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού;  Υπηρεσίες  τεχνολογιών  της
πληροφορικής; Υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Δ.Φ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Αγίας Φυλάξεως & Ζήνωνος Ρωσσίδη 2, 1ος όροφος, 3082 Λεμεσός, P.O.Box
59655, CY 4011 Λεμεσός
Κύπρος
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(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91816
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 22/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SPIRITUP LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καστοριάς 4, Γέρακας Αττικής, Τ.Κ. 15344 Greece
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ADVENGERS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση.  Διαφημίσεις  επί  γραμμής  –  διαφημίσεις  και  διαφημιστικές
υπηρεσίες  μέσω  τηλεοράσεως,  ραδιοφώνου  ή  ταχυδρομείου.  Διαφήμιση  και
διαφημιστικές υπηρεσίες. Διαφήμιση και μάρκετινγκ. Διαφήμιση με πληρωμή ανά
κλικ. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαφήμισης και εμπορικής προώθησης. Παραγωγή
διαφημιστικού  υλικού  και  διαφημιστικών  μηνυμάτων.  Υπηρεσίες  άμεσου
μάρκετινγκ. Υπηρεσίες διαφήμισης και εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών
δικτύων. Υπηρεσίες προώθησης και διαφήμισης. Συμβουλευτική σε σχέση με την
προώθηση  επιχειρήσεων  .  Σχεδιασμός  στρατηγικής  επιχειρήσεων.  Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών επιχείρησης
μέσω  δικτύου  συνεργατών.  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  την
προώθηση πωλήσεων. Οργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, εμπορικών εκθέσεων
και  επιδείξεων για  εμπορικούς και  διαφημιστικούς σκοπούς και  προώθηση .
Υπηρεσίες διαφήμισης για τη δημιουργία ταυτότητας εταιρικής και εμπορικών
σημάτων.  Παραγωγή  εγγράφων  μαγνητοσκοπημένης  εικόνας  (βίντεο  )  για
διαφημιστικούς  σκοπούς  .  Παραγωγή εγγράφων μαγνητοσκοπημένης  εικόνας
(βίντεο)  για  σκοπούς  μάρκετινγκ.  Σχεδιασμός  διαφημιστικών  φυλλαδίων.
Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων..
42:  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  την  ασφάλεια  δεδομένων.
Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  και  πληροφοριών  σε  σχέση  με  περιφερειακά
ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  συστημάτων
υπολογιστική.  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  λογισμικού  ηλεκτρονικής  βάσης
δεδομένων. Σχεδιασμός, δημιουργία και προγραμματισμός ιστοσελίδων. Παροχή
συμβουλών σε θέματα ασφάλειας διαδικτύου. Ανάπτυξη, προγραμματισμός και
εφαρμογή  λογισμικού.  Ανάπτυξη  συστημάτων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.
Γραφιστικός  σχεδιασμός διαφημιστικών λογότυπων.  Δημιουργία  ιστοσελίδων.
Παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  την  σχεδίαση  ιστοσελίδας.  Σχεδιασμός  και
ανάπτυξη ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο. Σχεδιασμός διαφημιστικών φυλλαδίων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΡΤΕΜΙΟΥ, ΠΙΕΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ
Θεσσαλονίκης 5, PLATY BUILDING BLC B, 1ος όροφος, γρ.Β15, 2122 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91839
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 01/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.

Μακαρίου ΙΙΙ & Mνασιάδου & Ντε Τύρας, 22, 1065, Λευκωσία Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ TOTAL SUPPORT
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7: Ηλεκτρικές σκούπες; Κουζίνας ηλεκτρικές συσκευές; Πλυντήρια [πλυντήρια
ρούχων]; Πλυντήρια πιάτων; Μύλοι οικιακής χρήσης πλην των χειροκίνητων;
Ηλεκτρικοί  αποχυμωτές  φρούτων;  Αναδευτήρες;  Αναδευτήρες  ηλεκτρικοί
οικιακής  χρήσης;  Ανάμειξης  μηχανές  (μίξερ)..
8:  Εργαλεία  χειρός  για  δημιουργία  κυματισμών  στα  μαλλιά;  Ηλεκτρικές
συσκευές για κοτσιδάκια μαλλιών;  Μαλλιά (ψαλίδια κοπής για κούρεμα -ών)
ηλεκτρικά  και  μη;  Νυχοκόπτες  (ηλεκτρικοί  και  μη);  Σετ  ξυρίσματος;  Σετ
ποδοκομίας (πεντικιούρ); Ηλεκτρικές και μη ηλεκτρικές συσκευές αποτρίχωσης..
9: Συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας; Συσκευές για τη μετάδοση εικόνων;
Συσκευές αναπαραγωγής ήχου; Εξοπλισμός για την αναπαραγωγή εικόνας; Μέσα
αποθήκευσης μαγνητικών δεδομένων, δίσκοι εγγραφών; Σύμπυκνοι δίσκοι ήχου;
Ψηφιακοί  βιντεοδίσκοι;  Ψηφιακά  μέσα  εγγραφής;  Ταμειακές  μηχανές;
Αριθμομηχανές;  Εξοπλισμός  για  την  επεξεργασία  δεδομένων;  Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές; Λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές; Εγγραφή ήχου (Όργανα
για τη -); Εκτυπωτές για ηλεκτρονικούς υπολογιστές; Ηχεία; Κινητά τηλέφωνα;
Μίκτες ήχου; Οθόνες βίντεο; Συσκευές πλοήγησης για αυτοκίνητα; Τηλεόρασης
(Συσκευές -); Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές; Φωτογραφικές μηχανές..
11: Κουζίνες ηλεκτρικές; Ηλεκτρικά σκεύη μαγειρικής; Θερμαντήρες πιάτων;
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Απορροφητήρες για κουζίνες; Ατμομάγειρες, ηλεκτρικοί; Ηλεκτρικά θερμαντικά
σώματα; Ηλεκτρικοί βραστήρες; Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης; Στεγνωτήρες
μαλλιών;  Στεγνωτήρες  ρούχων  ηλεκτρικοί;  Συσκευές  θέρμανσης;  Συσκευές
θέρμανσης αέρα; Συσκευές κλιματισμού; Ψυγείων (Συσκευές και εγκαταστάσεις
-)..
14:  Ξυπνητήρια;  Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια;  Ρολόγια χειρός;  Επιτραπέζια
ρολόγια..
16: Χαρτί; Χαρτόνι; Κάρτες; Έντυπα ενημερωτικά φυλλάδια; Έντυπα εγχειρίδια;
Κατάλογοι;  Έντυπα  προς  συμπλήρωση;  Αφίσες;  Χαρτικά  [είδη  γραφικών];
Εγχειρίδια στρατηγικής για βιντεοπαιχνίδια..
20:  Επενδύσεις  αποσπώμενες  για  νεροχύτες;  Έπιπλα;  Ντουλάπια;  Πάγκοι
[έπιπλα]; Πιατοθήκες; Προθήκες; Τραπεζάκια για υπολογιστές τροχήλατα..
21:  Σκεύη μαγειρικής χρήσης; Σκεύη οικιακής χρήσης; Εργαλεία μαγειρικής;
Οδοντόβουρτσες [ηλεκτρικές]; Καφέ (Μύλοι για -) χειροκίνητοι; Καφέ (Φίλτρα
για -) μη ηλεκτρικά..
28:  Χειριστήρια  βιντεοπαιχνιδιών;  Συσκευές  παιχνιδιών  βίντεο;  Κονσόλες
βιντεοπαιχνιδιού  που  προορίζονται  για  χρήση  με  τηλεόραση;  Κονσόλες
παιχνιδιών; Χειριστήρια ατομικών παιχνιδιών..
35:  Διαφήμιση  και  μάρκετινγκ;  Υπηρεσίες  προώθησης  και  διαφήμισης;
Αφισοκόλληση;  Δημοσίευση  διαφημιστικών  κειμένων;  Διανομή  διαφημιστικού
υλικού;  Διανομή  διαφημιστικού  υλικού  και  υλικού  προώθησης;  Διανομή
διαφημιστικών μηνυμάτων;  Διαφήμιση επί  γραμμής σε δίκτυο πληροφορικής;
Διαφήμιση  επί  γραμμής  σε  ηλεκτρονικά  δίκτυα  επικοινωνίας;  Διαφήμιση  με
αλληλογραφία;  Ραδιοφωνική  και  τηλεοπτική  διαφήμιση;  Αναπαραγωγή
εγγράφων;  Διαφήμιση  σε  περιοδικά,  φυλλάδια  και  εφημερίδες;  Προώθηση
πωλήσεων  μέσω  προγραμμάτων  επιβράβευσης  πελατών;  Διαχείριση
προγραμμάτων  επιβράβευσης  πίστης;  Διαχείριση  πωλήσεων;  Οργάνωση,
λειτουργία  και  επίβλεψη  προγραμμάτων  ανταμοιβής  πελατών  και
προγραμμάτων  κινήτρων  προώθησης..
36:  Χρηματοπιστωτικές  υποθέσεις;  Υπηρεσίες  προγραμμάτων  παροχών
ανταποδοτικού  χαρακτήρα..
37: Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών; Πληροφόρηση για θέματα επισκευής;
Πληροφόρηση για θέματα κατασκευών; Τηλεφώνων (Εγκατάσταση και επισκευή
-);  Ηλεκτρικών  (Εγκατάσταση  και  επισκευή  συσκευών  -);  Εγκατάσταση
ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Ηλεκτρονικών  υπολογιστών  (Εγκατάσταση,
συντήρηση και επισκευή υλικού -); Επισκευή τηλεοράσεων; Αναβάθμιση υλικού
ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Φωτογραφικών  (Επισκευή  συσκευών  -);
Εγκατάσταση και επισκευή συσκευών κλιματισμού; Θέρμανσης (Εγκατάσταση
και επισκευή -); Φούρνων (Εγκατάσταση και επισκευή -); Ψύξης (Εγκατάσταση
και επισκευή συσκευών -); Εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού; Εγκατάσταση
οπτικοακουστικού εξοπλισμού..
38: Υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας; Μίσθωση τηλεπικοινωνιακών
συσκευών..
42:  Παροχή  τεχνολογικών  συμβουλών;  Υπηρεσίες  τεχνικής  υποστήριξης
λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Παροχή  συμβουλών  σε  σχέση  με
λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών; Εγκατάσταση, συντήρηση και ενημέρωση
λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Αναβάθμιση  λογισμικού  για  έξυπνα
τηλέφωνα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ & ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Αγίας  Ελένης,  36,  GALAXIAS  BUILDING,  BLOCK  B,  Floor  6,  Flat  602,  1061
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91827
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 27/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): J.T ALCHEMY CONCEPT LTD

Γλάδστωνος, 105, 3032 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: enso Vegan Lifestyle Bar
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29:  Γαλακτοκομικά προϊόντα και  υποκατάστατα γαλακτοκομικών προϊόντων;
Έτοιμα  γεύματα  που  περιέχουν  κυρίως  υποκατάστατα  κρέατος;  Έτοιμες
σαλάτες; Μαγειρεμένο φαγητό παρασκευασμένο κυρίως από πάστα σόγιας και
τόφου  [doenjang-jjigae],  κορεατική  κουζίνα;  Μικρογεύματα  (-  με  βάση  τα
φρούτα); Μικρογεύματα (σνακ) με βάση την καρύδα; Μικρογεύματα [σνακ] με
βάση τους ξηρούς καρπούς; Μικρογεύματα με βάση τη σόγια; Μικρογεύματα με
βάση τα λαχανικά; Μικρογεύματα με βάση το τόφου; Μπάρες [τρόφιμα] με βάση
τη σόγια; Μπάρες με βάση τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς..
30: Επεξεργασμένα δημητριακά, άμυλα και προϊόντα που κατασκευάζονται από
αυτά,  ψημένα  παρασκευάσματα  και  μαγιά;  Καφές,  τσάι  και  κακάο  και
υποκατάστατα αυτών; Ανοιχτά σάντουιτς; Έτοιμα μικρογεύματα (σνακ) με βάση
τα δημητριακά; Μικρογεύματα (σνακ) από αλεύρι σόγιας; Μικρογεύματα (σνακ)
από δημητριακά; Μικρογεύματα με βάση διάφορα δημητριακά; Μικρογεύματα
(σνακ) παρασκευασμένα από μούσλι; Υποκατάστατα γεύματος σε μορφή μπάρας
με βάση τα δημητριακά; Υποκατάστατα γεύματος σε μορφή μπάρας με βάση τη
σοκολάτα;  Παρασκευάσματα  φτιαγμένα  από  δημητριακά;  Παρασκευάσματα
διατροφής με βάση σπόρους; Τρόφιμα παρασκευασμένα από γλυκαντικές ουσίες
για την παρασκευή επιδορπίων; Γλύκισματα, κέικ, τάρτες και μπισκότα; Είδη
αρτοποιίας χωρίς γλουτένη; Είδη ζαχαροπλαστικής με γεύση σοκολάτας; Είδη
ζαχαροπλαστικής  με  επικάλυψη  σοκολάτας;  Έτοιμα  επιδόρπια  (είδη
ζαχαροπλαστικής);  Έτοιμα  επιδόρπια  με  βάση  τη  σοκολάτα;  Επιδόρπια  με
μούσλι;  Κεικ;  Κατεψυγμένα  προϊόντα  ζαχαροπλαστικής  σε  ξυλάκι;  Μους
(επιδόρπια)  [είδη  ζαχαροπλαστικής];  Μικρογεύματα  (σνακ)  αποτελούμενα
κυρίως από είδη ζαχαροπλαστικής; Μπάρες δημητριακών και μπάρες ενέργειας;
Πουτίγκες  για  επιδόρπιο;  Πουτίγκες  επιδορπίου  στιγμιαίας  παρασκευής;
Πουτίγκες έτοιμες για κατανάλωση; Προϊόντα διατροφής με βάση το κακάο;
Σοκολάτες,  σοκολάτα;  Τρόφιμα  που  περιέχουν  κακάο [ως  κύριο  συστατικό];
Καφές..
32: Μη αλκοολούχα ποτά; Ελαφρά παχύρρευστα ποτά φρούτων; Ισοτονικά ποτά;
Μη οινοπνευματώδη ποτά που περιέχουν χυμούς λαχανικών; Παχύρρευστα ποτά
με βάση τα φρούτα (μη οινοπνευματώδη ποτά φρούτων) [smoothies]; Ποτά από
χυμούς πράσινων λαχανικών; Ποτά για τόνωση της ενέργειας; Ποτά για αθλητές
που περιέχουν ηλεκτρολύτες; Ποτά που περιέχουν βιταμίνες; Χυμοί.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

N. XENOFONTOS LLC
4 Prometheus Str., Executive Center, 1st floor, office M01, 1065 Nicosia
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91854
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 01/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): "HELLENIC  FUELS  AND  LUBRICANTS  SINGLE  MEMBER  INDUSTRIAL  AND

COMMERCIAL  SOCIETE  ANONYME",  also  trading  as  "EKO  ABEE"
8A Cheimarras street, 151 25 Marousi Greece

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Easy EKO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
4:  Καύσιμα.  Καύσιμο  βουτανίου.  Βουτάνιο  για  φωτιστική  χρήση.  Καύσιμο
βουτάνιο  για  αναπτήρες.  Αέριο  βουτανίου  για  χρήση  ως  καύσιμο.  Αέριο
βουτάνιο  για  χρήση  ως  οικιακό  καύσιμο.  Αέριο  προπάνιο,  Αέριο  προπάνιο,
Προπάνιο  θέρμανσης,  Προπάνιο  φωτισμού.  Προπάνιο  για  χρήση ως καύσιμο.
Αέριο  προπανίου  πωλούμενο  σε  φιάλες  για  χρήση  σε  πυρσούς.  Υγρό  αέριο.
Υγροποιημένο  πετρέλαιο.  Υγροποιημένα  αέρια  πετρελαίου  για  κινητήρες.
Υγροποιημένα  αέρια  πετρελαίου  για  οικιακή  χρήση.  Υγροποιημένα  αέρια
πετρελαίου για βιομηχανικούς σκοπούς΄.  Έλαια για λάμπες φωτισμού.  Αέριο
καύσιμο.  Αέρια  στερεοποιημένα  [καύσιμα].  Αεροποιημένων  καυσίμων
(Μείγματα)..
6: Μεταλλικές φιάλες υγραερίου. Μεταλλικοί σωλήνες μεταφοράς υγρών και
αερίων. Αέρια πεπιεσμένα (Δοχεία για-) μεταλλικά. Μεταλλικοί κύλινδροι για
πεπιεσμένα  αέρια  ή  υγρά  [κενοί].  Μεταλλικά  δοχεία  για  χημικά  προϊόντα,
πεπιεσμένα αέρια ή υγρό αέρα. Μεταλλικές φιάλες και δοχεία για πεπιεσμένο
αέριο ή υγρό αέρα. Μεταλλικοί κύλινδροι πεπιεσμένων αερίων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΔΡ. Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λάμπουσας 1, 1095 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91855
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 01/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): "HELLENIC  FUELS  AND  LUBRICANTS  SINGLE  MEMBER  INDUSTRIAL  AND

COMMERCIAL  SOCIETE  ANONYME",  also  trading  as  "EKO  ABEE"
8A Cheimarras street, 151 25 Marousi Greece

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: E gas EKO Easy EKO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
4:  Καύσιμα.  Καύσιμο  βουτανίου.  Βουτάνιο  για  φωτιστική  χρήση.  Καύσιμο
βουτάνιο  για  αναπτήρες.  Αέριο  βουτανίου  για  χρήση  ως  καύσιμο.  Αέριο
βουτάνιο  για  χρήση  ως  οικιακό  καύσιμο.  Αέριο  προπάνιο,  Αέριο  προπάνιο,
Προπάνιο  θέρμανσης,  Προπάνιο  φωτισμού.  Προπάνιο  για  χρήση ως καύσιμο.
Αέριο  προπανίου  πωλούμενο  σε  φιάλες  για  χρήση  σε  πυρσούς.  Υγρό  αέριο.
Υγροποιημένο  πετρέλαιο.  Υγροποιημένα  αέρια  πετρελαίου  για  κινητήρες.
Υγροποιημένα  αέρια  πετρελαίου  για  οικιακή  χρήση.  Υγροποιημένα  αέρια
πετρελαίου για βιομηχανικούς σκοπούς΄.  Έλαια για λάμπες φωτισμού.  Αέριο
καύσιμο.  Αέρια  στερεοποιημένα  [καύσιμα].  Αεροποιημένων  καυσίμων
(Μείγματα)..
6: Μεταλλικές φιάλες υγραερίου. Μεταλλικοί σωλήνες μεταφοράς υγρών και
αερίων. Αέρια πεπιεσμένα (Δοχεία για-) μεταλλικά. Μεταλλικοί κύλινδροι για
πεπιεσμένα  αέρια  ή  υγρά  [κενοί].  Μεταλλικά  δοχεία  για  χημικά  προϊόντα,
πεπιεσμένα αέρια ή υγρό αέρα. Μεταλλικές φιάλες και δοχεία για πεπιεσμένο
αέριο ή υγρό αέρα. Μεταλλικοί κύλινδροι πεπιεσμένων αερίων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΔΡ. Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Λάμπουσας 1, 1095 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91848
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 01/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): B. LAZIC & CO LLC

John Kennedy 28, Stylianides Building, office 401, 1087 Nicosia Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: B.Lazic & Co LLC BUSINESS LAWYERS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 45: Υπηρεσίες παρεχόμενες από δικηγόρους.



25/10/2021 172

25/10/2021 172/283

ή/και Υπηρεσιών:
(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου

ή Ειδικού Πληρεξούσιου:
NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91847
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 01/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): B. LAZIC & CO LLC

John Kennedy 28, Stylianides Building, office 401, 1087 Nicosia Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Lazic & Co Business Lawyers
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
45: Υπηρεσίες παρεχόμενες από δικηγόρους.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91845
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 01/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Y.A.M. IMPERIO ENTERPRISES LIMITED

Κέδρων 5, IMPERIO HOUSE, Μέσα Γειτονιά, 4004, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: IMPERIO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Διοίκηση εμπορικών επιχειρήσεων, ειδικότερα, εμπορικών επιχειρήσεων για
την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων και/ή εμπορικών ακινήτων και/ή ακινήτων
μικτής  χρήσης  και/ή  βιομηχανικών  ακινήτων;  Διαφήμιση  εμπορικών
επιχειρήσεων, ειδικότερα, εμπορικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη οικιστικών
ακινήτων  και/ή  εμπορικών  ακινήτων  και/ή  ακινήτων  μικτής  χρήσης  και/ή
βιομηχανικών  ακινήτων;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  επιχειρηματικών  έργων  για
κατασκευαστικά  έργα;  Διαχείριση  εμπορικών  επιχειρήσεων,  ειδικότερα,
εμπορικών  επιχειρήσεων  για  την  ανάπτυξη  οικιστικών  ακινήτων  και/ή
εμπορικών  ακινήτων  και/ή  ακινήτων  μικτής  χρήσης  και/ή  βιομηχανικών
ακινήτων..
36: Παροχή πληροφοριών σε σχέση με ακίνητα και με την αγορά ακινήτων;
Διαχείριση  ακίνητης  περιουσίας;  Κτηματομεσιτικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες
διαχείρισης  χαρτοφυλακίου  ακινήτων;  Παροχή  πληροφοριών  σε  σχέση  με
ακίνητη  περιουσία;  Παροχή  συμβουλών  για  θέματα  ακινήτων;  Διαχείριση
ακινήτων;  Διαχείριση  κατασκευών;  Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις;  Εκμίσθωση
διαμερισμάτων;  Διαχείριση  πολυκατοικιών;  Είσπραξη  ενοικίων;  Μίσθωση
γραφείων  [ακίνητα];  Εκμίσθωση  γραφείων  για  συστέγαση..
37:  Υπηρεσίες  ανάπτυξης  ακίνητης  περιουσίας  (κατασκευή);  Υπηρεσίες
διαχείρισης  κατασκευών..
42: Σχεδιασμός κτιρίων; Σχεδιασμός εξωτερικών χώρων κτηρίων; Σχεδιασμός
εσωτερικών χώρων κτιρίων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χάρης Πετρίδου Σιάρπ
Γρίβα Διγενή & Ρήγα Φεραίου, 2, LIMASSOL CENTER, BLOCK B, Floor 3, Flat 304,
3095 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91846
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 01/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Y.A.M. IMPERIO ENTERPRISES LIMITED

Κέδρων 5, IMPERIO HOUSE, Μέσα Γειτονιά, 4004, Λεμεσός Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: IMPERIO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Διοίκηση εμπορικών επιχειρήσεων, ειδικότερα, εμπορικών επιχειρήσεων για
την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων και/ή εμπορικών ακινήτων και/ή ακινήτων
μικτής  χρήσης  και/ή  βιομηχανικών  ακινήτων;  Διαφήμιση  εμπορικών
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επιχειρήσεων, ειδικότερα, εμπορικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη οικιστικών
ακινήτων  και/ή  εμπορικών  ακινήτων  και/ή  ακινήτων  μικτής  χρήσης  και/ή
βιομηχανικών  ακινήτων;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  επιχειρηματικών  έργων  για
κατασκευαστικά  έργα;  Διαχείριση  εμπορικών  επιχειρήσεων,  ειδικότερα,
εμπορικών  επιχειρήσεων  για  την  ανάπτυξη  οικιστικών  ακινήτων  και/ή
εμπορικών  ακινήτων  και/ή  ακινήτων  μικτής  χρήσης  και/ή  βιομηχανικών
ακινήτων..
36: Παροχή πληροφοριών σε σχέση με ακίνητα και με την αγορά ακινήτων;
Διαχείριση  ακίνητης  περιουσίας;  Κτηματομεσιτικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες
διαχείρισης  χαρτοφυλακίου  ακινήτων;  Παροχή  πληροφοριών  σε  σχέση  με
ακίνητη  περιουσία;  Παροχή  συμβουλών  για  θέματα  ακινήτων;  Διαχείριση
ακινήτων;  Διαχείριση  κατασκευών;  Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις;  Εκμίσθωση
διαμερισμάτων;  Διαχείριση  πολυκατοικιών;  Είσπραξη  ενοικίων;  Μίσθωση
γραφείων  [ακίνητα];  Εκμίσθωση  γραφείων  για  συστέγαση..
37:  Υπηρεσίες  ανάπτυξης  ακίνητης  περιουσίας  (κατασκευή);  Υπηρεσίες
διαχείρισης  κατασκευών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χάρης Πετρίδου Σιάρπ
Γρίβα Διγενή & Ρήγα Φεραίου, 2, LIMASSOL CENTER, BLOCK B, Floor 3, Flat 304,
3095 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91850
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 02/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): BREINROCK LIMITED

Σπύρου Κυπριανού 9, Neda Center, 1ος όροφος, Γρ.1Β, 3070 Λεμεσός Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: BREINROCK
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Παροχή προ-πληρωμένων καρτών και μαρκών; Συγκέντρωση χρημάτων και
οικονομική  χορηγία;  Υπηρεσίες  ασφάλισης;  Υπηρεσίες  θησαυροφυλακίων
(κατάθεση  σε  θυρίδες  -);  Υπηρεσίες  οικονομικών/χρηματοπιστωτικών
εκτιμήσεων;  Χρηματοπιστωτικές,  νομισματικές  και  τραπεζικές  υπηρεσίες;
Ασφάλειες;  Κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων;  Συλλογή κεφαλαίων και  παροχή
χορηγιών;  Υπηρεσίες  ασφαλούς  φύλαξης  τιμαλφών;  Υπηρεσίες  φύλαξης  σε
θυρίδα;  Ηλεκτρονικές  χρηματοπιστωτικές,  νομισματικές  και  τραπεζικές
υπηρεσίες;

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

KARAPATAKIS PAVLIDES LLC
28ης  Οκτωβρίου  243,  Christiana  Bldg,  3ος  όροφος,  Γραφ.  301-302,  3035
Λεμεσός (Τ.Θ. 50050, 3600 Λεμεσός)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91851
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 02/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): AETHER ANTHANA LIMITED

12 Λεωφόρος Ποσειδώνος, ALMYRA HOTEL, 8042 Πάφος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ANTASIA beach club
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Επεξεργασμένα δημητριακά, άμυλα και προϊόντα που κατασκευάζονται από
αυτά, ψημένα παρασκευάσματα και μαγιά; Ζάχαρη, φυσικές γλυκαντικές ουσίες,
γλυκιά επικάλυψη και γλυκιά γέμιση, μελισσοκομικά προϊόντα; Καφές, τσάι και
κακάο  και  υποκατάστατα  αυτών;  Πάγος,  παγωτά,  παγωμένο  γιαούρτι  και
γρανίτες; Ανοιχτά σάντουιτς; Αλμυρές τηγανίτες; Αλμυρές και γλυκές πίτες και
μπιφτέκια  με  κεχρί;  Αλμυρά  πιτοειδή;  Αλμυρά  μικρογεύματα  με  βάση  το
καλαμπόκι; Αλμυρά μικρογεύματα με βάση τα δημητριακά..
33: Οινοπνευματώδη ροφήματα (εκτός ζύθου); Ποτά (οινοπνευματώδη) εκτός
ζύθου; Ποτά αλκοολούχα [εκτός μπύρας]; Οινοπνευματώδη ποτά, εκτός ζύθου;
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Οινοπνευματώδη παρασκευάσματα για ποτά; Μηλίτης; Αλκοολούχα ποτά, εκτός
ζύθου; Παρασκευάσματα για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών; Αλκοολούχα
ποτά (εκτός μπύρας)..
43:  Παροχή  προσωρινής  κατάλυσης;  Υπηρεσίες  παροχής  πληροφοριών,
συμβουλών και κρατήσεων για την παροχή εδεσμάτων και ποτών; Υπηρεσίες
παροχής πληροφοριών,  συμβουλών και  κρατήσεων για προσωρινή κατάλυση;
Υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης; Προσωρινή κατάλυση; Παροχή προσωρινού
καταλύματος.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΔΕΠΕ
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 2-4, CAPITAL CENTER, 9ος όροφος, 1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91852
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 02/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): AETHER ANTHANA LIMITED

12 Λεωφόρος Ποσειδώνος, ALMYRA HOTEL, 8042 Πάφος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ANTASIA
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Καφές, τσάι και κακάο και υποκατάστατα αυτών; Πάγος, παγωτά, παγωμένο
γιαούρτι και γρανίτες; Ζάχαρη, φυσικές γλυκαντικές ουσίες, γλυκιά επικάλυψη
και γλυκιά γέμιση, μελισσοκομικά προϊόντα; Επεξεργασμένα δημητριακά, άμυλα
και  προϊόντα  που  κατασκευάζονται  από  αυτά,  ψημένα  παρασκευάσματα και
μαγιά; Αλμυρές τηγανίτες; Ανοιχτά σάντουιτς; Αλμυρές και γλυκές πίτες και
μπιφτέκια με κεχρί;  Γεύματα με κύριο συστατικό το ρύζι;  Γεύματα με κύριο
συστατικό  τα  ζυμαρικά;  Ελαφρά  γεύματα  (σνακ)  με  βάση  το  ρύζι;  Ελαφρά
γεύματα (σνακ) με βάση δημητριακά; Δημητριακών αποξηραμένων (Νιφάδες -)..
33:  Αλκοολούχα ποτά (εκτός μπύρας);  Παρασκευάσματα για  την  παρασκευή
αλκοολούχων ποτών; Αλκοολούχα ποτά, εκτός ζύθου; Μηλίτης; Οινοπνευματώδη
παρασκευάσματα  για  ποτά;  Οινοπνευματώδη  ροφήματα  (εκτός  ζύθου);
Οινοπνευματώδη ποτά, εκτός ζύθου; Ποτά αλκοολούχα [εκτός μπύρας]; Ποτά
(οινοπνευματώδη) εκτός ζύθου..
43:  Υπηρεσίες  προσωρινής  κατάλυσης;  Παροχή  προσωρινής  κατάλυσης;
Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών,  συμβουλών και  κρατήσεων για προσωρινή
κατάλυση; Προσωρινή κατάλυση; Παροχή φαγητού και ποτού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΔΕΠΕ
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 2-4, CAPITAL CENTER, 9ος όροφος, 1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91853
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 02/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κάμπου 19, Στρόβολος 2030, Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: PELETICO Be a Creator
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
1: Κολλώδεις ουσίες για χρήση στη βιομηχανία; Κόλλες κολλαρίσματος; Κόλλες
πολυουρεθάνης;  Κόλλες  μεταξοτυπίας;  Κόλλες  ψεκασμού;  Κόλλες  για  τη
στερέωση πλακιδίων; Κόλλες για ταπετσαρίες; Αφίσες (Κόλλες για -); Κολλώδεις
ύλες για την οικοδομική βιομηχανία; Κόλλες για γυαλί;  Κόλλες για κονίαμα;
Αυτοκόλλητα  έμπλαστρα;  Κόλλες  για  στεγάνωση;  Κόλλες  επιδιόρθωσης
ελαστικών;  Κόλλες πλακόστρωσης;  Συγκολλητικά για προσαρμογή πλακιδίων
επίστρωσης; Κόλλες για χρήση στη βιβλιοδεσία; Κολλώδη τήγματα; Κόλλες για
επενδύσεις οροφών; Κόλλες για επιστρώσεις δαπέδου; Κόλλες για την εκτύπωση
οθονών; Κόλλες για εκτύπωση προτύπων; Κόλλες για στερέωση εμπλάστρων;
Κόλλες  για  επενδύσεις  τοίχου;  Πρόσθετα  γαλακτώδους  χυμού  (λατέχ)  για
κόλλες;  Κόλλες οροφής εφαρμοζόμενες εν  θερμώ; Ουσίες για την αφαίρεση
κολλών;  Κόλλες  για  κεραμικές  επιστρώσεις;  Κόλλες  για  διακοσμητικές
πλακοστρώσεις;  Κόλλες  για  τοποθέτηση  κεραμικών  πλακιδίων;  Κόλλες  για
προϊόντα από τσιμέντο; Κόλλες για τη στερέωση μονωτικών πλακών; Κόλλες για
την τοποθέτηση επενδύσεων τοίχων; Κόλλες για χρήση στη φωτογραφία; Κόλλες
καουτσούκ  για  βιομηχανική  χρήση;  Κόλλες  για  την  τοποθέτηση  πλακιδίων
δαπέδου;  Κόμμι  [κόλλες]  για  βιομηχανική  χρήση;  Κόλλες  πολυουρεθάνης;
Πλαστικές κόλλες [ για μη χαρτικά ή οικιακή χρήση ]; Βιομηχανικές κόλλες για
χρήση  στην  οικοδομική;  Βιομηχανικές  κόλλες  για  χρήση  σε  υδραυλικές
εργασίες; Κόλλες ταχείας συγκόλλησης για βιομηχανική χρήση; Κόλλες με βάση
το  καουτσούκ  για  βιομηχανική  χρήση;  Εποξεικές  κόλλες  για  χρήση  με
σκυρόδεμα;  Κόλλες  προοριζόμενες  στη  συγκόλληση  υλικών  (βιομηχανικές);
Κόλλες για δάπεδα, οροφές και πλακίδια τοίχου; Κόλλες συνθετικής ρητίνης για
βιομηχανική χρήση; Κόλλες με βάση το νερό για βιομηχανική χρήση; Κόλλες για
χρήση  στη  βιομηχανία  μηχανών;  Κόλλες  για  χρήση  στη  βιομηχανία
ηλεκτρονικών; Κόλλες για χρήση στη βιομηχανία ηλεκτροακουστικών ειδών;
Συνθετικές κόλλες για βιομηχανική χρήση; Βιομηχανικές κόλλες για χρήση στην
κατεργασία  μετάλλων;  Τσιμέντα  με  βάση  το  καουτσούκ  (κόλλες)  για
βιομηχανική  χρήση;  Κόλλες  που  χρησιμοποιούνται  στην  κατασκευή επίπλων;
Κόλλες για χρήση στην κατασκευή κόντρα πλακέ; Κόλλες, μη προοριζόμενες για
χαρτικά ή οικιακές χρήσεις; Κόλλες για αποτροπή της χαλάρωσης περικοχλίων
τροχών; Βιομηχανικές κόλλες για χρήση στην επίστρωση και σφράγιση; Κόλλες
για χρήση στη βιομηχανία ηλεκτροοπτικών ειδών; Κόλλες για χρήση σε στοιχεία
διαδερμικής  χορήγησης  φαρμάκων;  Γλουτένη  [κόλλα]  πλην  χαρτοπωλείου  ή
οικιακής χρήσης; Κόμμι [κόλλες] πλην χαρτοπωλείου ή οικιακής χρήσης; Κόλλες
για  βιομηχανική  χρήση  με  τη  μορφή  επιστρώσεων;  Κόλλες  εμπορίου  [μη
προοριζόμενες  για  χαρτικά  ή  οικιακή  χρήση];  Αγώγιμες  κόλλες  (μη
προοριζόμενες για οικιακή χρήση ή χαρτικά); Κόλλες καουτσούκ (για μη χαρτικά
ή  οικιακή  χρήση);  Κόλλες  επιφάνειες  (για  μη  ιατρική  ή  οικιακή  χρήση  ή
χαρτικών);  Κολλητικές  ουσίες  για  τη  βιομηχανία  και  ειδικότερα  για  τον
οικοδομικό τομέα..
2:  Παρασκευάσματα  για  πρόληψη  της  φθοράς  του  ξύλου;  Αντισκωριακά
προϊόντα  [προστατευτικά  κατά  της  σκουριάς];  Μέσα  συντήρησης  κατά  της
σκουριάς με τη μορφή επίστρωσης; Λάκες και βερνίκια; Σμάλτου [βερνίκια];
Στερεωτικά  [βερνίκια];  Βερνίκια  σιλικόνης;  Σουμάκι  για  βερνίκια;  Διαλυτικά
βερνικιών; Προστατευτικά βερνίκια δαπέδου; Επιστρώσεις σε σπρει [βερνίκια];
Ενοποιητικά  υλικά  για  βερνίκια;  Παρασκευάσματα  ξήρανσης  βερνικιών;
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Αντικρυπτογαμικά  προστατευτικά  βερνίκια;  Βερνίκια  (εκτός  από  μονωτικά
βερνίκια);  Βερνίκια  για  χρήση  στην  κατασκευή  επίπλων;  Καυστικές  ουσίες
[σταθεροποιητικά] με τη μορφή βερνικιού; Βερνίκια [εκτός από τα μονωτικα] με
διαφανές φινίρισμα; Βερνίκια για χρήση στη βιομηχανία εκτύπωσης; Βερνίκια
(όχι μονωτικά) για εφαρμογή σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα; Μπρούντζου (Λάκκα
για βαφή -); Βερνίκια τυπογραφικά ή εκτύπωσης; Λάκες μητρών; Βερνίκια για
ξύλο; Βερνίκια [βαφές]; Λάκες με βάση την ουρουσχιόλη; Διαλυτικά για λάκες;
Εφυαλώματα [επιχρίσματα]; Βασικές ανθεκτικές λάκες; Βερνίκια για μελάνες
εκτύπωσης; Πυκνωτικά μέσα για λάκες; Βερνίκια για επίστρωση χαρτιού; Λάκες
για εκτύπωση με μεταφορά; Συνδετικά μέσα για λάκες; Λάκες για χρήση από
καλλιτέχνες;  Λάκες  για  χρήση  από  διακοσμητές;  Βερνίκια  για  χρήση  από
ζωγράφους; Βερνίκια για χρήση στη βιομηχανία; Διαλυτικά για λάκες και άλλα
χρώματα; Βερνίκια σε μορφή βαφής; Λάκες με υδατική βάση [εκτός από τις
μονωτικές];  Βερνίκια  με  τη  μορφή  επίστρωσης;  Βερνίκια  για  την  επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων; Συνθέσεις επίστρωσης σε μορφή βερνικιού; Χρώματα
σε μορφή σπρέι;  Διαλυτικά για βαφές;  Συνδετικά μέσα για χρώματα;  Βαφές
πυρίμαχες; Χρώμα για εξωτερικούς χώρους; Χρώμα για εσωτερικούς χώρους;
Βαφές  κατοικιών;  Βαφές  αδιαβροχοποίησης;  Χρώματα  σε  σκόνη;
Παρασκευάσματα  χρωμάτων;  Σετ  χρωμάτων;  Επίχρισμα  (Χρώματα  για  -);
Αλουμινίου χρώματα; Αμιάντου (Βαφές -); Βαφές βακτηριοκτόνες; Χρώματα για
την  κεραμική;  Σμάλτο  για  βαφή;  Επιχρίσματα/  Επιστρώσεις;  Χρώματα
αντισκωριακής  προστασίας;  Χρώματα  φθορισμού;  Μίγματα  χρωμάτων;
Ελαιοχρώματα;  Υδαταπωθητικά  χρώματα;  Χρώματα  για  ζωγραφική  σε
υφάσματα; Φωτεινά χρώματα; Χρώματα φωσφορισμού; Ανακλαστικά χρώματα;
Χρώματα  καουτσούκ;  Ανάγλυφα  χρώματα;  Βερνίκια  (χρώματα);  Ακρυλικά
χρώματα;  Χρώματα  για  αρχιτεκτονική  χρήση;  Χρώματα  αυτοκινήτων;
Διακοσμητικά  χρώματα;  Βαφές  σε  μορφή  εναιωρήματος;  Χρώματα
ηλεκτροαπόθεσης; Χρώματα κινητήρα; Χρώματα δαπέδων; Χρώματα ανθεκτικά
στις  χημικές ουσίες;  Μεταλλικά χρώματα;  Τέμπερες ζωγραφικής;  Επιθέματα
βαφής  (μετακινούμενα);  Χρώματα  ζωγραφικής;  Βαφές  [χρώματα];  Σκόνη
μπρούντζου για ζωγραφική; Υδροχρώματα; Συνθέσεις στεγνώματος χρωμάτων;
Παρασκευάσματα  ξήρανσης  χρωμάτων;  Ουσίες  ξήρανσης  χρωμάτων;
Παρασκευάσματα  αδιαβροχοποίησης  [χρώματα];  Βαφές  αδιαβροχοποίησης;
Χρώματα χωρίς διαλύτες; Μίγματα αδιαβροχοποίησης [βαφές]; Συνδετικά μέσα
για χρώματα; Επιστρώσεις τοίχων (βαφές); Επιθέματα βαφής (μετακινούμενα);
Συντηρητικά για τσιμέντο [χρώματα]; Συντηρητικά (για πλινθοδομές) [βαφές];
Μέσα συντήρησης τσιμέντου [χρώματα]; Χρώματα για υδατογραφία; Μονωτικές
βαφές  κατά  της  υγρασίας;  Χρώματα  και  υδατοχρώματα;  Ασβεστόχρωμα;
Υδαταπωθητικά  χρώματα;  Θερμοάντοχες  επιστρώσεις  με  τη  μορφή  βαφής;
Χρώματα  μηχανημάτων;  Βαφές  πυρίμαχες;  Βαφές  αντιρυπαντικές;  Ξύλο
(επιχρίσματα για το -) [βαφές]; Χρώματα για δάπεδα σκυροδέματος; Αδιάβροχες
επιστρώσεις [βαφές]; Επιστρώσεις ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες [βαφές];
Συντηρητικά για προστασία από τις καιρικές συνθήκες [βαφές]; Χρώματα για
σώτρα  τροχών;  Ακρυλικές  επιστρώσεις  [βαφές];  Πρόσθετα  για  χρώματα;
Αντιστατικά  χρώματα;  Συντηρητικά  για  τσιμέντο  [χρώματα];  Μέσα  για
στεγανοποίηση  σκυροδέματος  (βαφές);  Βαφές  για  τοιχώματα  ελαστικών;
Χρώματα  για  χρήση  γραφείου;  Χρώματα  για  χρήση  στην  παραγωγή
αυτοκινήτων; Χρώματα για χρήση στην κατασκευή κεραμικών; Χρώματα για
χρήση στην παραγωγή επίπλων..
19: Μη μεταλλικά υλικά οικοδομών; Οδοστρώματα από μη μεταλλικά υλικά; Μη
μεταλλικά υλικά οικοδομών και κατασκευών; Οικοδομικά υλικά από ασβέστη;
Ινόπλακες [οικοδομικά υλικά];  Επιχρίσματα [δομικά υλικά];  Οικοδομικά υλικά
από σκυρόδεμα; Οικοδομικά υλικά από γυαλί; Διογκούμενα υλικά κατασκευών;
Χαρτόνι από άχυρο [Οικοδομικά υλικά]; Υλικά οικοδομών από άσφαλτο; Λίθινες
επιστρώσεις  (υλικά  κατασκευών);  Υλικά  κατασκευών  από  ξύλο;  Οικοδομικοί
πλίνθοι με ηχομονωτικά υλικά; Πλαστικά φατνώματα για χρήση σε κατασκευές;
Υλικά κατασκευών από πετρώδεις ίνες; Πλαστικά υλικά για οικοδομική χρήση;
Αμφίβολοι [ινοπυριτικά ορυκτά], ως υλικό κατασκευών; Σερπεντίνης, ως υλικό
κατασκευών; Τόφφος, ως υλικό κατασκευών; Αγαλματόλιθος για χρήση ως υλικό
κατασκευών; Μη μεταλλικά υλικά οικοδομών για επίχριση; Διαχωριστικά ως μη
μεταλλικά  υλικά  κατασκευών;  Ορεία  κρύσταλλος,  ως  υλικό  κατασκευών;
Πάσσαλοι από σκυρόδεμα που προορίζονται ως υλικό κατασκευής; Μη μεταλλικά
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υλικά κατασκευών για στεγανοποίηση ρευμάτων αέρα; Ενισχυτικά κατασκευής
[μη μεταλλικά]; Μη μεταλλικά υλικά οικοδομών με ηχοαπορροφητικές ιδιότητες;
Υλικά υαλοφράξεων σε μορφή φύλλων για χρήση σε κατασκευές; Ημιδιαφανή
φατνώματα κτιρίων από πλαστικά υλικά; Λυόμενες μη μεταλλικές κατασκευές;
Πινακίδες οικοδομών μη μεταλλικές;  Πυρίμαχα στεγανοποιητικά μέσα με τη
μορφή  υλικών  κατασκευών;  Μη  μεταλλικά  γωνιακά  πλαίσια  σε  κατασκευές
ξηράς δόμησης [οικοδομικά υλικά]; Υφασμένα υλικά (μη μεταλλικά) για χρήση σε
κτίρια; Οικοδομικά και κατασκευαστικά υλικά και στοιχεία, όχι από μέταλλο;
Υλικά κατασκευών από σκυρόδεμα ενισχυμένες με πλαστικά και  ίνες υάλου;
Συνδετικά κονιάματα για οικοδομική χρήση; Προαναμεμιγμένος σοβάς.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 2-4, Capital Center, Floor 7, Flat 703, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91858
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): NINE BRIDGE MEDIA LTD

Αράχοβας 3, 3096 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: FinancialNews.
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Έντυπο  υλικό,  γραφική  ύλη  και  εκπαιδευτικό  υλικό;  Εντυπα  περιοδικά;
Εφημερίδες; Περιοδικές εφημερίδες; Καθημερινές εφημερίδες; Εκτυπώσεις..
35: Διαφήμιση, ενέργειες πώλησης (μάρκετινγκ) και υπηρεσίες προώθησης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

M.ECONOMIDES KRANOS & CO. LLC
Αράχωβας 3,3096 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91859
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ίωνος Δραγούμη 7, Αγλαντζιά, 2123 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: EP ELIAS PRODROMOU & SONS LTD MEDICAL SUPPORT PRODUCTS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
10:  Βοηθήματα  μετακίνησης;  Ενδύματα,  είδη  πιλοποιίας  και  υποδήματα  για
ιατρικό προσωπικό και ασθενείς.;  Ενδύματα, είδη πιλοποιίας και υποδήματα,
τιράντες  και  διατάξεις  στήριξης,  για  ιατρική  χρήση;  Εξοπλισμός
φυσικοθεραπείας;  Ιατρικές  και  κτηνιατρικές  συσκευές  και  όργανα;  Ιατρική
επίπλωση  και  κλινοσκεπάσματα,  εξοπλισμός  για  την  μετακίνηση  ασθενών;
Συσκευές προστασίας ακοής; Προστατευτικά αυτιών; Συσκευές φυσιοθεραπείας.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Χριστόφορος Α. Χριστοφόρου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.
Τ.Θ.22225, 1519 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91867
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 09/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Infinity Private Security Services Ltd

Ανδρέα Κάλβου 4, 8021 Πάφος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: infinity security
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
45:  Αξιολόγηση  ασφάλειας,  υπηρεσίες  ασφάλειας,  υπηρεσίες  ασφάλειας
αερολιμένων,  παρακολούθηση  συστημάτων  ασφαλείας,  έλεγχος  ασφάλειας
εργοστασίων,  υπηρεσίες  νυκτερινής  ασφάλειας,  υπηρεσίες  ασφαλείας  για
κτίρια, υπηρεσίες φρουρών ασφαλείας για κτίρια.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91865
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 12/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ENERGY LTD

Αρμενίας, 51, 1ος όροφος, Στρόβολος 2006, Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: evergy
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
39: Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας; Διανομή ανανεώσιμης ενέργειας; Διανομή
ενέργειας για τη θέρμανση και ψύξη κτιρίων; Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών
και  συμβουλών  σε  σχέση  με  τη  διανομή  ενέργειας;  Μεταφορά  ηλεκτρικής
ενέργειας..
40:  Παραγωγή  ενέργειας;  Παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας;  Παραγωγή
ενέργειας από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [ισχύος]; Παραγωγή
ενέργειας, ειδικότερα ηλεκτρικού ρεύματος; Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές..
42:  Παροχή  συμβουλών  στον  τομέα  της  εξοικονόμησης  ενέργειας;  Παροχή
τεχνικών  συμβουλών  για  μέτρα  εξοικονόμησης  ενέργειας;  Παροχή
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επαγγελματικών  συμβουλών  σε  σχέση  με  την  εξοικονόμηση  ενέργειας;
Καταγραφή  δεδομένων  σε  σχέση  με  την  κατανάλωση  ενέργειας  σε  κτίρια;
Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύων διανομής ενέργειας; Εκμίσθωση μετρητών
για  την  καταγραφή  της  κατανάλωσης  ενέργειας;  Ενοικίαση  τραπεζών
ηλεκτρικού  φορτίου  για  τη  δοκιμή  πηγών  ηλεκτρικής  ενέργειας;  Υπηρεσίες
παροχής  συμβουλών  σε  σχέση  με  την  ενεργειακή  απόδοση;  Παροχή
επαγγελματικών  συμβουλών  σχετικά  με  την  ενεργειακή  απόδοση  κτιρίων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΔΕΠΕ
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 2-4, CAPITAL CENTER, 9ος όροφος, 1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91864
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 12/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ENERGY LTD

Αρμενίας, 51, 1ος όροφος, Στρόβολος 2006, Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: e evergy
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
39: Διανομή ενέργειας για τη θέρμανση και ψύξη κτιρίων; Διανομή ηλεκτρικής
ενέργειας; Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας; Διανομή ανανεώσιμης ενέργειας;
Υπηρεσίες  παροχής  πληροφοριών  και  συμβουλών  σε  σχέση  με  τη  διανομή
ενέργειας..
40:  Παραγωγή  ενέργειας;  Παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας;  Παραγωγή
ενέργειας από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [ισχύος]; Παραγωγή
ενέργειας, ειδικότερα ηλεκτρικού ρεύματος; Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές..
42:  Παροχή  συμβουλών  στον  τομέα  της  εξοικονόμησης  ενέργειας;  Παροχή
τεχνικών  συμβουλών  για  μέτρα  εξοικονόμησης  ενέργειας;  Παροχή
επαγγελματικών  συμβουλών  σε  σχέση  με  την  εξοικονόμηση  ενέργειας;
Καταγραφή  δεδομένων  σε  σχέση  με  την  κατανάλωση  ενέργειας  σε  κτίρια;
Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύων διανομής ενέργειας; Εκμίσθωση μετρητών
για  την  καταγραφή  της  κατανάλωσης  ενέργειας;  Ενοικίαση  τραπεζών
ηλεκτρικού  φορτίου  για  τη  δοκιμή  πηγών  ηλεκτρικής  ενέργειας;  Παροχή
τεχνολογικών συμβουλών στους τομείς της παραγωγής και χρήσης ενέργειας;
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση; Παροχή
επαγγελματικών συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΔΕΠΕ
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 2-4, CAPITAL CENTER, 9ος όροφος, 1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91863
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 12/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ENERGY LTD



25/10/2021 180

25/10/2021 180/283

Αρμενίας, 51, 1ος όροφος, Στρόβολος 2006, Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: e evergy
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
39: Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας; Διανομή ανανεώσιμης ενέργειας; Διανομή
ενέργειας για τη θέρμανση και ψύξη κτιρίων; Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών
και  συμβουλών  σε  σχέση  με  τη  διανομή  ενέργειας;  Μεταφορά  ηλεκτρικής
ενέργειας..
40:  Παραγωγή  ενέργειας;  Παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας;  Παραγωγή
ενέργειας από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [ισχύος]; Παραγωγή
ενέργειας, ειδικότερα ηλεκτρικού ρεύματος; Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές..
42:  Παροχή  συμβουλών  στον  τομέα  της  εξοικονόμησης  ενέργειας;  Παροχή
τεχνικών  συμβουλών  για  μέτρα  εξοικονόμησης  ενέργειας;  Παροχή
επαγγελματικών  συμβουλών  σε  σχέση  με  την  εξοικονόμηση  ενέργειας;
Καταγραφή  δεδομένων  σε  σχέση  με  την  κατανάλωση  ενέργειας  σε  κτίρια;
Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύων διανομής ενέργειας; Εκμίσθωση μετρητών
για  την  καταγραφή  της  κατανάλωσης  ενέργειας;  Ενοικίαση  τραπεζών
ηλεκτρικού  φορτίου  για  τη  δοκιμή  πηγών  ηλεκτρικής  ενέργειας;  Παροχή
τεχνολογικών συμβουλών στους τομείς της παραγωγής και χρήσης ενέργειας;
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση; Παροχή
επαγγελματικών συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΔΕΠΕ
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 2-4, CAPITAL CENTER, 9ος όροφος, 1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91862
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 12/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ENERGY LTD

Αρμενίας, 51, 1ος όροφος, Στρόβολος 2006, Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: evergy
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
39: Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας; Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας; Διανομή
ανανεώσιμης ενέργειας; Διανομή ενέργειας για τη θέρμανση και ψύξη κτιρίων;
Υπηρεσίες  παροχής  πληροφοριών  και  συμβουλών  σε  σχέση  με  τη  διανομή
ενέργειας..



25/10/2021 181

25/10/2021 181/283

40:  Παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  ανανεώσιμες  πηγές;  Παραγωγή
ενέργειας; Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας; Παραγωγή ενέργειας, ειδικότερα
ηλεκτρικού  ρεύματος;  Παραγωγή  ενέργειας  από  μονάδες  παραγωγής
ηλεκτρικής  ενέργειας  [ισχύος]..
42:  Παροχή  συμβουλών  στον  τομέα  της  εξοικονόμησης  ενέργειας;  Παροχή
τεχνικών  συμβουλών  για  μέτρα  εξοικονόμησης  ενέργειας;  Παροχή
επαγγελματικών  συμβουλών  σε  σχέση  με  την  εξοικονόμηση  ενέργειας;
Καταγραφή  δεδομένων  σε  σχέση  με  την  κατανάλωση  ενέργειας  σε  κτίρια;
Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύων διανομής ενέργειας; Εκμίσθωση μετρητών
για  την  καταγραφή  της  κατανάλωσης  ενέργειας;  Ενοικίαση  τραπεζών
ηλεκτρικού  φορτίου  για  τη  δοκιμή  πηγών  ηλεκτρικής  ενέργειας;  Παροχή
τεχνολογικών συμβουλών στους τομείς της παραγωγής και χρήσης ενέργειας;
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση; Παροχή
επαγγελματικών συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΔΕΠΕ
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 2-4, CAPITAL CENTER, 9ος όροφος, 1065
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91849
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 01/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): P. T. PET SUPPLIES LTD

Παναγίας 1, 7060 Λειβάδια, Λάρνακα Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: KITTY CAT
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31: Ζωοτροφές; Διατροφής (προϊόντα) για ζώα; Εμπλουτισμένες διατροφές για
ζώα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 85, Ελένειον Μέγαρο, 2ος όροφος, 6051 Λάρνακα (Τ.Κ.
41111, 6309 Λάρνακα)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91819
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Delsol Services Limited

Ζήνωνος Σώζου 37Α, 1075 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: EASY FOOD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Λογισμικό διαδικτυακών εφαρμογών. Λογισμικό διακομιστή και διαδικτυακών
εφαρμογών.  Εφαρμογές  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών
μεταφορτώσιμες.  Λογισμικό Εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα. Λογισμικό για
επιχειρήσεις.  Τηλεφορτώσιμες  εφαρμογές  για  χρήση  με  κινητές  διατάξεις.
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Εφαρμογές  για  την  ανάκτηση  πληροφοριών.  Εφαρμογές  ροής  εργασίας.
Τηλεφορτώσιμο λογισμικό υπό τη μορφή εφαρμογής κινητού τηλεφώνου για την
παραγγελία και την παράδοση φαγητού..
35:  Διαφήμιση,  Διοίκηση  Επιχειρήσεων,  Διαχείριση  Επιχειρήσεων,  εργασίες
γραφείου, διαφημίσεις επί γραμμής (on line), διαφήμιση για λογαριασμών τρίτων
στο διαδίκτυο, διαδικτυακή παρουσίαση εταιρειών, των προϊόντων και υπηρεσία
τους, υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων. Υπηρεσίες επίδειξης και
προβολής προϊόντων, υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων,
υπηρεσίες  διαχείρισης  πωλήσεων,  προώθηση  πωλήσεων,  ηλεκτρονικές
υπηρεσίες  διαφήμισης  και  εμπορικής  προώθησης,  ανάπτυξη  εκστρατειών
προώθησης. Διαφήμιση όπου περιλαμβάνεται επί γραμμής (on line) διαφήμιση
μέσου δικτύου πληροφορικής. Μελέτες προώθησης. Διοργάνωση διαφημιστικών
εκστρατειών.  Καταχώρηση διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων,  παρουσίαση
προϊόντων  σε  μέσα  επικοινωνίας  για  σκοπούς  λιανικής  πώλησης.  Παροχή
αναλύσεων σχετικά με πωλήσεις. Παροχή διαφημιστικού οδηγού με δυνατότητα
αναζήτησης επί γραμμής στον οποίο παρουσιάζονται προϊόντα και υπηρεσίες
άλλων πωλητών επί γραμμής στο διαδίκτυο. Προώθηση αγαθών και υπηρεσιών
που προσφέρονται από άλλους μέσω διαφήμισης σε διαδικτυακού ιστοχώρους.
Προωθητικές  υπηρεσίες  διαφήμισης.  Παροχή  πληροφοριών  σε  σχέση  με
καταναλωτικά  προϊόντα  μέσω  διαδικτύου.  Διαμεσολάβηση  και  ολοκλήρωση
εμπορικών  συναλλαγών  για  λογαριασμό  τρίτων.  Εκστρατείες  Marketing.
Διαχείριση  πωλήσεων.  Διοικητική  διεκπεραίωση  εντολών  αγοράς  που
υποβάλλονται  μέσω  τηλεφώνου  ή  υπολογιστή.  Οργάνωση,  λειτουργία  και
εποπτεία προγραμμάτων πωλήσεων και διαφημιστικών προγραμμάτων παροχής
κινήτρων. Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων μέσω της διαχείρισης
προγραμμάτων πώλησης και προώθησης με τη χρήση εκπτωτικών κουπονιών.
Διαχείριση προγραμμάτων παροχής κινήτρων για την προώθηση της πώλησης
αγαθών  και  υπηρεσιών  των  άλλων.  Διαχείριση  προγραμμάτων  πελατειακής
πίστης και παροχής κινήτρων, οργάνωση κληρώσεων δώρων για διαφημιστικούς
σκοπούς.  Οργάνωση κληρώσεων δώρων για  σκοπούς  προώθησης.  Υπηρεσίες
προγραμμάτων αφοσίωσης,  κινήτρων και  μπόνους.  Διοργάνωση διαγωνισμών
για  διαφημιστικούς  σκοπούς.  Διανομή  διαφημιστικού,  εμπορικού  και
προωθητικού υλικού. Δημοσίευση διαφημιστικού υλικού. Ανάπτυξη και υλοποίηση
στρατηγικών  εμπορίας  (μάρκετινγκ)  για  λογαριασμό  άλλων.  Διαφήμιση,
ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης.  Έκδοση
διαφημιστικού υλικού και κειμένων. ‘Ερευνα αγοράς και μελέτες μάρκετινγκ.
Μάρκετινγκ προϊόντων. Σχεδιασμός στρατηγικών μάρκετινγκ. Διοργάνωση και
διεξαγωγή  επιχειρηματικών  συναντήσεων.  Επιχειρηματική  υποστήριξη,
υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης. Συλλογή πληροφοριών για επιχειρήσεις.
Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων. Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και
επεξεργασίας  δεδομένων.  Συγκέντρωση  στατιστικών  πληροφοριών.  Συλλογή
δεδομένων.  Παροχή  καταστάσεων  κίνησης  λογαριασμού.  Τήρηση  μητρώου
πληροφοριών..
39: Μεταφορές, συσκευασία και οργάνωση εμπορευμάτων, οργάνωση ταξιδιών.
Μεταφορές.  Μεταφορά  και  παράδοση  εμπορευμάτων.  Μεσιτεία  μεταφοράς.
Μεταφορικές  υπηρεσίες.  Υπηρεσίες  μεταφοράς  με  μηχανοκίνητα  οχήματα.
Υπηρεσίες μεταφοράς τροφίμων. Υπηρεσίες οργάνωσης μεταφοράς. Υπηρεσίες
παράδοσης.  Παραλαβή,  μεταφορά  και  παράδοση  εμπορευμάτων.  Συσκευασία
προϊόντων προς μεταφορά. Αποθήκευση προϊόντων προς μεταφορά. Ενοικίαση
μέσων μεταφοράς.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91844
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 30/06/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): CASSANDERA CAPITAL LTD

Αγίας  Φανερωμένης,  143-145  PATSIAS  COURT,  Γραφείο  201,  6031  Λάρνακα
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: EVADAV
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Yπηρεσίες γνωμοδότησης, παροχή βοήθειας και συμβουλών σχετικά με τη
διαφήμιση, τις ενέργειες πώλησης (μάρκετινγκ) και τις υπηρεσίες προώθησης;
On line πρόωθηση ηλεκτρονικών δικτύων και ιστοθέσεων; Άμεσο μάρκετινγκ;
Ανάπτυξη  διαφημιστικών  σχεδίων;  Ανάπτυξη  εκστρατειών  προώθησης;
Δημιουργία  διαφημιστικού  υλικού;  Δημοσίευση  διαφημιστικού  υλικού;
Διαμεσολάβηση στον τομέα της διαφήμισης; Διαφήμιση; Διαφήμιση on line σε
δίκτυο  πληροφορικής;  Διαφημίσεις  επί  γραμμής  (on  line);  Διαφήμιση  για
λογαριασμό τρίτων στο Διαδίκτυο (INTERNET); Διαφήμιση επί γραμμής (on line)
σε ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνίας; Διαφήμιση επί γραμμής σε ηλεκτρονικά
δίκτυα επικοινωνίας;  Διαφήμιση και  μάρκετινγκ;  Διαφήμιση με πληρωμή ανά
κλικ; Διαφήμιση, όπου περιλαμβάνεται επί γραμμής (on-line) διαφήμιση μέσω
δικτύου  πληροφορικής;  Διαφήμιση  στο  Διαδίκτυο  (INTERNET)  για  τρίτους;
Ενημέρωση διαφημιστικού υλικού; Διαφημιστικές υπηρεσίες, παρεχόμενες μέσω
του Διαδικτύου (INTERNET); Παροχή πληροφοριών μάρκετινγκ μέσω δικτυακών
τόπων; Προώθηση αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από άλλους, μέσω
διαφήμισης  σε  διαδικτυακούς  ιστοχώρους;  Προώθηση  των  αγαθών  και
υπηρεσιών άλλων μέσω παγκόσμιου ηλεκτρονικού δικτύου; Υπηρεσίες άμεσου
μάρκετινγκ;  Υπηρεσίες  μάρκετινγκ  παρεχόμενες  μέσω  ψηφιακών  δικτύων;
Υπηρεσίες  προώθησης,  διαφήμισης και  μάρκετινγκ  ιστοθέσεων επί  γραμμής;
Υπηρεσίες  ψηφιακής  διαφήμισης;  Ψηφιακή  εμπορία  (μάρκετινγκ);  Υπηρεσίες
στοχευμένου  μάρκετινγκ;  Διαφήμιση,  εμπορία  (marketing)  και  υπηρεσίες
προώθησης;  Υπηρεσίες  διαφήμισης,  εμπορίας  (μάρκετινγκ)  και  προώθησης;
Υπηρεσίες  διαφήμισης,  προώθησης  και  εμπορίας  (μάρκετινγκ);  Υπηρεσίες
διοικητικής διαχείρισης και οργάνωσης ταχυδρομικών παραγγελιών; Υπηρεσίες
δημοπρασίας..
42: Παροχή πλατφόρμας ως υπηρεσίας [PaaS] με πλατφόρμες λογισμικού για
μετάδοση εικόνων,  οπτικοακουστικού περιεχομένου,  περιεχομένου βίντεο και
μηνυμάτων; Υπηρεσίες τεχνολογιών της πληροφορικής; Διαχείριση υπηρεσιών
ΤΠ [ITSM].

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

NO LAWYER APPOINTED

Άγνωστος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91870
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 13/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Tarzala Limited

23 Annis Komninis, 1st floor, office A-3, 1061 Nicosia Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: PLAY africa
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Συσκευές  και  όργανα  επιστημονικά  έρευνας,  πλοήγησης,  τοπογραφικά,
φωτογραφικά, κινηματογραφικά, οπτικοακουστικά, οπτικά, ζύγισης, μέτρησης,
σηματοδότησης, εντοπισμού, δοκιμών, επίβλεψης, διάσωσης και διδασκαλίας;
Συσκευές  και  όργανα  για  την  μεταφορά,  διανομή,  μετατροπή,  συσσώρευση,
ρύθμιση  ή  έλεγχο  του  ηλεκτρικού  ρεύματος;  Συσκευές  και  όργανα  για  την
εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ή την επεξεργασία ήχου, εικόνων ή
δεδομένων; Εγγεγραμμένα και τηλεφορτώσιμα μέσα; λογισμικό ηλεκτρονικών
υπολογιστών;  κενά  ψηφιακά  ή  αναλογικά  μέσα  εγγραφής  και  αποθήκευσης;
Μηχανισμοί  με  κερματοδέκτη;  Ταμειακές  μηχανές;  αριθμομηχανές;
Ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  και  περιφερειακές  διατάξεις  ηλεκτρονικών
υπολογιστών; Στολές κατάδυσης; μάσκες κατάδυσης; ωτοασπίδες για δύτες;
ρινοασπίδες  για  δύτες  και  κολυμβητές;  γάντια  κατάδυσης;  αναπνευστικές
συσκευές  υποβρύχιας  κολύμβησης;  Συσκευές  πυρόσβεσης;  Τηλεφορτώσιμο
λογισμικό για παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών; Εγγεγραμμένο λογισμικό
παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών; Προγράμματα Η/Υ; τηλεμεταφερόμενο
λογισμικό; Εγγεγραμμένα προγράμματα Η/Υ; Εγγεγραμμένες ή τηλεφορτώσιμες
πλατφόρμες  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Συσκευές  καταγραφής
στοιχημάτων;  Πικάπ;  Οθόνες  παρακολούθησης  (προγράμματα  Η/Υ);  Κάρτες
μνήμης για κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών..
38:  υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας;  Εκμίσθωση χρόνου πρόσβασης σε παγκόσμια
ηλεκτρονικά δίκτυα;  Υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω τερματικών ηλεκτρονικού
υπολογιστή;  Συνεχής  ροή  δεδομένων;  Παροχή  πρόσβασης  χρηστών  σε
παγκόσμια  δίκτυα  υπολογιστών;  Παροχή  πρόσβασης  χρηστών  σε  παγκόσμια
δίκτυα υπολογιστών..
42: Τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας
και σχεδιασμού; Υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης; βιομηχανικής έρευνας και
βιομηχανικού  σχεδιασμού;  Υπηρεσίες  ποιοτικού  ελέγχου  και  πιστοποίησης;
σχεδιασμός και  ανάπτυξη υλικού και  λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών;
ενοικίαση λογισμικού Η/Υ; Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδων για τρίτους;
Ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικών υπολογιστών; Αντιγραφή προγραμμάτων
πληροφορικής;  Ηλεκτρονική  αποθήκευση  δεδομένων;  Εξωτερικοί  πάροχοι
υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών; Εγκατάσταση λογισμικού;
Συντήρηση  λογισμικού;  Ανάκτηση  δεδομένων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;
Λογισμικό σαν υπηρεσία; Ενημέρωση λογισμικού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

P. ANGELIDES & CO LLC
Αιτωλών 25, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91977
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/08/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kingston Technology Corporation

17600 Newhope Street,  Fountain Valley, CALIFORNIA 92708 United States of
America

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: KINGSTON FURY BEAST
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Οδηγοί στερεάς κατάστασης για αποθήκευση δεδομένων; μονάδες μνήμης
δυναμικής  μνήμης  τυχαίας  προσπέλασης  (DRAM)  για  ηλεκτρονικούς
υπολογιστές  και  συστήματα  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  αναγνώστες  καρτών
μνήμης; οδηγοί μνήμης φλας καθολικού σειριακού αγωγού; διατάξεις μνήμης
φλας  όπου  περιλαμβάνονται  κάρτες  στερεάς  κατάστασης  και  μικροκάρτες
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στερεάς κατάστασης; διατάξεις μνήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών και μνήμης
λογισμικό;  εξοπλισμός  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  συγκεκριμένα  πρόσθετες
πλακέτες βελτίωσης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πλακέτες επέκτασης
μνήμης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC
Κωστή Παλαμά 20, Aspelia Court, 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 92033
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 20/09/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kingston Technology Corporation

17600 Newhope Street,  Fountain Valley, CALIFORNIA 92708 United States of
America

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: KINGSTON FURY CTRL
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  με  δυνατότητα  τηλεφόρτωσης  για
προσαρμογή  χαρακτηριστικών  για  μονάδες  δυναμικής  μνήμης  τυχαίας
προσπέλασης  (DRAM)  και  οδηγοί  στερεάς  κατάστασης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC
Κωστή Παλαμά 20, Aspelia Court, 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91976
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/08/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kingston Technology Corporation

17600 Newhope Street,  Fountain Valley, CALIFORNIA 92708 United States of
America

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: KINGSTON FURY RENEGATE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Οδηγοί στερεάς κατάστασης για αποθήκευση δεδομένων; μονάδες μνήμης
δυναμικής  μνήμης  τυχαίας  προσπέλασης  (DRAM)  για  ηλεκτρονικούς
υπολογιστές  και  συστήματα  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  αναγνώστες  καρτών
μνήμης; οδηγοί μνήμης φλας καθολικού σειριακού αγωγού; διατάξεις μνήμης
φλας  όπου  περιλαμβάνονται  κάρτες  στερεάς  κατάστασης  και  μικροκάρτες
στερεάς κατάστασης; διατάξεις μνήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών και μνήμης
λογισμικό;  εξοπλισμός  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  συγκεκριμένα  πρόσθετες
πλακέτες βελτίωσης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πλακέτες επέκτασης
μνήμης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC
Κωστή Παλαμά 20, Aspelia Court, 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91975
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/08/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kingston Technology Corporation

17600 Newhope Street,  Fountain Valley, CALIFORNIA 92708 United States of
America

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: KINGSTON FURY IMPACT
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Οδηγοί στερεάς κατάστασης για αποθήκευση δεδομένων; μονάδες μνήμης
δυναμικής  μνήμης  τυχαίας  προσπέλασης  (DRAM)  για  ηλεκτρονικούς
υπολογιστές  και  συστήματα  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  αναγνώστες  καρτών
μνήμης; οδηγοί μνήμης φλας καθολικού σειριακού αγωγού; διατάξεις μνήμης
φλας  όπου  περιλαμβάνονται  κάρτες  στερεάς  κατάστασης  και  μικροκάρτες
στερεάς κατάστασης; διατάξεις μνήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών και μνήμης
λογισμικό;  εξοπλισμός  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  συγκεκριμένα  πρόσθετες
πλακέτες βελτίωσης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πλακέτες επέκτασης
μνήμης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC
Κωστή Παλαμά 20, Aspelia Court, 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία
Κύπρος
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(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91874
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 14/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kingston Technology Corporation

17600 Newhope Street,  Fountain Valley, CALIFORNIA 92708 United States of
America

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: KINGSTON FURY
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Οδηγοί στερεάς κατάστασης για αποθήκευση δεδομένων; μονάδες μνήμης
δυναμικής  μνήμης  τυχαίας  προσπέλασης  (DRAM)  για  ηλεκτρονικούς
υπολογιστές  και  συστήματα  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  αναγνώστες  καρτών
μνήμης; οδηγοί μνήμης φλας καθολικού σειριακού αγωγού; διατάξεις μνήμης
φλας  όπου  περιλαμβάνονται  κάρτες  στερεάς  κατάστασης  και  μικροκάρτες
στερεάς κατάστασης; διατάξεις μνήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών και μνήμης
λογισμικό;  εξοπλισμός  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  συγκεκριμένα  πρόσθετες
πλακέτες βελτίωσης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πλακέτες επέκτασης
μνήμης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC
Κωστή Παλαμά 20, Aspelia Court, 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91873
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 14/07/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kingston Technology Corporation

17600 Newhope Street,  Fountain Valley, CALIFORNIA 92708 United States of
America

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: KINGSTON FURY
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Οδηγοί στερεάς κατάστασης για αποθήκευση δεδομένων; μονάδες μνήμης
δυναμικής  μνήμης  τυχαίας  προσπέλασης  (DRAM)  για  ηλεκτρονικούς
υπολογιστές  και  συστήματα  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  αναγνώστες  καρτών
μνήμης; οδηγοί μνήμης φλας καθολικού σειριακού αγωγού; διατάξεις μνήμης
φλας  όπου  περιλαμβάνονται  κάρτες  στερεάς  κατάστασης  και  μικροκάρτες
στερεάς κατάστασης; διατάξεις μνήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών και μνήμης
λογισμικό;  εξοπλισμός  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  συγκεκριμένα  πρόσθετες
πλακέτες βελτίωσης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πλακέτες επέκτασης
μνήμης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC
Κωστή Παλαμά 20, Aspelia Court, 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 90799
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/07/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 7HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Tηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 90800
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/07/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Οδός Τηλεπικοινωνιών Τ.Θ.4929, 1396 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: cytavision SPORTS 7HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Tηλεπικοινωνιακές  Υπηρεσίες,  Ραδιοεκπομπές,  Εκπομπές  Προγραμμάτων
Καλωδιακής  Τηλεόρασης,  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Τηλεομοιοτυπικές
Υπηρεσίες,  Υπηρεσίες  Διαδικτύου,  Πρακτορεία  Ειδήσεων,  Ενοικίαση
Τηλεπικοινωνιακού  Εξοπλισμού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α.Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ
Αλκαίου 4, 1060 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91230
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/12/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): C. KANNAOURIDES GENERAL TRADING LTD

Γρίβα Διγενή, 41, Παλιομέτοχο, 2642 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Klemex Small bags for food ΜΙΚΡΑ ΣΑΚΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Μικρά πλαστικά σακούλια για τρόφιμα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Σ.Δ.Μ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΕΠΕ
Τ.Θ.27511,  2430  Έγκωμη  (Βυζαντίου  5,  Spyrides  Tower,  Στρόβολος,  2064
Λευκωσία)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91339
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 12/02/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): KWALATA TRADING LIMITED

28 San Sousi, 2nd Floor, 2003 Nicosia Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: YOUR FOUNTAIN OF YOUTH
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
1:  Παρασκευάσματα  βλαστοκυττάρων  που  χρησιμοποιούνται  για  έρευνα
περιφερειακής νευροπάθειας, της περιφερειακής αγγειακής νόσου, της κρίσιμης
ισχαιμίας των άκρων, στη φροντίδα των τραυμάτων, καρδιακών νόσων Τάξης 1
–  IV  (τελικού  σταδίου),  της  στηθάγχης,  της  ισχαιμικής  και  διεσταλμένης
μυοκαρδιοπάθειας,  της  χρόνιας  αποφρακτικής  πνευμονοπάθειας  (COPD),  της
ιδιοπαθούς πνευμονικής υπέρτασης και  άλλων ισχαιμικών νόσων.  Βιοϊατρικά
αυτόλογα  και  αλλογενή  παρασκευάσματα  που  χρησιμοποιούνται  για  έρευνα,
άλλα πειράματα μικρών διαταραχών της υγείας ώστε να αποφευχθεί η εξέλιξή
τους σε σοβαρές διαταραχές της υγείας..
5: Παρασκευάσματα βλαστοκυττάρων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία
περιφερειακής νευροπάθειας, της περιφερειακής αγγειακής όσου, της κρίσιμης
ισχαιμίας των άκρων, στη φροντίδα τραυμάτων, καρδιακών νόσων Τάξης 1 — IV
(τελικού  σταδίου),  της  στηθάγχης,  της  ισχαιμικής  και  διεσταλμένης
μυοκαρδιοπάθειας,  της  χρόνιας  αποφρακτικής  πνευμονοπάθειας  (COPD),  της
ιδιοπαθούς πνευμονικής υπέρτασης και άλλων ισχαιμικών νόσων˙ βιοϊατρικά
αυτόλογα και αλλογενή παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία
μικρών διαταραχών υγείας ώστε να αποφευχθεί  η εξέλιξή τους σε σοβαρές
διαταραχές υγείας, και για τη θεραπεία σοβαρών διαταραχών υγείας σε συνεχή
βάση για την επιβράδυνση, εξάλειψη ή αναστροφή της προόδου τους..
42: Έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα του αίματος, των προϊόντων αίματος και
του αιματολογικού ελέγχου; Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας στον τομέα του
αίματος και των βλαστοκυττάρων..
44:  Υπηρεσίες  στον  ιατρικό  τομέα,  ειδικότερα,  εξαγωγή,  επεξεργασία,
καλλιέργεια, έλεγχο, έγχυση ή χορήγηση υπό ιατρική επίβλεψη των προϊόντων
που  προέρχονται  από  το  αίμα  και  συστατικά  του  αίματος;  υπηρεσίες  στον
ιατρικό τομέα,  ειδικότερα,  επιλογή,  επεξεργασία,  χειρισμός,  καθαρισμός και
αποθήκευση βλαστοκυττάρων από αίμα και πρόσθεση αναγεννητικών κυττάρων
στο σώμα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Theodoulou House, W.Weir 9 & 5 Corais Street, 6010 Larnaca, P.O.Box 40965,
6308 Larnaca
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Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91661
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Νίκκη Ξενοφώντος

Προμηθέως 4, Executive Center, 1ος όροφος, M01, 1065 Λευκωσία Cyprus
Χριστόφορος Χριστοφή
CHAPO CENTRAL, 20 Σπύρου Κυπριανού (Γραφείο 201), 1075 Λευκωσία Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: η Νίκη του Χριστοφή
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση,  ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;
Διαφήμιση,  εμπορία  (marketing)  και  υπηρεσίες  προώθησης;  Υπηρεσίες
διαφήμισης,  εμπορίας  (μάρκετινγκ)  και  προώθησης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

N. XENOFONTOS LLC
4 Prometheus Str., Executive Center, 1st floor, office M01, 1065 Nicosia
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91717
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 28/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): PRIMETEL MEDIA LTD

Ομονοίας, 141, MARITIME CENTRE, 3045 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: pt/1HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 38:  Υπηρεσίες  οπτικοακουστικής  μετάδοσης;  Εκπομπή  και  μετάδοση
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ή/και Υπηρεσιών: τηλεοπτικών  προγραμμάτων;  Εκπομπή  τηλεοπτικών  προγραμμάτων  μέσω
καλωδιακής οδού; Διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων που αναμεταδίδονται
από  καλωδιακή  ζεύξη  σε  τηλεοπτικούς  δέκτες;  Λειτουργία  συστημάτων
καλωδιακής  τηλεόρασης;  Ασύρματη  μετάδοση  και  εκπομπή  τηλεοπτικών
προγραμμάτων; Διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων που αναμεταδίδονται από
μικροκυματική  ζεύξη  σε  τηλεοπτικούς  δέκτες;  Δορυφορικές  τηλεοπτικές
εκπομπές; Δορυφορική και καλωδιακή εκπομπή; Δραστηριότητα που συνίσταται
στη  μετάδοση  καλωδιακών  και  δορυφορικών  προγραμμάτων;  Εκπομπή  και
μετάδοση  τηλεοπτικών  προγραμμάτων  με  χρήση  υπηρεσιών  βίντεο  κατά
παραγγελία και τηλεόρασης με πληρωμή ανά προβολή.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 2-4, Capital Center, Floor 7, Flat 703, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91718
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 28/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): PRIMETEL MEDIA LTD

Ομονοίας, 141, MARITIME CENTRE, 3045 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: pt 2HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Υπηρεσίες  οπτικοακουστικής  μετάδοσης;  Εκπομπή  και  μετάδοση
τηλεοπτικών  προγραμμάτων;  Εκπομπή  τηλεοπτικών  προγραμμάτων  μέσω
καλωδιακής οδού; Διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων που αναμεταδίδονται
από  καλωδιακή  ζεύξη  σε  τηλεοπτικούς  δέκτες;  Λειτουργία  συστημάτων
καλωδιακής  τηλεόρασης;  Ασύρματη  μετάδοση  και  εκπομπή  τηλεοπτικών
προγραμμάτων; Διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων που αναμεταδίδονται από
μικροκυματική  ζεύξη  σε  τηλεοπτικούς  δέκτες;  Δορυφορικές  τηλεοπτικές
εκπομπές; Δορυφορική και καλωδιακή εκπομπή; Δραστηριότητα που συνίσταται
στη  μετάδοση  καλωδιακών  και  δορυφορικών  προγραμμάτων;  Εκπομπή  και
μετάδοση  τηλεοπτικών  προγραμμάτων  με  χρήση  υπηρεσιών  βίντεο  κατά
παραγγελία και τηλεόρασης με πληρωμή ανά προβολή.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 2-4, Capital Center, Floor 7, Flat 703, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 91719
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 28/05/2021
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): PRIMETEL MEDIA LTD

Ομονοίας, 141, MARITIME CENTRE, 3045 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: pt 3HD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Υπηρεσίες  οπτικοακουστικής  μετάδοσης;  Εκπομπή  και  μετάδοση
τηλεοπτικών  προγραμμάτων;  Εκπομπή  τηλεοπτικών  προγραμμάτων  μέσω
καλωδιακής οδού; Διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων που αναμεταδίδονται
από  καλωδιακή  ζεύξη  σε  τηλεοπτικούς  δέκτες;  Λειτουργία  συστημάτων
καλωδιακής  τηλεόρασης;  Ασύρματη  μετάδοση  και  εκπομπή  τηλεοπτικών
προγραμμάτων; Διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων που αναμεταδίδονται από
μικροκυματική  ζεύξη  σε  τηλεοπτικούς  δέκτες;  Δορυφορικές  τηλεοπτικές
εκπομπές; Δορυφορική και καλωδιακή εκπομπή; Δραστηριότητα που συνίσταται
στη  μετάδοση  καλωδιακών  και  δορυφορικών  προγραμμάτων;  Εκπομπή  και
μετάδοση  τηλεοπτικών  προγραμμάτων  με  χρήση  υπηρεσιών  βίντεο  κατά
παραγγελία και τηλεόρασης με πληρωμή ανά προβολή.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 2-4, Capital Center, Floor 7, Flat 703, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 90765
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/07/2020
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Kalsedia Limited

Αγίας Ελένης 2, Floor 2, 1060 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Kalsedia Engineering the future www.kalsedia.com
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Συσκευές  αυτοματισμού,  εγγραφής,  μεταδόσης,  αναπαραγωγής  ήχου  και
εικόνας..
38: Παροχή υπηρεσιών στο τομέα της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Μ.Χ. ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 36, ΄Ιδρυμα Γεωργίου & Θέλμας Παρασκευαϊδη, 1066
Λευκωσία
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Κύπρος
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Μέρος B - Δημοσίευση Ανανεώσεων Εμπορικών Σημάτων
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Μέρος B.1 - Δημοσίευση Ανανεώσεων Εμπορικών Σημάτων (Ατομικό)

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27230
 : 17/04/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
32: Φρουτοποτά, νέκταρς.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

KEAN SOFT DRINKS LIMITED
Δρόμος Λεμεσού-Λευκωσίας, Τ.Κ. 300, Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57537
 : 09/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29:  Επεξεργασμένα  καρύδια  και  μείγματα  από  επεξεργασμένα  καρύδια  και
αποξηραμένα φρούτα, τσιπς. Προϊόντα από πατάτες και τρόφιμα με την μορφή
πρόχειρων τροφών της κλάσης 29.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

KP Snacks Limited
Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex, UB4 8EE
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55008
 : 16/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7:  Μηχανές  και  μηχανικά  εργαλεία,  μηχανές  που  κόβουν  και  αλέθουν,
συγκεκριμένα ψηλής απόδοσης μηχανές που κόβουν και αλέθουν, συσκευές για
την ηλεκτρική εκφόρτωση μηχανισμών, εργαλεία και εξαρτήματα για ηλεκτρική
εκφόρτωση μηχανισμών, εργαλεία και εξαρτήματα για ψηλής απόδοσης μηχανή
που κόβει και αλέθει, βιομηχανικά εργαλεία που χειρίζονται μηχανές, ρομπότ,
συστήματα στερέωσης για κομμάτια που πρέπει να μηχανοποιηθούν, συστήματα
στερέωσης για ηλεκτρόδια,  συστήματα στερέωσης για εργαλεία.  Γεννήτριες
τάσης και ρεύματος και γεννήτριες ώθησης

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen
Switzerland

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57912
 : 21/09/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7: Απορροφητικές αντλίες, αντλίες δεξαμενής, θετικές εκτοπιστικές αντλίες,
ιχθυοτροφικές αντλίες για πισίνες για κολύμβηση, καταδυτικές αντλίες, αντλίες
για ζεστό νερό, υδρευτικές αντλίες σετ προαγόντων, φυγοκεντρικές αντλίες,
ηλεκτρικές αντλίες (μηχανές ή κομμάτια μηχανών).

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
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ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
DAB PUMPS S.P.A
Via Marco Polo 14, Mestrino (Padova), ΙΤΑΛΙΑ
Italy

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 48377
 : 16/07/2018
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Αρώματα,  κρέμα  νύκτας,  πούδρα,  σιαμπού,  αποσμητικό,  κρέμα  σώματος,
τζέλλυ  μπάνιου,  κολώνιες,  σαπούνι,  κρέμα  δέρματος,  σαπούνι  δέρματος,
μαλακτικό μαλλιών, λάκα μαλλιών, αντι-ηλιακά, λάδι μπάνιου, κρέμα δέρματος
μαλακτική,  κρέμα χεριών,  κολώνιες  ξυρίσματος,  κρέμες ξυρίσματος,  αφρός,
τζέλλυ φορμαρίσματος.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST
Wilmington Trust Company, Rodney Square North, 1100 North Market Street,
Wilmington, Delaware, 19890
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58873
 : 19/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
39:  Μεταφορά  επιβατών  και  αποσκευών  επιβατών,  διοργάνωση  διακοπών,
εκδρομών  και  ταξιδιών.  Συνοδεία  ταξιδιωτών.  Υπηρεσίες  κράτησης  για
διακοπές και για ταξίδια. Κρατήσεις και κλείσιμο θέσεων για ταξίδια. Υπηρεσίες
ταξιδιωτικών πρακτορείων. Υπηρεσίες ενοικίασης και μίσθωσης οχημάτων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

AUTO EUROPE, LLC
39 Commercial Street, Portland, Maine 04101
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83149
 : 15/09/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
43: Ξενοδοχεία, πανδοχεία και πανσιόν, καταλύματα διακοπών και τουριστικά
καταλύματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

LEDRA PALACE HOTELS PLC
Αρχ. Κυπριανού, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 1016 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82855
 : 17/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Παρασκευάσματα  για  εφαρμογή  σε  ή  περιποίηση  της  επιδερμίδας,  του
τριχωτού  δέρματος  της  κεφαλής,  των  μαλλιών  ή  των  νυχιών.  Σαπούνια,
αρώματα,  αιθέρια  έλαια,  καλλυντικά,  μη  φαρμακευτικά  παρασκευάσματα
τουαλέτας.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

CHANEL LIMITED
Queensway, Croydon, Surrey CR9 4DL, England
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82490
 : 06/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 20: Έπιπλα, ειδικότερα έπιπλα γραφείου.
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ή/και Υπηρεσιών:
(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
Τάκης Χαραλάμπους & Σία Λίμιτεδ
19 Βυζαντίου, 2064 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27448
 : 16/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και ουσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

AstraZeneca AB
S-151 85 Sodertalje
Sweden

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82795
 : 28/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
43: Εστιατόριο.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

W.P. SHANG HAI BEACH LTD
Λεωφ. Δημοκρατίας αρ.12, 8028 Πάφος
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55314
 : 17/01/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Ασφαλιστικές  χρηματιστηριακές  υπηρεσίες,  υπηρεσίες  πιστωτικής
αντιπροσώπευσης στον τομέα της καταναλωτικής και εμπορικής πιστώσεως,
υπηρεσίες  πιστωτικών  καρτών,  υπηρεσίες  χρηματοδοτήσεως  και
δανειοδοτήσεως  ακίνητης  ιδιοκτησίας  και  οικονομικές  υπηρεσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

United Parcel Service of America, Inc.
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26859
 : 20/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά προϊόντα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Sanofi Mature IP
54, rue La Boetie, 75008 Paris
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27513
 : 04/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
19: Σοβάδες τοίχων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου PEAK CHEMICALS LTD
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Εμπορικού Σήματος: Λεωφ. Αγίων Αναργύρων, ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΡΤ, Κατ. 3&4
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27512
 : 04/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
17: Ύλες για στεγανότητα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

PEAK CHEMICALS LTD
Λεωφ. Αγίων Αναργύρων, ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΡΤ, Κατ. 3&4
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27508
 : 04/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
2: Μπογιές τοίχων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

PEAK CHEMICALS LTD
Λεωφ. Αγίων Αναργύρων, ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΡΤ, Κατ. 3&4
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27560
 : 22/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Χαρτί  και  είδη  από  χαρτί,  χαρτί  γομαρισμένο,  χαρτί  και  ετικέττες
αυτοκόλλητες και  επεξεργασμένες ως χαρτί  γομαρισμένο και  ως όλων των
τύπων χάρτου, χαρτόνια, χαρτόνια λεπτά και είδη κατασκευασμένα από αυτά τα
υλικά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

CAPOSA INVESTMENTS S.A.
Avenida Castell de Barbera,37-41, 08210 Barbera del Valles, Barcelona
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 14311
 : 28/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Σοκολάτα,  σοκολάτες,  διπυρίται  (μπισκότα)  εκ  σοκολάτας  και  μη
φαρμακευτικά είδη ζαχαροπλαστικής περιλαμβανομένων γλυκισμάτων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

CADBURY UK LIMITED
Bournville, Birmingham, England
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83253
 : 29/10/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Ασφάλειες αυτοκινήτων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

PALAZIS (INSURANCE AGENCIES) LTD
Γεώργιου Παπαβερκίου 3, Λατσιά, 2220 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82478
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 : 27/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων για προπληρωμένη υγειονομική περίθαλψη,
ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων για ασφάλειες υγείας, ανάληψη ασφαλιστικών
κινδύνων και διαχείριση ασφαλιστικών προγραμμάτων οδοντιατρικής κάλυψης,
ανάληψη  ασφαλιστικών  κινδύνων,  αναλογιστικές  ασφαλιστικές  υπηρεσίες,
ασθένειες  (ασφάλεια),  ασφάλειες,  ασφάλειες  ατυχήματος,  ασφάλειες
αυτοκινήτων,  ασφάλειες  για  επιχειρήσεις,  ασφάλειες  γραφείων,  ασφάλειες
επαγγελματικών  αποζημιώσεων,  ασφάλειες  ευθύνης  τρίτων,  ασφάλειες
ημιφορτηγών,  ασφάλειες  κτιρίων,  ασφάλειες  πυρός,  ασφάλειες  σε  σχέση  με
προσωπικά  αντικείμενα,  ασφάλειες  σχετικά  με  ακίνητα,  ασφάλειες  υγείας,
ασφάλειες ειδών επίπλωσης και οικοσκευών, ασφάλιση για ξενοδοχεία, ασφάλιση
εμπορευμάτων,  ασφάλιση  εμπορευμάτων κατά τη  μεταφορά τους,  ασφάλιση
κινδύνων σε περίπτωση προσέγγισης του ορίου χρόνου και κόστος, ασφαλιστικά
γραφεία,  διακανονισμός  ασφαλιστικών  παροχών,  διακανονισμός  ζημιών,
διαχείριση  ασφάλισης,  διαχείριση  ασφαλιστικών  απαιτήσεων,  διαχείριση
ασφαλιστικών  αξιώσεων,  διαχείριση  ασφαλιστικών  κινδύνων,  διαχείριση
ασφαλιστικών  σχεδίων,  διαχείριση  ασφαλιστικών  χαρτοφυλακίων,  διαχείριση
χαρτοφυλακίου,  διοίκηση  ασφαλιστικών  προγραμμάτων,  διοίκηση  ομαδικών
ασφαλίσεων,  διοίκηση  ομαδικών  ασφαλιστικών  προγραμμάτων,  εκτιμήσεις
ασφαλειών  πυρός,  εκτιμήσεις  ασφαλιστικών  αξιώσεων  σχετικά  με  ακίνητα,
εκτιμήσεις  ασφαλιστικών  απαιτήσεων,  εκτιμήσεις  για  λόγους  ασφάλισης,
εκτιμήσεις στον τομέα ασφαλειών, εκτίμηση ασφαλιστικών ζημιών, εκτίμηση
ζημιών,  εκτίμηση  και  επεξεργασία  ασφαλιστικών  αξιώσεων,  επενδύσεις
χαρτοφυλακίου, έρευνα στον τομέα ασφαλειών, κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων,
κάλυψη  ασφαλιστικών  κινδύνων  και  εκτιμήσεις  και  αποτιμήσεις  για
ασφαλιστικούς  σκοπούς,  μεσίτης  ασφαλίσεων,  οικονομικές  εκτιμήσεις  σε
θέματα  ασφαλειών,  οικονομική  διαχείριση  και  προγραμματισμός,  παροχή
ασφαλιστικών  πληροφοριών,  παροχή  ασφαλιστικών  συμβουλών,  παροχή
ασφαλιστικών  υπηρεσιών  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  παροχή  πληροφοριών
σχετικά με ασφάλειες, παροχή πληροφοριών τιμολόγησης σχετικά με συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης, παροχή συμβουλών σε θέματα ασφαλειών, προσφορές
για  ασφάλιστρα,  ρύθμιση  απαιτήσεων  (ασφαλιστικών),  ρύθμιση  απαιτήσεων
στον τομέα ασφαλειών, ρύθμιση ασφαλειών, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά
με ασφάλειες,  συμβουλευτικές υπηρεσίες για ασφαλίσεις,  συμβουλευτική για
ασφάλειες,  σύναψη ασφαλειών,  υπηρεσίες ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων,
υπηρεσίες  ασφαλειομεσιτείας,  υπηρεσίες  ασφαλισμάτων,  υπηρεσίες
ασφαλιστικές και  ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων,  υπηρεσίες για ανάληψη
διάθεσης ασφαλιστικών παροχών, υπηρεσίες για θέματα διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας  και  επενδύσεων,  υπηρεσίες  διακανονισμού  ασφαλειών,  υπηρεσίες
διακανονισμού ασφαλιστικών αποζημιώσεων, υπηρεσίες διαχείρισης ασφαλειών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

CNP ASFALISTIKI LIMITED
Λεωφόρος Ακροπόλεως 17, 2006 Στρόβολος
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54967
 : 09/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά παρασκευάσματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
178 Muellestrasse, 13353 Berlin
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54964
 : 09/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 5: Φαρμακευτικά παρασκευάσματα.
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ή/και Υπηρεσιών:
(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
178 Muellestrasse, 13353 Berlin
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27332
 : 03/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Σοκολάτες και είδη ζαχαροπλαστικής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Pimarks Limited
12 Castle Street, St.Helier, JE2 3RT
Jersey

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27331
 : 03/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
21: Μπομπονιέρες γάμου.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Pimarks Limited
12 Castle Street, St.Helier, JE2 3RT
Jersey

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82541
 : 17/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Κονσερβοποιημένα ψαρικά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ
Πολεοδομίας 18, Βιομηχανική Ζώνη Καϊμακλίου, 1037 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57319
 : 28/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης,  ασφαλιστικές  υπηρεσίες,  οικονομικές  και
νομισματικές  υποθέσεις  δηλαδή  διαχείριση  πολυκατοικίας,  τραπεζικές
υπηρεσίες,  μεσιτεία,  στην  κλάση  36,  επενδύσεις  κεφαλαίου,  επικύρωση
επιταγών,  πιστωτικά  γραφεία,  υπηρεσίες  πιστωτικών  καρτών,  μεσιτεία
τελωνειακών δασμών,  υπηρεσίες  χρεωστικών καρτών,  πρακτορεία  συλλογής
χρεών, καταθέσεις τιμαλφών, ανταλλαγή χρημάτων, αντιπροσωπεία στην κλάση
36,  υπηρεσίες  καταπιστευματοδόχου,  οικονομική  ανάλυση,  οικονομικό
ξεκαθάρισμα,  γραφεία  οικονομικών  ξεκαθαρισμάτων,  παροχή  οικονομικών
συμβουλών,  οικονομική  αξιολόγηση,  παροχή  οικονομικών  πληροφοριών,
οικονομική διαχείριση,  οικονομική χρηματοδότηση,  φορολογικοί  υπολογισμοί,
φορολογική  αξιολόγηση,  επενδύσεις  χρημάτων,  εγγυήσεις,  χρηματοδότηση
αγοράς  με  δόσεις,  δάνεια  με  δόσεις,  έκδοση  πιστωτικών  καρτών,  έκδοση
ομολόγων αξίας, έκδοση ταξιδιωτικών επιταγών, χρηματοδότηση μίσθωσης –
αγοράς,  δάνεια,  τραπεζικές  υπηρεσίες  που  έχουν  σχέση  με  υποθήκη,
ενεχυροδανεισμός,  υπηρεσίες  ασφαλούς  κατάθεσης,  τράπεζες  αποταμίευσης,
μεσιτεία για χρεόγραφα και υποθέσεις ακίνητης ιδιοκτησίας.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
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(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avda de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57317
 : 28/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης,  ασφαλιστικές  υπηρεσίες,  οικονομικές  και
νομισματικές  υποθέσεις  δηλαδή  διαχείριση  πολυκατοικίας,  τραπεζικές
υπηρεσίες,  μεσιτεία,  στην  κλάση  36,  επενδύσεις  κεφαλαίου,  επικύρωση
επιταγών,  πιστωτικά  γραφεία,  υπηρεσίες  πιστωτικών  καρτών,  μεσιτεία
τελωνειακών δασμών,  υπηρεσίες  χρεωστικών καρτών,  πρακτορεία  συλλογής
χρεών, καταθέσεις τιμαλφών, ανταλλαγή χρημάτων, αντιπροσωπεία στην κλάση
36,  υπηρεσίες  καταπιστευματοδόχου,  οικονομική  ανάλυση,  οικονομικό
ξεκαθάρισμα,  γραφεία  οικονομικών  ξεκαθαρισμάτων,  παροχή  οικονομικών
συμβουλών,  οικονομική  αξιολόγηση,  παροχή  οικονομικών  πληροφοριών,
οικονομική διαχείριση,  οικονομική χρηματοδότηση,  φορολογικοί  υπολογισμοί,
φορολογική  αξιολόγηση,  επενδύσεις  χρημάτων,  εγγυήσεις,  χρηματοδότηση
αγοράς  με  δόσεις,  δάνεια  με  δόσεις,  έκδοση  πιστωτικών  καρτών,  έκδοση
ομολόγων αξίας, έκδοση ταξιδιωτικών επιταγών, χρηματοδότηση μίσθωσης –
αγοράς,  δάνεια,  τραπεζικές  υπηρεσίες  που  έχουν  σχέση  με  υποθήκη,
ενεχυροδανεισμός,  υπηρεσίες  ασφαλούς  κατάθεσης,  τράπεζες  αποταμίευσης,
μεσιτεία για χρεόγραφα και υποθέσεις ακίνητης ιδιοκτησίας.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avda de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56282
 : 26/04/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Παρασκευάσματα  για  λεύκανση  και  άλλες  ουσίες  για  πλύσιμο.
Παρασκευάσματα  για  καθάρισμα,  στίλβωση,  αφαίρεση  λίπους  και  απόξεση.
Σαπούνια,  αρώματα,  αιθέρια  έλαια,  καλλυντικά,  λοσιόν  για  τα  μαλλιά.
Οδοντόκρεμες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avda de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54851
 : 25/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41:  Εκπαιδευτικές  και  διδακτικές  υπηρεσίες  στον  τομέα  της  τεχνολογίας,
εκπαιδευτικές  και  διδακτικές  υπηρεσίες  που  έχουν  σχέση  με  την  χρήση,
εγκατάσταση,  συντήρηση,  επισκευή  και  εκσυγχρονισμό  εξοπλισμού
επιστημονικού,  ηλεκτρικού,  ηλεκτρονικού,  οπτικού,  σήμανσης,  μέτρησης  και
ελέγχου,  χημικού  και  βιολογικά  αναλυτικού  εξοπλισμού,  μηχανολογικού
εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας και  λογισμικού,  μηχανολογικού εξοπλισμού ενός
ηλεκτρονικού  υπολογιστή,  λογισμικού  ενός  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  και
περιφερειακού εξοπλισμού, προϊόντων ημιαγωγού και ηλεκτρονικών συστατικών
και ιατρικού εξοπλισμού. Παροχή διδασκαλίας.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54850
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 : 25/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37:  Υπηρεσίες  επισκευής  και  εγκατάστασης  εξοπλισμού  επιστημονικού,
ηλεκτρικού, ελέγχου, σήμανσης μέτρησης, βιολογικού ή χημικού αναλυτικού,
οπτικού,  επικοινωνιακού  ή  ιατρικού  και  μέρη  και  εξαρτήματα  τους,
μηχανολογικού εξοπλισμού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού ενός
ηλεκτρονικού  υπολογιστή.  Υπηρεσίες  συντήρησης  ηλεκτρονικών  προϊόντων,
σήμανσης και μέτρησης, αναλυτικών προϊόντων και ιατρικών προϊόντων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26817
 : 14/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά προϊόντα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SANOFI
54 rue la Boetie, 75008 Paris
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26816
 : 14/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά προϊόντα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SANOFI
54 rue la Boetie, 75008 Paris
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83086
 : 07/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Μέλι,  επαλείμματα  αποτελούμενα  κυρίως  από  ζάχαρη,  επαλείμματα
αποτελούμενα κυρίως από κακάο ή σοκολάτα, γλυκά και είδη ζαχαροπλαστικής,
καραμέλες,  σοκολάτα,  είδη  σοκαλατοποιίας,  γλυκίσματα,  παγωτά  εδώδιμα,
τσίχλες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83085
 : 07/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29:  Μαρμελάδες,  ζελέ,  επαλείμματα  αποτελούμενα  κυρίως  από  φρούτα,
επαλείμματα  αποτελούμενα  κυρίως  από  ξηρούς  καρπούς,  επαλείμματα
αποτελούμενα  κυρίως  από  λαχανικά,  επεξεργασμένα  φρούτα  και  λαχανικά,
γλυκά, μικρογεύματα αποτελούμενα κυρίως από φρούτα, γλυκά μικρογεύματα
αποτελούμενα κυρίως από ξηρούς καρπούς ή αμύγδαλα, γλυκά μικρογεύματα
αποτελούμενα κυρίως από λαχανικά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου Lidl Stiftung & Co. KG
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Εμπορικού Σήματος: Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83084
 : 07/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29:  Γάλα,  προϊόντα  γάλακτος,  γαλακτοκομικά  προϊόντα,  γιαούρτι,  τυρί,
τυροκομικά προϊόντα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 13911
 : 09/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Άλευρα και παρασκευάσματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
Vevey
Switzerland

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82120
 : 25/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
43: Εστιατόρια, καφέ, καφετερίες, σνακ μπαρς, οίκοι τσαγιού και μπαρ τσαγιού,
δωμάτια  τσαγιού.  Εστιατόρια  για  μεταφορά  τροφής  εκτός  και  υπηρεσίες
μεταφοράς τροφής εκτός εστιατορίων. Επισιτιστικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες για
συμβάσεις φαγητού. Παρασκευή φαγητού και ποτού.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82119
 : 25/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διοίκηση  επιχειρήσεων.  Διεύθυνση  επιχειρήσεων.  Παροχή  αδειοδότησης
γνωστής  ως  φράντσαιζινγκ,  ονομαστικά  η  παροχή  τεχνικής  αρωγής  στην
εγκαθίδρυση και λειτουργία εστιατορίων, καφέ, οίκων τσαγιού και σνακ μπαρς.
Υπηρεσίες  λιανικού  καταστήματος  στον  τομέα  που  αφορά  τον  καφέ,  τσάι,
κακάο,  συσκευασμένα  και  παρασκευασμένα  φαγητά,  ηλεκτρικές  και  μη
ηλεκτρικές  εφαρμογές  που  έχουν  σχέση  με  το  τσάι,  εξοπλισμός  σπιτιού,
εξοπλισμός κουζίνας, γυαλικά, δώρα, πιάτα, κύπελλα, δοχεία για αποθήκευση,
γλυπτά, φιγουρίνια, διακοσμητικά στολίδια, ενδύματα, κεριά, αρωματικά χώρου,
μυρωδιές δια το σπίτι, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, μουσικές καταγραφές
και βιβλία. Διανομές χονδρικής πωλήσεως, καταστήματα χονδρικής πωλήσεως
και υπηρεσίες παραγγελίας χονδρικής πωλήσεως όλα αναφορικά με καφέ, τσάι,
κακάο,  συσκευασμένα  και  παρασκευασμένα  φαγητά,  ηλεκτρικές  και  μη
ηλεκτρικές εφαρμογές που έχουν σχέση με το τσάι, εξοπλισμό οικίας, εξοπλισμό
κουζίνας,  γυαλικά,  δώρα,  πιάτα,  κύπελλα,  δοχεία  αποθήκευσης,  γλυπτά,
φιγουρίνια,  διακοσμητικά  στολίδια,  ενδύματα,  κεριά,  αρωματικά  χώρου,
μυρωδιές σπιτιού, καταγραφές μουσικές και βιβλία. Υπηρεσίες ταχυδρομικών
παραγγελιών και υπηρεσίες καταλόγου ταχυδρομικών παραγγελιών, υπηρεσίες
παραγγελιών επί γραμμής δια ηλεκτρονικού υπολογιστού, υπηρεσίες λιανικές επί
γραμμής δια ηλεκτρονικού υπολογιστού μέσω απευθείας επαφής από πωλητές
απευθυνόμενης  στους  τελικούς  καταναλωτές,  υπηρεσίες  παραγγελίας  επί
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γραμμής και  υπηρεσίες  καταστήματος λιανικής πωλήσεως επί  γραμμής όλα
στον  τομέα  και  αναφορικώς  με  καφέ,  τσάι,  κακάο  συσκευασμένα  και
παρασκευασμένα  τρόφιμα,  ηλεκτρικές  και  μη  ηλεκτρικές  εφαρμογές
σχετιζόμενες  με  το  τσάι,  εξοπλισμός  οικίας,  εξοπλισμός  κουζίνας,  γυαλικά,
δώρα, πιάτα, κύπελλα, δοχεία αποθήκευσης, γλυπτά, φιγουρίνια, διακοσμητικά
στολίδια,  ενδύματα,  κεριά,  αρωματικά  χώρου,  μυρωδιές  σπιτιού,  μουσικές
καταγραφές και  βιβλία.  Επί  γραμμής δια ηλεκτρονικού υπολογιστού μητρώο
δώρων και υπηρεσίες παραγγελιών μητρώου δώρων που έχουν σχέση με τέτοιο
μητρώο.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82118
 : 25/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Τσάγια και  κράματα τσαγιών.  Γλυκίσματα,  ονομαστικά μέντες με γεύση
τσαγιού. Μέλι στην μορφή ενός κουταλιού. Μέλι. Ποτά από βότανα βασισμένα σε
τσάι, ποτά και συμπυκνωμένα από τσάι και βασισμένα σε τσάι βότανων με γεύση
φρούτων.  Παγωμένα  ζαχαρωτά με  γεύση  τσαγιού,  τσαγιού  από  βότανα  και
φρούτου. Κακάο, τσάι από βότανα και τσάι όχι από βότανα. Τσάι, κακάο και
ποτά. Ποτά γενόμενα με βάση από σοκολάτα σε σκόνη και ποτά γενόμενα με
βάση την βανίλια. Σάλτσες για να προστίθενται σε ποτά. Σιρόπι σοκολάτας.
Σιρόπια γεύσεως δια να προστίθενται σε ποτά. Τσάι έτοιμο δια πόση. Παγωτά
και  παγωμένα  ζαχαρωτά,  ονομαστικά  παγωτό,  παγωμένο  γάλα,  παγωμένο
γιαούρτι,  γλυκά  βασισμένα  σε  παγωμένη  σόγια.  Γλυκίσματα  και  ζαχαρωτά
ονομαστικά, σοκολάτα, ζάχαρη, γλυκίσματα αμυγδάλου, παγωμένα ζαχαρωτά.
Μαγειρευμένα  εμπορεύματα  ονομαστικά  ζυμαρικά  γνωστά  ως  μάφινς  και
σκόουνς, μπισκότα, μπισκότα γνωστά ως κούκκις, πάστες και ψωμιά. Τεμάχια
φαγητού, ονομαστικά, τεμάχια φαγητού βασισμένα σε δημητριακά και τεμάχια
φαγητού βασισμένα σε βρώμη. Φυτό αθάνατος. Ζάχαρη, καρυκεύματα, σιρόπια
γεύσεως δια παρασκευή ποτών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55446
 : 10/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5:  Φαρμακευτικό και  διαιτητικό συμπληρωματικό που δίδεται  χωρίς ιατρική
συνταγή το οποίο ενδείκνυται ως καταπραϋντικό και υπνωτικό (βοήθημα για τον
ύπνο).

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Ginsana SA
Mulini, CH-6934 Bioggio
Switzerland

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54001
 : 27/08/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Κρέας, ψάρι, ζαμπόν, πουλερικά, κυνήγια, χοιρινά προϊόντα. Ξηρά φρούτα
και  λαχανικά  διατηρημένα  και/ή  μαγειρεμένα,  κομπόστα,  μαρμελάδες,
πυκνόρρευστοι χυμοί φρούτων, ζελέδες, σούπες, ζωμοί κρέατος. Διατηρημένα
προϊόντα που αποτελούνται εξ' ολοκλήρου ή εν μέρη από κρέας, ψάρι, ζαμπόν,
πουλερικά,  κυνήγια  και/ή  χοιρινά  προϊόντα.  Έτοιμα,  ξηρά,  μαγειρεμένα,
διατηρημένα, κατεψυγμένα πιάτα που αποτελούνται εξ' ολοκλήρου ή εν μέρη
από κρέας, ψάρι, ζαμπόν, πουλερικά, κυνήγια και/ή χοιρινά προϊόντα. Αλμυρά ή
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γλυκά ορεκτικά που αποτελούνται από πατάτα, αρωματισμένη ή φυσική, μικρά
χοιρινά  προϊόντα που  χρησιμοποιούνται  ως ορεκτικά.  Γάλα,  γάλα σε  μορφή
σκόνης, αρωματισμένο γάλα υπό τύπο ζελέ και βουτυρόγαλα. Γαλακτοκομικά
προϊόντα συμπεριλαμβανομένου γαλακτικά επιδόρπια, γιαούρτια, αϊράνι, μους,
κρέμες,  κρέμες για επιδόρπιο,  φρέσκα κρέμα,  βούτυρο,  επεξεργασμένο τυρί,
εξευγενισμένο τυρί, εξευγενισμένα τυριά με μούχλα, μη εξευγενισμένο φρέσκο
τυρί και τυρί μέσα σε αλμύρα, χωριάτικο τυρί, πιεσμένο τυρί, φρέσκο τυρί που
πωλείται  υπό  μορφή  πάστας  ή  υγρού,  φυσικό  ή  αρωματισμένο,  ποτά  που
αποτελούνται  κυρίως  από  γάλα  ή  γαλακτοκομικά  προϊόντα,  ποτά  που
αποτελούνται κυρίως από γαλακτικά ένζυμα,  γαλακτικά ποτά που περιέχουν
φρούτα. Ζυμωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, φυσικά ή αρωματισμένα. Εδώδιμα
έλαια, ελαιόλαδα, εδώδιμα λίπη.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

COMPAGNIE GERVAIS DANONE
17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 50887
 : 31/07/2019
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
4: Βιομηχανικά λάδια και λίπη, γράσα, καύσιμα, λάδια για κιβώτια ταχυτήτων,
υδραυλικά λάδια, όλα περιλαμβανόμενα στην κλάση 4.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

B.P. p.l.c.
1 St. James's Squaire London SW1Y 4PD
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 52915
 : 29/04/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Υπηρεσίες που καταπιάνονται με ασφάλειες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

VICTOIRE HOLDINGS LIMITED
Λίπρα Χάουζ, Διαγόρου & Π. Κατελάρη 21, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54565
 : 09/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Σαπούνια και  παρασκευάσματα για καθαρισμό δέρματος,  είδη τουαλέτας,
παρασκευάσματα  για  μαλλιά,  σαμπουάν,  σαπούνια  για  μπάνιο,  ζελέ  και
γαλακτώματα, παρασκευάσματα για προστασία από τον ήλιο και για μαύρισμα
από τον ήλιο.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56890
 : 26/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Αρώματα, κολόνιες, αρωματικά γαλακτώματα, κρέμες, υγρά και πούδρες για
περιποίηση σώματος. Κρέμα ξυρίσματος, προξυριστικά και μεταξυριστικά υγρά.
Ζελέ μπάνιου και ντους, υγρά για τα μαλλιά της κεφαλής, χρωματισμοί για τα
μαλλιά  της  κεφαλής,  βαφές  για  τα  μαλλιά  της  κεφαλής  και  καλλυντικά
περιποιήσεως δέρματος,  κοκκινάδια,  κρέμες  στιλβώσεως νυχιών,  ουσίες  για
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αφαίρεση στιλβώσεως νυχιών, μολύβια για γραμμές στα μάτια, σκιές για τα
μάτια, όλα προϊόντα περιλαμβανόμενα στην κλάση 3.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

KINGSBROOK LIMITED
P.O.Box 30, 74 Stopford Road, St. Helier, Jersey, JE4 9NP,
Channel Islands

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54853
 : 25/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Συσκευές  και  όργανα  επιστημονικά,  ναυτικά,  τοπογραφικά,  ηλεκτρικά,
φωτογραφικά,  κινηματογραφικά,  οπτικά  στάθμισης,  μέτρησης,  σήμανσης,
ελέγχου  (επιθεώρησης),  διάσωσης  και  διδασκαλίας.  Συσκευές  για  την
καταγραφή, μετάδοση ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων. Μεταφορείς μαγνητικών
στοιχείων, δίσκοι καταγραφείς. Αυτόματες πωλήτριες μηχανές. Υπολογιστικές
μηχανές,  εξοπλισμός  επεξεργασίας  στοιχείων  και  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές.
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ελέγχου και μέτρησης που χρησιμοποιείται για τον
έλεγχο  κυτταρικών  τηλεφώνων,  τηλεφώνων,  τηλεοράσεων  και  καλωδιακής
τηλεόρασης. Εξοπλισμός PBX, ταλαντωτές, γεννήτριες σήματος, καθαριστές,
αναλυτές  δικτύου/φάσματος,  ηλεκτρικά μέτρα,  μέτρα ελέγχου,  ηλεκτρονικοί
μετρητές συχνότητας,  ατομικά ρολόγια.  Αυτόματος εξοπλισμός ελέγχου για
ολοκληρωμένα  συστήματα  για  πίνακες  συστημάτων  και  για  ηλεκτρονικό
εξοπλισμό. Εξοπλισμός για τον έλεγχο καλωδίων και συρμάτων. Λογισμικό για
παρακολούθηση  και  έλεγχο  των  τηλεφώνων  και  της  κίνησης  του  δικτύου.
Εξοπλισμός για χημική ανάλυση, χρωματογράφοι. Φασματομετρητές της μάζας,
όργανα  για  τον  έλεγχο  του  DNA  και  των  πρωτεϊνών,  εξοπλισμός  που
χρησιμοποιείται  για  την  ανάλυση  τροφίμων  προϊόντων  του  πετρελαίου  και
φαρμακευτικών προϊόντων. Ηλεκτρικά εξαρτήματα, δίοδοι που εκπέμπουν φως,
οπτικοί κρυπτογράφοι, οπτικοί σύρτες δίοδοι και ολοκληρωμένα συστήματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54861
 : 25/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42:  Προγραμματισμός  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Σχεδιασμός  συστημάτων
μέτρησης.  Ενοικίαση  προϊόντων  δηλαδή  εξοπλισμός  επιστημονικός,
ηλεκτρονικός, ελέγχου, σήμανσης, μέτρησης, βιολογικός ή χημικός αναλυτικός,
οπτικός,  τηλεπικοινωνιακός  ή  ιατρικός  και  μέρη  και  εξαρτήματα  τους,
ημιαγωγοί, ηλεκτρονικά ή οπτικά συστατικά, μηχανολογικός εξοπλισμός ενός
ηλεκτρονικού υπολογιστή, λογισμικό ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και έντυπα
που έχουν σχέση με τα πιο πάνω.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54859
 : 25/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37:  Υπηρεσίες  επισκευής  και  εγκατάστασης  εξοπλισμού  επιστημονικού,
ηλεκτρικού, ελέγχου, σήμανσης μέτρησης, βιολογικού ή χημικού αναλυτικού,
οπτικού  επικοινωνιακού  ή  ιατρικού  και  μέρη  και  εξαρτήματα  τους,
μηχανολογικού εξοπλισμού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού ενός
ηλεκτρονικού  υπολογιστή.  Υπηρεσίες  συντήρησης  ηλεκτρονικών  προϊόντων,
σήμανσης και μέτρησης, αναλυτικών προϊόντων και ιατρικών προϊόντων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
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ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54858
 : 25/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Υπηρεσίες χρηματοδότησης. Λιανικές πωλήσεις προϊόντων όπως εξοπλισμός
επιστημονικός,  ηλεκτρονικός,  ελέγχου,  σήμανσης,  μέτρησης,  βιολογικός  ή
χημικός  αναλυτικός,  οπτικός  τηλεπικοινωνιακός  ή  ιατρικός  και  μέρη  και
εξαρτήματα τους, ημιαγωγοί, ηλεκτρονικά ή οπτικά συστατικά, μηχανολογικός
εξοπλισμός  ενός  ηλεκτρονικού  υπολογιστή,  λογισμικό  ενός  ηλεκτρονικού
υπολογιστή και έντυπα που έχουν σχέση με τα πιο πάνω. Πωλήσεις προϊόντων
μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου και διαδικτύου.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54970
 : 09/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Κινηματογραφικές  ταινίες.  Ακουστικές  και  οπτικές  ταινίες
μαγνητοφωνημένες  από  πριν  ακουστικές  και  οπτικές  κασέτες
μαγνητοφωνημένες από πριν, ακουστικοί και οπτικοί δίσκοι και συμπαγείς δίσκοι
αναγνώσιμης  μόνο  μνήμης  μαγνητοφωνημένοι  από  πριν.  Κασέτες,  φυσίγγια,
δίσκοι και συμπαγείς δίσκοι αναγνώσιμης μόνο μνήμης για βιντεοπαιγνίδια και
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
βίντεο. Διακοσμητικοί μαγνήτες. Μαξιλαράκι για ποντίκι.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 11453
 : 23/09/2017
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 1
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Καφές,  τέιον,  κακάο,  ζάκχαρις,  όρυζα,  ταπιόκα,  σάγον  (άλευρον
κολλαρίσματος), υποκατάστατα καφέ. Άλευρα και παρασκευάσματα εκ σιτηρών,
άρτος, διπυρίται, (μπισκότα), γλυκίσματα, πάσται, παγωτά, μέλι, σιρόπιον εκ
μελάσσης. Ζύμη, άλευρον διά ζύμην. Άλας, μουστάρδα, πιπέρι, όξος, σάλτσαι,
καρυκεύματα, πάγος.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

McILHENNY COMPANY
City of New Iberia, State of Louisiana 70560
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 11452
 : 23/09/2017
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 1
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Καφές,  τέιον,  κακάο,  ζάκχαρις,  όρυζα,  ταπιόκα,  σάγον  (άλευρον
κολλαρίσματος), υποκατάστατα καφέ. Άλευρα και παρασκευάσματα εκ σιτηρών,
άρτος,  διπυρίται  (μπισκότα),  γλυκίσματα, πάσται,  παγωτά, μέλι,  σιρόπιον εκ
μελάσσης. Ζύμη, άλευρον διά ζύμην. Άλας, μουστάρδα, πιπέρι, όξος, σάλτσαι,
καρυκεύματα. Πάγος.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
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(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

McILHENNY COMPANY
City of New Iberia, State of Louisiana 70560
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54153
 : 09/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Αρώματα, σαμπουάν, λοσιόν για μαλλιά, καλλυντικά, προϊόντα ομορφιάς για
κοσμητικούς  σκοπούς,  βαφές  για  τα  μαλλιά  και  παρασκευάσματα  για  την
αφαίρεση του χρώματος, λοσιόν και κρέμες για το πρόσωπο και το σώμα για
κοσμητικούς σκοπούς, προϊόντα για μακιγιάρισμα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

DESSANGE INTERNATIONAL
39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54924
 : 02/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Οικιακά καθαριστικά,  παρασκευάσματα λευκάνσεως και  άλλες ουσίες για
χρήση στο πλύσιμο. Παρασκευάσματα καθαρισμού, στιλβώσεως, αποξέσεως και
καθαρισμού από σκουριά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, New York 10022
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55031
 : 16/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42: Εστιατόρια, σνακ-μπαρ, καφετερίες, καντίνες και χώροι παροχής έτοιμου
φαγητού, υπηρεσίες τροφοδοσίας, υπηρεσίες προμήθειας παραγγελίας φαγητού
μέσω δικτύου ηλεκτρονικού υπολογιστή.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

PIZZA HUT INTERNATIONAL LLC
14841 North Dallas Parkway, Dallas, Texas
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27397
 : 30/06/1986
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Έντυπα, περιοδικά, βιβλία, εκπαιδευτικόν και διδακτικόν υλικό (εκτός από
συσκευές),  γραφική  ύλη  συμπεριλαμβανομένου  χάρτου  για  ηλεκτρονικούς
υπολογιστές,  ταινίες  χάρτου  και  κάρτες,  όλες  για  την  καταχώρηση
προγραμμάτων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Sky In-Home Service Limited
Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 5QD
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26509
 : 22/08/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
11: Εγκαταστάσεις και συσκευές ψύξεως και μέρη και εξαρτήματα της κλάσης
11 για τα πιο πάνω εμπορεύματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
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(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Arneg S.p.A.
Via Venezia, 58, Frazione Marsango, 35010 Campo san Martino (PD)
Italy

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 5847
 : 08/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 0
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Cleaning, polishing and abrasive preparations and rubbing compounds.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Holt Lloyd B.V.
Ebbehout 6, 1507 EA Zaandam
The Netherlands

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 1478
 : 13/10/2020
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
0

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

43:Σκωτσέζικο ουίσκι.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

DIAGEO BRANDS B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG, Amsterdam
The Netherlands

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 5697
 : 20/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 5
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά παρασκευάσματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 5929
 : 17/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 0
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
8: Ξυράφια ασφαλείας και λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 5746
 : 21/01/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 0
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
34: Τσιγάρα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel
Switzerland

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 3520
 : 03/10/2021
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων No Class
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ή/και Υπηρεσιών:
(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
43: Κυπριακά επιδόρπια κρασιά.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

KEO PLC
Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 3480
 : 15/08/2021
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
No Class

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

50: Ανθρακούχα ποτά κατασκευασμένα από χυμούς φρούτων ή λαχανικών ή σε
συνδυασμό των δύο.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

KEO PLC
Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 2493
 : 03/07/2017
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
No Class

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

43:Κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΛΟΕΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΛΤΔ
Ακρόπολης 18, Τσιφλικούδια, 3013 Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 3319
 : 07/04/2021
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
No Class

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

18:Ηλεκτρικοί  φούρνοι,  ηλεκτρικές  κουζίνες,  ηλεκτρικοί  θερμοσίφωνες,
ηλεκτρικές θερμοφόρες, ηλεκτρικά υποθέματα και εξαρτήματα για όλες αυτές
τις συσκευές.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Candy Hoover Group S.r.l.
Via Comolli 16, 20861 Brugherio, Monza e Brianza
Italy

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55036
 : 16/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42: Προσωρινή κατάλυση. Παροχή φαγητού και ποτού. Διακανονισμός γευμάτων
σε ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία, πανδοχεία και πανσιόν, καταλύματα διακοπών και
τουριστικά  καταλύματα.  Εκμίσθωση  προσωρινού  καταλύματος  σε
παραθεριστικές κατοικίες και διαμερίσματα. Κρατήσεις δωματίων ξενοδοχείων
για  ταξιδιώτες.  Κρατήσεις  τουριστικών  καταλυμάτων.  Ξενοδοχειακές
υπηρεσίες.  Ξενοδοχειακές  υπηρεσίες  για  προνομιούχους  πελάτες.
Παραθεριστικά καταλύματα. Παροχή πληροφοριών στο διαδίκτυο σε σχέση με
ξενοδοχειακές  κρατήσεις.  Παροχή  πληροφοριών  στο  διαδίκτυο  σε  σχέση  με
κρατήσεις παραθεριστικών καταλυμάτων. Υπηρεσίες κατάλυσης σε ξενοδοχείο.
Υπηρεσίες κρατήσεων για διαμονή σε ξενοδοχείο. Υπηρεσίες εστιατορίου. Μπαρ
(Υπηρεσίες-). Καφετέριες. Υπηρεσίες εστιατορίων ξενοδοχείου.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

HAWAII HOTELS LTD
Κάνιγγος 10, Τ.Κ. 4500, ΛΕΜΕΣΟΣ.
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82386
 : 04/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
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(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών:

35: Υπηρεσίες λιανικής πώλησης για προϊόντα βιβλιοπωλείου και χαρτοπωλείου
σε  εμπορικά  καταστήματα.  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  προϊόντων
βιβλιοπωλείου  και  χαρτοπωλείου  επί  γραμμής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΡΕΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ
Προεδρικού Μεγάρου 1, 1300 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 53795
 : 03/08/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Μη  φαρμακευτικά  παρασκευάσματα  τουαλέτας,  κοσμητικά,  αρώματα,  μη
φαρμακευτικά παρασκευάσματα για χρήση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το
ξύρισμα, παρασκευάσματα για μαλλιά, οδοντόπαστες, σαπούνια τουαλέτας και
σιαμπού, μη φαρμακευτικά παρασκευάσματα για χρήση στο μπάνιο και ντους,
πούδρα,  ταλκ,  παρασκευάσματα  και  ουσίες  για  αποτρίχωση,  αντιιδρωτικά,
αποσμητικά, αντικείμενα τουαλέτας.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 13798
 : 27/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Είδη  αρωματοποιίας,  καλλυντικά,  κοκκινάδια,  κοσμητικά,  λοσιόν  δια  την
κόμην, αίθέρια έλαια, σάπωνες άρωματος, οδοντοκοσμητικά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Jean Patou
24/32 rue Jean Goujon, 75008 Paris
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54932
 : 03/12/2006
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
1:  Διαλυτικές  ουσίες  για  μελάνια,  χημικά  παρασκευάσματα για  χρήση στην
κατασκευή μελανιών,  παρασκευάσματα αφαίρεσης σκουριάς (όχι  για οικιακή
χρήση)  προληπτικά  μέσα  σχηματισμού  επικαθίσματος  και  διαλυτικά
εκκαθίσματος, χημικά προϊόντα για διάλυση και αφαίρεση υπολειμμάτων και
χημικών  καταλοίπων,  απορρυπαντικές  ουσίες  για  χρήση  στις  διαδικασίες
μεταποίησης.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

DOMINO PRINTING SCIENCES PLC
BAR HILL, CAMBRIDGE CB3 8TU, ENGLAND
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54934
 : 03/12/2006
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Συσκευές εκτύπωσης με έκχυση μελάνης, συσκευές μαρκαρίσματος με έκχυση
μελάνης,  λέιζερ  συσκευές  μαρκαρίσματος,  εκτυπωτές  με  έκχυση  μελάνης,
ηλεκτρικές  και  ηλεκτρονικές  συσκευές  ελέγχου  για  τα  προαναφερόμενα
προϊόντα, λογισμικό Η/Υ για χρήση στον έλεγχο της λειτουργίας βιομηχανικών
εκτυπωτών  με  έκχυση  μελάνης,  λογισμικό  Η/Υ  για  χρήση  στον  έλεγχο  της
λειτουργίας  βιομηχανικών  συσκευών  μαρκαρίσματος  με  έκχυση  μελάνης,
λογισμικό Η/Υ για χρήση στον έλεγχο της λειτουργίας βιομηχανικών λέιζερ
συσκευών  μαρκαρίσματος,  κεφαλές  εκτύπωσης  για  εκτυπωτές  με  έκχυση
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μελάνης, εξαρτήματα και προσαρτήματα για όλα τα προαναφερόμενα προϊόντα.
(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
DOMINO PRINTING SCIENCES PLC
BAR HILL, CAMBRIDGE CB3 8TU, ENGLAND
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55357
 : 24/01/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
2:  Υλικά  βαφής,  χρώματα,  μπογιές,  μελάνια  για  τυπογραφία,  μελάνια  για
πολυγράφους, εμφανιστικά υλικά και ηλεκτροστατικό μελάνι για φωτοτυπικές,
τηλεομοιοτυπικές, εκτυπωτές, ή μηχανές εκτύπωσης για χρήση σε σχέση με
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επεξεργαστές κειμένων και άλλων συσκευών
αντιγραφής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Kyocera Corporation
6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-Ku, Kyoto 612-8501
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54445
 : 29/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Οχήματα και συσκευές για μετακίνηση μέσω ξηράς, θάλασσας και αέρα,
ατμομηχανές  έλξεως  βαρέων  φορτίων  και  σταθερές  μηχανές  και  μέρη  και
εξοπλισμός  για  όλα  τα  προαναφερόμενα  αγαθά  στην  κλάση  12  αλλά  δεν
περιλαμβάνονται  μηχανοκίνητα  αυτοκίνητα,  μηχανές  εσωτερικής  καύσης,
κιβώτια  ταχυτήτων,  συστήματα μετάδοσης κίνησης,  συστήματα ανάρτησης,
αμαξώματα  και  περιβλήματα  αυτοκινήτων,  όλα  όντα  μέρη  μηχανοκίνητων
αυτοκινήτων  και  μέρη  και  εξοπλισμός  και  εξαρτήματα  για  μηχανοκίνητα
αυτοκίνητα, όλα συμπεριλαμβανόμενα στην κλάση 12.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Rolls-Royce plc
65 Buckingham Gate, London SWIE 6AT, England
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54443
 : 29/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Οχήματα και συσκευές για μετακίνηση μέσω ξηράς, θάλασσας και αέρα,
ατμομηχανές  έλλεως  βαρέων  φορτίων  και  σταθερές  μηχανές  και  μέρη  και
εξοπλισμός  για  όλα  τα  προαναφερόμενα  αγαθά  στην  κλάση  12  αλλά  δεν
περιλαμβάνονται  μηχανοκίνητα  αυτοκίνητα,  μηχανές  εσωτερικής  καύσης,
κιβώτια  ταχυτήτων,  συστήματα μετάδοσης κίνησης,  συστήματα ανάρτησης,
αμαξώματα  και  περιβλήματα  αυτοκινήτων,  όλα  όντα  μέρη  μηχανοκίνητων
αυτοκινήτων  και  μέρη  και  εξοπλισμός  και  εξαρτήματα  για  μηχανοκίνητα
αυτοκίνητα, όλα συμπεριλαμβανόμενα στην κλάση 12.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Rolls-Royce Plc
65 Buckingham Gate, London SWIE 6AT
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54444
 : 29/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Οχήματα και συσκευές για μετακίνηση μέσω ξηράς, θάλασσας και αέρα,
ατμομηχανές  έλξεως  βαρέων  φορτίων  και  σταθερές  μηχανές  και  μέρη  και
εξοπλισμός  για  όλα  τα  προαναφερόμενα  αγαθά  στην  κλάση  12  αλλά  όχι
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συμπεριλαμβανομένων  μηχανοκινήτων  αυτοκινήτων,  μηχανές  εσωτερικής
καύσης,  κιβώτια  ταχυτήτων,  συστήματα  μετάδοσης  κίνησης,  συστήματα
ανάρτησης,  αμαξώματα  και  περιβλήματα  αυτοκινήτων,  όλα  όντα  μέρη
μηχανοκίνητων  αυτοκινήτων  και  μέρη  και  εξοπλισμός  και  εξαρτήματα  για
μηχανοκίνητα αυτοκίνητα, όλα συμπεριλαμβανόμενα στην κλάση 12.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Rolls-Royce plc
65 Buckingham Gate, London SWIE 6AT, England
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 5934
 : 27/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 0
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
No class

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

3: Είδη ατομικής περιποίησης (μη φαρμακευτικά), καλλυντικά, οδοντόκρεμες,
αρώματα, αρωματικά σαπούνια, αρωματικά φακελάκια για σγούρωμα μαλλιών
και θυμιάματα.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Shulton Inc.
One Procter & Gamble Plaza, 45202 Cincinnati, Ohio
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26982
 : 06/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
4:  Καύσιμα  (συμπεριλαμβανομένης  βενζίνης  αυτοκινήτων)  και  φωτιστικές
ουσίες,  βιομηχανικά  λάδια  και  λίπη,  γράσα,  όλα  βασισμένα  σε  πετρελαιο-
υδρογοναθράκων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

KUWAIT PETROLEUM CORPORATION
Safat
Kuwait

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82500
 : 11/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Ηλεκτρονικές  εκδόσεις  με  δυνατότητα  μεταμόρφωσης,  οπτικά  είδη,
συμπεριλαμβανόμενων  γυαλιών  ήλιου,  οπτικοακουστικές  συσκευές,
οπτικοακουστικά μέσα,  οπτικοακουστικοί  δέκτες,  οπτικοακουστικές συσκευές
διδασκαλίας, προ-ηχογραφημένες βιντεοκασέτες, βιντεοκασέτες, δίσκοι βίντεο,
κασέτες  ήχου,  ηχογραφήσεις,  ψηφιακοί  δίσκοι,  κινηματογραφικές  ταινίες,
λογισμικό  ηλεκτρονικού  υπολογιστή,  εγγεγραμμένο,  προγράμματα
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

The Entertainer FZ-LLC
P.O.Box 502202, Dubai
United Arab Emirates

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 3193
 : 10/10/2020
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
No Class

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

47:  Κοινό  σαπούνι,  απορρυπαντικά,  άμυλο  κολλαρίσματος,  απορρυπαντικό
πλυντηρίου και άλλες ουσίες για οικιακή χρήση.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

UNILEVER PLC
Port Sunlight Wirral, Merseyside, England
United Kingdom
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54293
 : 05/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
14:  Ρολόγια  και  άλλα  ορολογικά  και  χρονομετρικά  όργανα.  Κοσμήματα,
περιλαμβανομένων κοσμημάτων που έχουν γίνει από πολύτιμα και ημιπολύτιμα
μέταλλα. Δακτύλιοι κλειδιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54297
 : 05/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
14:  Ρολόγια  και  άλλα  ορολογικά  και  χρονομετρικά  όργανα.  Κοσμήματα,
περιλαμβανομένων κοσμημάτων που έχουν γίνει από πολύτιμα και ημιπολύτιμα
μέταλλα. Δακτύλιοι κλειδιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27834
 : 24/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Έντυπα, βιβλιοδετικό υλικό, φωτογραφίες, είδη γραφείου, εκτός από έπιπλα,
γόμες για γραφική ύλη ή για οικιακούς σκοπούς, υλικά καλλιτεχνών και σχεδίων,
πινέλα,  εκπαιδευτικό  και  διδακτικό  υλικό  (εκτός  από  συσκευές),  πλαστικά
φύλλα, μεμβράνες και σακούλες για περιτύλιγμα και συσκευασία, τυπογραφικά
είδη,  τυπογραφικά τεμάχια,  δημοσιεύσεις,  εφημερίδες,  περιοδικά (περιοδικές
εκδόσεις), αλλά με εξαίρεση τα έντυπα περιοδικά που διανέμονται εν πτήσει
στους  ταξιδιώτες  αεροπορικών  εταιρειών  σε  σχέση  με  τις  αεροπορικές
υπηρεσίες και δεν είναι κυρίως τηλεοπτικά ή κινηματογραφικά προγράμματα,
κόμικς, περιοδικά (εκδόσεις) και βιβλία, εκδόσεις που περιλαμβάνουν οδηγούς
στρατηγικής,  εγχειρίδια χρήσης,  βιβλία και  περιοδικά,  όλα στον τομέα των
ηλεκτρονικών παιχνιδιών,  της επιστημονικής φαντασίας,  των παιχνιδιών και
της ψυχαγωγίας, βιβλία κουίζ, οδηγοί αγορών που απαριθμούν προϊόντα προς
αγορά, διαφημιστικά έντυπα σχετικά με την προώθηση αγαθών προς πώληση
μέσω της ψηφιακής τηλεόρασης, του Διαδικτύου ή άλλων τηλεπικοινωνιακών
καναλιών, εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό (εκτός από συσκευές), αφίσες, καρτ
ποστάλ  και  ευχετήριες  κάρτες,  ημερολόγια,  κάρτες  και  αυτοκόλλητα  για
συλλογή  και  ταξινόμηση  σε  άλμπουμ,  είδη  γραφής,  χάρακες,  γόμες,  χαρτί
γραφής, σετ γραφής, κουπόνια, όλα για διακοπές και για ταξίδια προς και από
τον  προορισμό,  αυτοκόλλητα,  διαφημιστικό  υλικό,  έντυπες  διαφημίσεις,
χάρτινες  ή/και  πλαστικές  σακούλες,  πιστωτικές  κάρτες  (μη  μαγνητικές),
εγχειρίδια οδηγιών, ενημερωτικά δελτία, στυλό, μολύβια, όργανα γραφής, θήκες
για στυλό και  μολύβια,  οδηγοί  προγραμμάτων,  οδηγοί  ή  εγχειρίδια  χρήσης,
διαφημιστικά έντυπα,  προγράμματα,  φυλλάδια,  εισιτήρια και  πάσα,  πανό και
κρεμάσματα τοίχου από χαρτί ή χαρτόνι, αυτοκόλλητα, προσωρινά τατουάζ,
πατάκια  για  μπύρες  και  σουβέρ,  όλα  από  χαρτί  ή  χαρτόνι,  περιοδικά  για
ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  συμπεριλαμβανομένων  όλων  των
προαναφερθέντων από  ανακυκλωμένα  ή/και  μη  λευκασμένα  υλικά  ή/και  από
οργανική ύλη.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Sky In-Home Service Limited
Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 5QD
United Kingdom
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 3271
 : 11/01/2021
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
No Class

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

39: Χαρτί (εκτός ταπετσαρίας τοίχων), είδη χαρτοπωλείου και βιβλιοδεσίας.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
F.A. Gerstnera 21/3, 371 30 Ceske Budejovice
Czech Republic

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 3273
 : 11/01/2021
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
No Class

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

39: Χαρτί (εκτός ταπετσαρίας τοίχων), είδη χαρτοπωλείου και βιβλιοδεσίας.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
F.A. Gerstnera 21/3, 371 30 Ceske Budejovice
Czech Republic

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 3270
 : 11/01/2021
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
No Class

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

39: Χαρτί (εκτός ταπετσαρίας τοίχων), είδη χαρτοπωλείου και βιβλιοδεσίας.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
F.A. Gerstnera 21/3, 371 30 Ceske Budejovice
Czech Republic

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26984
 : 06/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25:  Ενδύματα,  υποδήματα,  είδη  πιλοποιίας.  Διακριτικά.  Επενδύσεις  για  τον
ιδρώτα φορέματος. Φόδρες έτοιμες [μέρη ενδυμάτων]. Πλαστρόν. Βάτες για
πουκάμισα. Σόλες υποδημάτων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Trussardi S.p.A
Piazza della Scala, 5-20121 Milano
Italy

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55401
 : 01/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
18:  Δέρματα.  Απομιμήσεις  δέρματος.  Τσάντες.  Τσάντες  χειρός.  Bαλίτσες.
Πορτοφόλια.  Θήκες  πιστωτικών  καρτών  από  δέρμα.  Θήκες  για  βιβλιάρια
επιταγών  από  δέρμα.  Χαρτοφύλακες  ομπρέλας.  Χαρτοφύλακας.  Μπαούλα.
Ταξιδιωτικές βαλίτσες. Αποσκευές.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Societe Guy Laroche
35 rue Francois 1er, 75008 Paris
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54956
 : 09/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
18:  Δέρμα  και  απομιμήσεις  δέρματος.  Τσάντες.  Τσάντες  χεριού.  Γυναικεία
πορτοφόλια.  Χαρτοφύλακες.  Θήκες  για  πιστωτικές  κάρτες.  Κιβώτια  και
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ταξιδιωτικοί σάκοι. Ομπρέλες για τον ήλιο και την βροχή.
(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
Winter Holding GmbH & Co. KG
Heidelberger Str.9-11, 69226 Nussloch
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83008
 : 17/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Υπηρεσίες  σούπερ-μάρκετ  και  υπεραγοράς,  υπηρεσίες  παντοπωλείου,
πώληση  εμπορευμάτων  μέσω  του  Διαδικτύου,  ταχυδρομικής  παραγγελίας,
καταλόγων και άλλων μέσων, πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου, ταχυδρομείου,
καταλόγου  και  άλλων  μέσων.  Παροχή  συμβουλών  σε  πελάτες  στο  σημείο
πώλησης, υπηρεσίες λιανικής πώλησης σχετικά με: ενδύματα, υποδήματα και
είδη  πιλοποιίας,  οικιακά  είδη,  παρασκευάσματα  για  καθαρισμό,  συσκευές
κουζίνας,  κουζινικά  σκεύη,  συσκευές  ψησίματος,  έπιπλα,  χαλάκια,  τάπητες,
χαλάκια  πόρτας,  τηλεφωνικές  συσκευές  και  όργανα,  τηλέφωνα,  κινητά
τηλέφωνα  και  τηλεφωνικές  χειροσυσκευές,  είδη  χαρτοπωλείου,  βιβλία,
περιοδικά, περιοδικές εκδόσεις, εφημερίδες, έντυπο υλικό, συσκευασίες, έντυπο
υλικό,  αιώρες,  αντίσκηνα  και  καλύμματα,  κρέατα,  πουλερικά  και  παιχνίδια,
φρούτα και λαχανικά, έλαια και λίπη, κονσέρβες, τουρσιά, προϊόντα διατροφής
και  ποτά,  γαλακτοκομικά  προϊόντα,  είδη  ζαχαροπλαστικής,  κέικ,  παγωτά,
παγωμένα γλυκίσματα, αλκοολούχα ποτά και μη οινοπνευματώδη ποτά, καπνό,
είδη καπνιστού, είδη ατομικής περιποίησης, παρασκευάσματα υγιεινής, πάνες
μιας  χρήσης,  μη  συνταγογραφούμενα  φάρμακα,  καλλυντικά,  κοσμήματα  και
απομιμήσεις κοσμημάτων, όπου περιλαμβάνονται ρολόγια επιτραπέζια ή τοίχου
και ρολόγια χειρός, αθλητικά είδη και είδη κοσμημάτων, παιχνίδια, παιχνίδια και
αθύρματα, είδη υαλουργίας και άλλα επιτραπέζια είδη, μαχαιροπήρουνα, είδη
οικιακής επίπλωσης, είδη σχετικά με τη διακόσμηση του σπιτιού, ταπετσαρίες,
είδη κλειθροποιίας, εργαλεία χειρός, έπιπλα κήπου, παροχή πληροφοριών και
συμβουλών σε πελάτες σχετικά με την επιλογή των προαναφερομένων ειδών,
προγράμματα για τακτικούς πελάτες τα οποία περιέχουν εκπτώσεις και/ή άλλα
κίνητρα. Υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης. Διάδοση υλικού διαφημιστικού
και  προώθησης.  Υπηρεσίες  διαφημιστικού  ταχυδρομείου,  Έρευνα  αγοράς,
Υπηρεσίες μάρκετιγκ.  Μετάδοση (διανομή)  δειγμάτων,  Διακόσμηση βιτρινών.
Οργάνωση, λειουργία και εποπτεία προγραμμάτων πωλήσεων και διαφημιστικών
προγραμμάτων παροχής κινήτρων. Συλλογή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων.
Έρευνες και αξιολογήσεις σε επιχειρηματικά ζητήματα, Ανάλυση τιμής κόστους,
αναπαραγωγή  εγγράφων  και  φωτοαντιγράφων,  υπηρεσίες  διαχείρισης  και
διοίκησης  επιχειρήσεων  σχετικά  με  έντυπο  υλικό.  Οργάνωση  εκθέσεων  για
σκοπούς  εμπορικούς  ή  διαφημιστικούς,  οικονομικές  και  επιχειρηματικές
προβλέψεις, διαχείρηση καταστημάτων λιανικής πώλησης, σούπερ-μάρκετ και
υπεραγορών. Μίσθωση μηχανών και συσκευών γραφείου, επεξεργασία κειμένου
και  παροχή  παντός  είδους  υπηρεσίας  σχετικής  με  τα  προαναφερόμενα.
Πρακτορεία  εύρεσης  εργασίας.  Διοίκηση  εργατικού  δυναμικού,  καταγραφή
χρόνου,  Υπηρεσίες  διοίκησης  προσωπικού.  Κατάρτιση  καταστάσεων
μισθοδοσίας. Πληροφόρηση, παροχή συμβουλών και βοήθειας σε σχέση με τις
προαναφερθείσες  υπηρεσίες.  Κάρτες  ανταμοιβής  πελατών.  Διαχείριση
προγραμμάτων  για  πιστούς  πελάτες,  προγραμμάτων  παροχής  κινήτρων  ή
προγραμμάτων προώθησης. Οργάνωση, λειτουργία και επίβλεψη προγραμμάτων
ανταμοιβής πελατών και προγραμμάτων κινήτρων προώθησης.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ
Διομήδους 10, 1ος όροφος, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27395
 : 30/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 9: Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και όργανα, συσκευές και όργανα, όλα
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ή/και Υπηρεσιών: για  την  λήψη,  κανονισμό  ήχου  και  ενισχύσεως  σημάτων  ραδίου  και  /ή
τηλεοράσεως  και  για  την  αναπαραγωγή  και  ενίσχυση  ήχου,  συσκευές
τηλεοράσεως,  καταχωρητές  βίντεο,  φωτογραφικές  βίντεο,  ηλεκτρονικοί
υπολογιστές,  ηλεκτρικά  και  ηλεκτρονικά  στοιχεία  εισαγωγής  και  εξαγωγής
συσκευών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές,  συσκευές ηλεκτρονικού παραινίτη
για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δίσκοι οδηγήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών,
προγράμματα  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  μαγνητικοί  δίσκοι  και  μαγνητικές
ταινίες,  εκπαιδευτικές  και  διδακτικές  συσκευές,  μέρη  και  εξαρτήματα
συμπεριλαμβανομένα στην κλάση 9 για όλα τα προαναφερόμενα εμπορεύματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Sky In-Home Service Limited
Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 5QD
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 53453
 : 29/06/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
34: Καπνός για κάπνισμα, πούρα, πουράκια και είδη καπνιστών, ειδικά πίπες,
αναπτήρες, συσκευές υγράνσεως πούρων κατασκευασμένες από πλαστικό, ξύλο
ή δέρμα, θήκες για πούρα κατασκευασμένες από διάφορα υλικά όπως δέρμα,
στρουθοκάμηλο,  κροκόδειλο,  σίδερο,  ξύλο,  κόπτες  πούρων  κατασκευασμένοι
από πλαστικό, σίδερο και σπίρτα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

LTB SA
34, rue Plantamour, 1201 Geneve
Switzerland

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27899
 : 13/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και ουσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 14393
 : 17/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Μακιγιάρισμα προσώπου, πούδρα προσώπου, κοκκινάδια, κοκκινάδια χειλέων,
βερνίκια νυχιών, μακιγιάρισμα ματιών, κολώνιαι, άρώματα, γαλάκτωμα μπάνιου,
έπιπαστική πούδρα, σάπωνες μπάνιου, παρασκευάσματα διά τό άργασμα έκ τού
ήλίου, κρέμαι καί λοσιόν διά τό πρόσωπον καί τό σώμα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

PT. BARCLAY PRODUCTS
GD. Tempo Scan Tower, JL. HR. Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan Timur, Setiabudi,
Jakarta Selatan
Indonesia

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27929
 : 18/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
10: Γάντια, προστατευτικά καλύμματα δακτύλων (fingerstalls) και δακτυλήθρες
όλα  για  ιατρική  χειρουργική  ή  κτηνιατρική  χρήση  και  αντισυλληπτικές
εφαρμογές.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
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ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
REGENT MEDICAL LIMITED
1 Silk Street, London, EC2Y 8HQ
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27895
 : 12/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Αρώματα, κολώνια και νερά τουαλέττας, προσωπικά σαπούνια, κοσμητικά,
λοσιόνς γία το πρόσωπο και το σώμα, γαλακτώματα, κρέμες και τζέλια, λοσιόνς
για πριν και μετά το ξύρισμα, άλατα, λάδια, τζέλια και λοσιόνς για το μπάνιο,
αιθέρια έλαια, προϊόντα ομορφιάς, μάσκες ομορφιάς, πούδρα, βερνίκια νυχιών,
γυαλλιστικά  νυχιών,  κοκκινάδια,  ταλκς,  μη  φαρμακευτικά  σιαμπού  μαλλιών,
λοσιόνς και τζέλια για τα μαλλιά και το κεφάλι, αποσμητικά για προσωπική
χρήση.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77, rue Anatole France, 92300 Levallois Perret
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27382
 : 24/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7: Πλυντήρια για οικιακή χρήση.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi, 30 I-33080 Porcia (PN)
Italy

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27833
 : 24/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Εξοπλισμός  ακουστικού  και  τηλεοράσεως,  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές,
προγράμματα  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  μέθοδοι  παρασκευής  λέξεων  και
μαγνητικές ταινίες και δίσκους.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Sky In-Home Service Limited
Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 5QD
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83078
 : 06/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
43: Υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ
Λεωφόρος ΝΗΣΣΙ 87, 5330 Αγία Νάπα
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55252
 : 12/01/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Συσκευές και όργανα επιστημονικά, οπτικά, στάθμισης, μέτρησης.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
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ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
SIMOS GAVRIELIDES OPTICAL CENTRE LTD
Λεωφόρος Ευαγόρου 19, 1065 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54802
 : 23/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
17: Γουταπέρκα, καουτσούκ, αμερικάνικη γουταπέρκα, αμίαντος, υαλοβάμβακας
και  μίκα  και  τα  υποκατάστατα  τους  καθώς  επίσης  και  αντικείμενα  για
ηλεκτροτεχνικές  εφαρμογές  που  κατασκευάζονται  από  αυτά  τα  υλικά  και
συμπεριλαμβάνονται στην κλάση 17. πλαστικές ύλες σε φύλλα, μπλοκς ράβδους
και κόκκους (ως ημι-τελειωμένα προϊόντα) για τεχνικούς σκοπούς. 'Υλες για
στεγανότητα, έμφραξη και μόνωση. Μη μεταλλικοί σωλήνες. Κεραμική υψηλής
τάσης  και  ειδικά  κεραμικά  για  μονωτικούς  σκοπούς.  Προϊόντα  από  χυτές
ρετσίνες για μονωτικούς σκοπούς.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Siemens Trademark GmbH & Co. KG
Buergermeister-Hoegl-Strasse 2, 95478 Kemnath
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 14212
 : 19/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Τρόφιμα, περιλαμβανομένων δημητριακών, περιέχοντα φρούτα και καρύδια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

WEETABIX LIMITED
Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering Northants, England
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54954
 : 09/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Αρώματα, αιθέρια έλαια, είδη τουαλέτας και καλλυντικά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Winter Holding GmbH & Co. KG.
Heidelberger Strasse 9-11, 69226 Nussloch
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 79857
 : 14/10/2018
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 9
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την συλλογή ενοικίων και κοινόχρηστων
κτιριακών συγκροτημάτων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Panoptis Holdings Ltd
Βασίλη Βρυωνίδη 6, Gala Court Chambers, 1ος όροφος, γρ. 101, Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 79858
 : 14/10/2018
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 9
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37: Παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την ανάπτυξη, διατήρηση, συντήρηση και
επιδιόρθωση κτιριακών συγκροτημάτων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
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ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
Panoptis Holdings Ltd
Βασίλη Βρυωνίδη 6, Gala Court Chambers, 1ος όροφος, γρ. 101, Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57029
 : 11/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25:  Μαστόδεσμους,  στηθόδεσμους,  μεσοφόρια,  νυχτικιές,  πυτζάμες,  ρόμπες,
πουλόβερ, μπουρνούζια, ρόμπες για μπάνιο, γάντια, πλεχτές ζακέτες, πλεκτά,
λαιμοδέτες,  μαντήλια  για  το  λαιμό,  σάλια,  πλεχτές  φανέλες,  κάλτσες,
καλτσάκια,  στενά  παντελόνια,  παντελόνια,  περικνημίδες,  φούστες,  ζακέτες,
σακάκια,  πουκάμισα,  γιλέκα,  τζάμπερ  (είδος  μπλούζας),  στολές,  μπλούζες,
τζηνς, εσώρουχα, σλιπάκια, σορτ βερμούδες, Τ-σιερτ, φανέλες, κοστούμια και
φορέματα, πανωφόρια, παλτά, αδιάβροχα, ζώνες, τιράντες, παπούτσια, μπότες,
παντόφλες, καπέλα, σκουφιά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

IBERFIM S.R.L.
Passaggio Canonici Lateranensi 12, Bergamo
Italy

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 13823
 : 06/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
32: Χυμοί έσπεριδοειδών καί άλλων φρούτων καί λαχανικών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΟΓΥΚ) ΛΙΜΙΤΕΔ
Λεωφόρος Γρηγορίου Αυξεντίου, Λευκωσία Ταχ. Κιβ. 4538, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27062
 : 28/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Σαπούνια,  καλλυντικά  και  προϊόντα  ομορφιάς,  είδη  κομμώσεως  και  είδη
κέντρων ομορφιάς.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SOCIETE MARIA GALLAND
22, Rue Saint Gilles, 75003 Paris
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83353
 : 15/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Προϊόντα μακιγιάζ.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

GUERLAIN SOCIETE ANONYME
125, rue du President, Wilson, 92300 Levallois-Perret
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58790
 : 13/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 25
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Ανδρικά, γυναικεία και παιδικά είδη ένδυσης, δηλαδή κάλτσες, υποδήματα,
πάνινα  ή  λαστιχένια  υποδήματα,  μπότες,  μοκασίνια,  εσωτερικές  φανέλες,
παντελονάκια,  πουκάμισα,  μπλούζες,  παντελόνια,  εσώρουχα,  σακάκια,
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πανωφόρια, κοστούμια, μαγιό, ρόπες μπάνιου, παντούφλες, κοντά παντελόνια,
γραβάτες, λαιμοδέτες, σάλια, κάλτσες ανδρικές, καπέλα και σκούφοι, γάντια,
καλύμματα  λαιμού  μάλλινα  (κασκόλ),  ζώνες,  τιράντες,  παντός  είδους
αντικείμενα ενδύσεως για όλες τις καιρικές συνθήκες (ένδυση για όλες τις
εποχές), όλα στην κλάση 25.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Nautica Apparel Inc.
40 West 57th Street, New York, New York 10019
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58272
 : 02/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Γυναικεία ολόσωμα εσώρουχα (κορμάκια), στηθόδεσμοι, σλιπάκια, γυναικείες
ζώνες με ζαρτιέρες, γυναικείες ζακέτες τύπον κάρακος, κάλτσες, καλσόν, λινά
ρούχα ημέρας, λινά ρούχα για το βράδύ, είδη εσωρούχων και μαγιών (ως είδη
ρουχισμού), όλα πλεκτά ή φτιαγμένα εξ' ολοκλήρου ή κυρίως από πλεκτά υλικά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

CHANTELLE
8-10 rue de Provigny, 94230 Cachan
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58772
 : 12/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25:  Είδη  ένδυσης,  μπότες,  παππούτσια  και  παντούφλες.  Καλύμματα  για  το
κεφάλι.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avda de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58767
 : 12/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Συσκευές  και  όργανα  επιστημονικά,  ναυτικά,  τοπογραφικά,  ηλεκτρικά,
(περιλαμβανομένου του ασυρμάτου),  φωτογραφικά,  κινηματογραφικά,  οπτικά,
στάθμισης,  μέτρησης,  σήμανσης,  ελέχου  (επιθεώρησης),  διάσωσης  και
διδασκαλίας. Συσκευές που μπαίνουν σε κίνηση με την εισαγωγή μεταλλικού
νομίσματος ή κέρματος, μηχανές που μιλούν, ταμεία αυτόματης καταγραφής, ,
υπολογιστικές  μηχανές,  πυροσβεστήρες.  Συσκευές  για  την  καταγραφή,
μετάδοση ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων. Μαγνητικοί μεταφορείς στοιχείων,
δίσκοι  καταγραφής.  Εξοπλισμός  επεξεργασίας  στοιχείων  και  ηλεκτονικοί
υπολογιστές.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avda de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58768
 : 12/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
14:  Πολύτιμα μέταλλα και  τα κράματα τους και  αντικείμενα από πολύτιμα
μέταλλα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός από είδη μαχαιροποιίας,
πιρούνια  και  κουτάλια),  κοσμήματα,  πολύτιμοι  λίθοι,  ωρολογιακά  και  άλλα
χρονομετρικά όργανα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
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ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avda de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58660
 : 07/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Παρασκευάσματα  για  λεύκανση  και  άλλες  ουσίες  για  πλύσιμο.
Παρασκευάσματα  για  καθάρισμα,  στίλβωση,  αφαίρεση  λίπους  και  απόξεση.
Σαπούνια.  Αρώματα,  αιθέρια  έλαια,  καλλυντικά,  λοσιόν  για  τα  μαλλιά.
Οδοντόκρεμες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avda de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82377
 : 04/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Λογισμικό  ηλεκτρονικών υπολογιστών,  ειδικά προγράμματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  τη  διαχείριση,  επεξεργασία  και  εκτίμηση  δεδομένων  στον
τομέα  της  ιατρικής  ασφάλισης  καθώς  και  για  την  εκτέλεση  ιατρικών
προγραμμάτων  και  διαχειριστικών  μοντέλων  περίθαλψης.  Σύμπυκνοι  δίσκοι,
ψηφιακοί βιντεοδίσκοι.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Munchener Ruckversicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen
Koniginstrasse 107, 80802, Munchen
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55005
 : 16/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
1: Συγκολλητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Πρόσθετα για
άμμο του ίδιου καλουπιού. Σκόνη γραφίτη. Μπετονίτ.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen
Switzerland

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82464
 : 19/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41: Εκπαίδευση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία και πολιτιστικές δραστηριότητες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

A.G. Leventis Gallery (ΛΕΒΕΝΤΕΙΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)
Λεωνίδου 5, 1097 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83393
 : 22/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
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(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83392
 : 22/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Μη φαρμακευτικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83391
 : 22/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83390
 : 22/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Μη φαρμακευτικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58277
 : 02/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42:  Συμβουλευτικές  υπηρεσίες  και  διαχείριση που  σχετίζεται  με  πνευματική
ιδιοκτησία.  Τεχνική έρευνα,  παροχή συμβουλών συγκεκριμένα για  τη σωστή
εκμετάλλευση και κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Παροχή
υπηρεσιών σε  σχέση με  γραφικά σχέδια και  σχεδιασμό για  συσκευασίες και
πακέτα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

L & T Partners Communication Services Ltd
6 Κωστάκη Παντελίδη, 1010 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58276
 : 02/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41: Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, καθώς και συνεδριακών διασκέψεων
εκπαίδευση,  συμπληρωματική κατάρτιση.  Διοργάνωση σεμιναρίων,  συνεδρίων
και μαθημάτων εξ’ αποστάσεως σε τεχνικοοικονομικούς τομείς, δημοσίευση και
έκδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, διοργάνωση αθλητικών αγώνων,
δημόσια θεάματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
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(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

L & T Partners Communication Services Ltd
6 Κωστάκη Παντελίδη, 1010 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58275
 : 02/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και  συγκεκριμένα μεσιτεία,  διαφήμιση
στην  οποία  περιλαμβάνεται  ραδιοφωνική  και  τηλεοπτική  διαφήμιση,
κινηματογραφική  διαφήμιση,  διαφημιστική  παρουσίαση  και  υπηρεσίες
διαφημιστικού γραφείου. Προώθηση πωλήσεων, παροχή συμβουλών σε θέματα
αγορών,  έρευνα  και  ανάλυση  αγοράς,  παροχής  συμβουλών  σε  θέματα  που
αφορούν  διαφήμιση  καθώς  και  επιχειρήσεων,  οργάνωσης,  προσωπικού  και
τεχνοοικονομικού χαρακτήρα. Δημόσιες σχέσεις, παροχή συμβουλών σχετικά με
διαδικασία  προώθησης  προϊόντων  στην  αγορά  και  διαχείριση  διεύθυνσης
επιχειρήσεως,  παροχή  επαγγελματικών  συμβουλών  για  επιχειρηματίες  και
υπαλλήλους σε εμπορικές επιχειρήσεις καταρτιζόμενους ξένων επιχειρήσεων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

L & T Partners Communication Services Ltd
6 Κωστάκη Παντελίδη, 1010 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57028
 : 11/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Φανέλες, πουκάμισα, ρούχα για την μέση και πάνω, μπλούζες, παντελονάκια
κοντά, φούστες, φορέματα, μαγιό, ρούχα για γυμναστική, ρούχα για αθλήματα
(σπορ) παντελόνια, τζηνς, πουκάμισα ειδικά για τον ιδρώτα, πλεχτά, κορμάκια
πλεκτά, φανέλες για τον ιδρώτα, γιλέκα, σακάκια, σάκοι, αδιάβροχα, νυχτικιές,
πιτζάμες,  εσωτερικά  ρούχα,  καπέλα,  σκουφιά,  σάλια,  φουλάρια,  μαντήλια
λαιμού, πάνες για μωρά, σαλιαρίτσες για μωρά, λαιμοδέτες, ποδιές, γάντια,
δεσμοί  για τον λαιμό,  δεσμοί  για το βραχίονα (επιβραχίονα),  δεσμοί  για το
κεφάλι,  σαντάλια,  παντόφλες,  παπούτσια,  παπούτσια για  το τένις,  αθλητικά
παπούτσια, παπούτσια για ξεκούραση, κάλτσες, καλτσάκια, πλατιά παντελόνια,
στενά παντελόνια, κορμάκια για μπαλέτο και σφικτά κορμάκια (για το κορμί),
ζώνες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

OASIS FASHIONS LIMITED
The  Triangle,  Stanton  Harcourt  Industrial  Estate,  Stanton  Harcourt,  Witney,
Oxfordshire OX29 5UT
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57027
 : 11/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
18:  Δέρμα  και  απομίμηση  (δερματίνη),  τσάντες,  μπαούλα  και  ταξιδιωτικές
τσάντες,  τσάντες,  βαλίτσες  σακίδια,  θήκες  για  ταξιδιωτικά  εργαλεία,
καλλωπιστικά  κουτιά,  σακίδια,  τσάντες  για  τον  ώμο,  θήκες  για  εργαλεία,
σακίδια  για  τον  ώμο,  τσάντες  για  ψώνια,  τσάντες  για  την  παραλία
χαρτοφύλακες, πορτοφόλια, θήκες για κλειδιά, θήκες για πιστωτικές κάρτες,
τσεντί  για  ψιλά,  ομπρέλες,  ομπρέλες  για  τον  ήλιο  (μεγάλες),  ραβδιά  για
περπάτημα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

OASIS FASHIONS LIMITED
The  Triangle,  Stanton  Harcourt  Industrial  Estate,  Stanton  Harcourt,  Witney,
Oxfordshire OX29 5UT
United Kingdom
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57026
 : 11/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
14: Κοσμήματα και απομίμηση κοσμημάτων, πολύτιμες πέτρες, πράγματα από
πολύτιμα μέταλλα ή απαλειμμένα με αυτά με εξαίρεση πράγματα καπνιστών,
ρολόγια και ρολόγια τοίχου.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

OASIS FASHIONS LIMITED
The  Triangle,  Stanton  Harcourt  Industrial  Estate,  Stanton  Harcourt,  Witney,
Oxfordshire OX29 5UT
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82945
 : 30/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  και  υπηρεσίες  καταστημάτων  λιανικής
πώλησης, υπηρεσίες διαδικτυακής λιανικής πώλησης και χονδρικής πώλησης,
υπηρεσίες καταστήματος λιανικής πώλησης που παρέχονται μέσω ενός μεγάλου
ηλεκτρονικού δικτύου σχετικά με είδη ένδυσης, αρώματα, παπούτσια, τσάντες,
γυαλιά  ήλιου,  αξεσουάρ,  κασκόλ  και  ρολόγια,  ηλεκτρονική  διαφήμιση  και
υπηρεσίες  προώθησης  που  συμπεριλαμβάνουν  ηλεκτρονική  αλληλογραφία,
υπηρεσίες που σχετίζονται  με δραστηριότητες προώθησης όλων των ειδών,
συγκεκριμένα, διανομή δειγμάτων, διαφήμηση, τηλεοπτική αγορά, προωθητικές
πληροφοριακές  καμπάνιες,  διοργάνωση  επιδείξεων,  διοργάνωση  εμπορικών
εκθέσεων  που  όλα  συνδέονται  με  την  πώληση  μίας  γκάμας  προϊόντων,
συγκεκριμένα,  αρώματα,  είδη  περιποίησης,  καλλυντικά,  γυαλιά  οράσεως και
γυαλιά  ηλίου,  κοσμήματα,  ρολόγια,  τσάντες,  τσάντες  χειρός,  πορτοφόλια,
ενδύματα, υποδήματα, καλύματα κεφαλιού και αξεσουάρ, οργάνωση επιδείξεων
μόδας,  μάρκετινγκ,  διαχείριση  επιχειρήσεων,  διοίκηση  επιχειρήσεων,
λειτουργίες γραφείου,  οργάνωση εκθέσεων για εμπορικούς ή διαφημιστικούς
σκοπούς,  υπηρεσίες  μοντέλων  για  διαφήμιση  ή  προώθηση  πωλήσεων,
διακόσμηση βιτρίνων, πρακτορείο εισαγωγών-εξαγωγών, προώθηση πωλήσεων
για  άλλους,  δημοπρασίες,  οργάνωση  γεγονότων  για  εμπορικούς  σκοπούς,
παρουσίαση  προϊόντων  σε  όλα  τα  μέσα  επικοινωνίας  για  λιανική  πώληση,
συγκέντρωση προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  προϊόντων,  κοσμημάτων,  ρολόγιων,
οπτικών προϊόντων, γραφικής ύλης, στιλό, ομπρέλων ειδών υαλουργίας, ειδών
από  πορσελάνη,  μαχαιροπήρουνων,  αθλητικών  προϊόντων,  λευκών  ειδών,
οικιακής χρήσης, επίπλων, ειδών για καπνιστές, ενδυμάτων και υποδημάτων και
εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών (εξαιρούνται τα μεταφορικά), γεγονός που παρέχει
στους πελάτες τη δυνατότητα να βλέπουν και αγοράζουν με άνεση αυτά τα
προϊόντα  και  να  εξετάζουν  αυτά  τα  προϊόντα  σε  ιστοσελίδα  και  να  τα
αγοράζουν με άνεση, λιανική πώληση γραφικής ύλης, δερμάτινων προϊόντων,
κοσμημάτων,  ρολογιών,  οπτικών  προϊόντων,  πενών,  ομπρελλών,  ειδών
υαλουργίας, ειδών από πορσελάνη, μαχαιροπήρουνιών, αθλητικών προϊόντων,
λευκών ειδών οικιακής χρήσης, επίπλων, ειδών για καπνιστές, ενδυμάτων και
υποδημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SIM Licensing Ltd
Χρυσάνθου Μυλωνά 3, 3030 Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26983
 : 06/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
18:  Δέρμα  και  απομιμήσεις  δέρματος.  Δέρματα  ζώων,  δέρματα;  Κιβώτια
[μπαούλα]  και  βαλίτσες  ταξιδιού.  Ομπρέλες  βροχής,  αλεξήλια  και  ράβδοι
περιπάτου.  Μαστίγια,  ζώνες  ασφαλείας  για  ανάρτηση,  είδη  σελλοποιίας.
Χαρτοφύλακες  τύπου  ντοσιέ.  Σακίδια  πλάτης.  Διχτάκια  για  ψώνια.  Τσάντες
γυμναστηρίου. Δερμάτινοι ιμάντες [λουριά] για τον ώμο. Παραλία (τσάντες -α).
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Χαρτοφύλακες.  Καρτοθήκες  [πορτοφόλια].  Τσαντάκια  από  πλέγμα  αλυσίδας.
Καλύμματα  για  κατοικίδια  ζώα.  Περιλαίμια  ζώων.  Ομπρέλας  καλύμματα.
Καλύμματα για ζώα. Περιλαίμια για σκύλους. Τσάντες. Βαλίτσας χειρολαβές.
Χειρολαβές  μπαστουνιών.  Μάρσιποι  για  τη  μεταφορά  νηπίων.  Επιγονατίδες
αλόγων. Μουσική (θήκες για παρτιτούρες). Φίμωτρα. Ταϊστρες για ζωοτροφή.
Ρουχισμός  για  κατοικίδια  ζώα.  Πορτοφόλια  τσέπης.  Πορτοφόλια.  Σακίδια.
Σχολικές τσάντες. Ψώνια (τσάντες για - ). Αθλητικές τσάντες. Βαλιτσάκια για
είδη καλλωπισμού, χωρίς χωρίσματα. Λαβές μπαστουνιού. Ράβδοι (πόδια) για
καθίσματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Trussardi S.p.A
Piazza della Scala, 5-20121 Milano
Italy

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58396
 : 14/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Κρέας, ψάρι, ζαμπόν, πουλερικά, κυνήγια, κομμένο κρέας σε συγκεκριμένα
κομμάτια ως ορεκτικά. Συντηρημένα, αποξηραμένα και μαγειρεμένα φρούτα και
λαχανικά, φρούτα κομπόστα, μαρμελάδα, πολτοποιημένα φρούτα, τζέλι, σούπες.
Κονσερβοποιημένα φαγητά εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου καμωμένα από κρέας, ψάρι,
ζαμπόν,  πουλερικά,  κυνήγια,  κομμένο  κρέας  σε  συγκεκριμένα  κομμάτια  ως
ορεκτικά.  Συντηρημένα  αποξηραμένα,  ψημένα,  κατεψυγμένα  ή
κονσερβοποιημένα  έτοιμα  φαγητά  σε  μερίδες  εν  μέρει  ή  εξ’  ολοκλήρου
καμωμένα  από  κρέας,  ψάρι,  ζαμπόν,  πουλερικά,  κυνήγια.  Γλυκά  ή  αλμυρά
ορεκτικά από ανάμικτα φρούτα ή λαχανικά όπως πατάτες φυσικές ή με άρωμα
(γεύσεις), μικρά κομμάτια χοιρινού ψημένα ως ορεκτικά. Γάλα, γάλα σε σκόνη,
αρωματισμένο  πηκτό  γάλα  και  χτυπημένο  γάλα.  Παράγωγα γάλακτος  όπως
γαλακτώδη επιδόρπια, γιαούρτια, αραιωμένο γιαούρτι για να πίνεται, αφρώδεις
κρέμες,  κρέμες,  κρεμώδη  επιδόρπια,  φρέσκα  κρέμα,  βούτυρο,  τυρί,  τυριά,
γινωμένα τυριά, γινωμένα τυριά με μούχλα, φρέσκα τυριά αγίνωτα, τυριά σε
σαλαμούρα, είδος άσπρου τυριού (είδος φέτας),  ποτά κυρίως καμωμένα από
γάλα  ή  από  γαλακτικά  προϊόντα.  Κατεψυγμένα  προϊόντα  γάλακτος,  ένζυμα
προϊόντα γάλακτος. Εδώδιμα έλαια, ελαιόλαδο, εδώδιμα λίπη.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

COMPAGNIE GERVAIS DANONE
17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57741
 : 05/09/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Αποξηραμένα, κονσερβαρισμένα και/ή μαγειρεμένα φρούτα και λαχανικά,
κομπόστα, μαρμελάδες, πυκνόρευστος χυμός φρούτων, ζελέδες, σούπες. Γάλα,
γάλα σε σκόνη, αρωματισμένο γάλα σε ζελέ και κτυπημένο. Προϊόντα γάλακτος.
Επιδόρπια  περιλαμβάνοντας  γάλα,  γιαούρτι,  υγρό  γιαούρτι,  μους,  κρέμες,
επιδόρπια με κρέμα, φρέσκα κρέμα, βούτυρο, επεξεργασμένο τυρί, ώριμο τυρί,
ώριμο τυρί με μούχλα, μη ώριμο φρέσκο τυρί και τυρί σε αλάρμη, χωριάτικο
τυρί, αρωματισμένο τυρί, φρέσκο τυρί που πωλείται σε στερεή ή υγρή μορφή,
σκέτο ή αρωματισμένο, αφεψήματα που αποτελούνται πρωτίστως από γάλα ή
προϊόντα γάλακτος, αφεψήματα που αποτελούνται πρωτίστως από βακίλους,
αφεψήματα  από  γάλα  που  περιλαμβάνουν  φρούτα.  Σκέτα  ή  αρωματισμένα
ζυμωμένα προϊόντα γάλακτος.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

COMPAGNIE GERVAIS DANONE
17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58594
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 : 29/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι και γραφική ύλη περιλαμβάνοντας τυπογραφικό χαρτί, χαρτί
για γράψιμο και σχέδιο, χαρτί για γραφομηχανή, χαρτί για κυανοτυπία, πίνακας
της λευκής βίβλου (συλλογής επισήμων εγγράφων),  χαρτί  για  καρτ-ποστάλ,
τσιγαρόχαρτο, τσιγαρόχαρτο (λεπτό χαρτί) για φωτοτυπική, χαρτί για χρήση σε
τηλεομοιότυπο,  χαρτί  αλληλογραφίας,  σημειωματάριο  για  πίνακες  γραφής,
μπλοκ  με  κινητά  φύλλα,  βιβλίο  σημειώσεων,  τετράδιο  ιχνογραφίας,  βιβλίο
ασκήσεων,  σημειωματάριο,  χαρτί  φωτοτυπικής  χωρίς  άνθρακα,  μπλοκ
σημειώσεων  με  κολλητική  οπίσθια  όψη,  χάρτινος  φάκελος  ταξινομήσεως
εγγράφων,  αυτοκόλλητα,  φάκελοι,  βιβλίο  λογαριασμών,  χαρτί  με  γραμμές,
βιβλία τσέπης, χαρτί για υπόμνημα, χαρτί για περιτύλιγμα και πακετάρισμα και
υλικά, λεπτά χαρτιά, χαρτί φωτοτυπικής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE PTE. LTD.
80 Raffles Place #50-01 UOB Plaza 1, Singapore 048624
Singapore

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58593
 : 29/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι και γραφική ύλη περιλαμβάνοντας τυπογραφικό χαρτί, χαρτί
για γράψιμο και σχέδιο, χαρτί για γραφομηχανή, χαρτί για κυανοτυπία, πίνακας
της λευκής βίβλου (συλλογής επισήμων εγγράφων),  χαρτί  για  καρτ-ποστάλ,
τσιγαρόχαρτο, τσιγαρόχαρτο (λεπτό χαρτί) για φωτοτυπική, χαρτί για χρήση σε
τηλεομοιότυπο,  χαρτί  αλληλογραφίας,  σημειωματάριο  για  πίνακες  γραφής,
μπλοκ  με  κινητά  φύλλα,  βιβλίο  σημειώσεων,  τετράδιο  ιχνογραφίας,  βιβλίο
ασκήσεων,  σημειωματάριο,  χαρτί  φωτοτυπικής  χωρίς  άνθρακα,  μπλοκ
σημειώσεων  με  κολλητική  οπίσθια  όψη,  χάρτινος  φάκελος  ταξινομήσεως
εγγράφων,  αυτοκόλλητα,  φάκελοι,  βιβλίο  λογαριασμών,  χαρτί  με  γραμμές,
βιβλία τσέπης, χαρτί για υπόμνημα, χαρτί για περιτύλιγμα και πακετάρισμα και
υλικά, λεπτά χαρτιά, χαρτί φωτοτυπικής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE PTE. LTD.
80 Raffles Place #50-01 UOB Plaza 1, Singapore 048624
Singapore

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27966
 : 02/01/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 5
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και ύλες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ViiV Healthcare UK Limíted
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82985
 : 11/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12:  Επιβατικά  οχήματα,  φορτηγά,  ρυμουλκούμενα  οχήματα,  φορτηγάκια,
κινητήρες για χερσαία οχήματα, μηχανισμοί μετάδοσης της κίνησης για χερσαία
οχήματα,  διαφορικά  για  χερσαία  οχήματα,  άξονες  για  χερσαία  οχήματα,
συμπλέκτες  για  χερσαία  οχήματα,  τιμόνια  για  αυτοκίνητα,  τροχοί  για
αυτοκίνητα, μέρη και εξαρτήματα για όλα τα προαναφερθέντα είδη.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Hyundai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938
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Republic of Korea

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82962
 : 03/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
44: Οδοντιατρικές υπηρεσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Χρίστος Παπαδημητρίου
΄Ιριδος 10Α, 4004 Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57805
 : 12/09/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά, κτηνιατρικά και υγιειονολογικά παρασκευάσματα και ουσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

IPSEN BIOPHARM LIMITED
Ash Road, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, England
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 14333
 : 12/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7:  Ναυτικοί  κινητήρες  συμπεριλαμβανομένων  εξωλεμβίων  και  εσωλεμβίων
κινητήρων διά βενζινόπλοια, ακάτους, θαλαμηγούς και άλλα θαλάσσια σκάφη,
μέρη και προσαρτήματα αυτών, κινητήρες (εξαιρέσει των οχημάτων), μηχαναί
και  μηχανήματα κατεργασίας (τόρνοι,  φρέζαι  κλπ.),  συμπλέκται  και  ιμάντες
μεταδόσεως  κινήσεως,  βαρέα  μηχανήματα  δια  την  γεωργίαν,  εκκολαπτικαί
μηχαναί.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57568
 : 11/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης,  ασφαλιστικές  υπηρεσίες,  διαχείριση
πολυκατοικίας,  τραπεζικές  υπηρεσίες,  μεσιτεία,  επενδύσεις  κεφαλαίου,
επικύρωση  επιταγών,  πιστωτικά  γραφεία,  υπηρεσίες  πιστωτικών  καρτών,
μεσιτεία  τελωνειακών  δασμών,  υπηρεσίες  χρεωστικών  καρτών,  πρακτορεία
συλλογής χρεών, καταθέσεις τιμαλφών, ανταλλαγή χρημάτων, αντιπροσωπεία
υπηρεσίες καταπιστευματοδόχου, οικονομική ανάλυση, οικονομικό ξεκαθάρισμα,
γραφεία  οικονομικών  ξεκαθαρισμάτων,  παροχή  οικονομικών  συμβουλών,
οικονομική  αξιολόγηση,  παροχή  οικονομικών  πληροφοριών,  οικονομική
διαχείριση, οικονομική χρηματοδότηση, φορολογικοί υπολογισμοί, φορολογική
αξιολόγηση,  επενδύσεις  χρημάτων,  εγγυήσεις,  χρηματοδότηση  αγοράς  με
δόσεις, δάνεια με δόσεις, έκδοση πιστωτικών καρτών, έκδοση ομολόγων αξίας,
έκδοση  ταξιδιωτικών  επιταγών,  χρηματοδότηση  μίσθωσης-αγοράς,  δάνεια,
τραπεζικές  υπηρεσίες  που  έχουν  σχέση  με  υποθήκη,  ενεχυροδανεισμός,
υπηρεσίες  ασφαλούς  κατάθεσης,  τράπεζες  αποταμίευσης,  μεσιτεία  για
χρεόγραφα  και  υποθέσεις  ακίνητης  ιδιοκτησίας.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

STRADIVARIUS ESPANA, SOCIEDAD ANONIMA
Poligono Industrial de Sabon, Avenida de la Diputacion s/n, Arteixo (A Coruna)
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Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82181
 : 26/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41: Δημοσιογραφικές υπηρεσίες, εκδοτικές υπηρεσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

DIALOGOS MEDIA HOLDING LTD
Εζεκία Παπαϊωάννου 4, 1075 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82180
 : 26/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38: Πληροφόρηση μέσω ραδιοφώνου.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

DIALOGOS MEDIA HOLDING LTD
Εζεκία Παπαϊωάννου 4, 1075 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57019
 : 10/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Είδη ένδυσης για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, δηλαδή πουκάμισα, φανέλες
τύπου  Τ-σιερτ,  φανέλες  μακρομάνικες,  φόρμες  για  γρήγορο  βάδισμα,
παντελόνια,  τζηνς,  κοντά  παντελονάκια,  ξεμάσχαλα  φανελάκια,  αδιάβροχα,
σαλιαρίστρες, φούστες, μπλούζες, φορέματα, τιράντες, τρικά, ζακέτες, παλτά,
καμπαρτίνες,  κοστούμια  για  τα χιόνια,  γραβάτες,  ρόμπες,  καπέλα,  σκουφιά,
αντηλιακά  σκουφάκια,  ζώνες,  σάλια,  ενδύματα  για  τον  ύπνο,  πυτζάμες,
ασπρόρουχα,  εσώρουχα,  ενδύματα  για  κολύμπι  και  κοστούμια  τα  οποία  να
αποτελούνται από ολόσωμα κοστούμια και μάσκες προσώπου.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.
4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82487
 : 04/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42:  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  συγκεκριμένα  σχεδιασμός
αρχιτεκτονικής λογισμικού για τη επεξεργασία βάσεων δεδομένων όσο αφορά
τη διαχείρηση συγκεκριμένων πληροφοριών για την εικόνα ασθενούς για χρήση
από  παροχείς  ιατρικής  περίθαλψης  για  την  αναθεώρηση  προγενέστερου
ιστορικού και  για ραδιολογικές εικόνες για την προ-διάγνωση και  φροντίδα
ασθενών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato - ku, Tokyo
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27112
 : 13/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Εξοπλισμός Διακοπτών, όπως εξοπλισμός διακοπτών τηλεφώνων, εξοπλισμός
διακοπτών  τηλεγράφου,  εξοπλισμός  διακοπτών  δεδομένων  στοιχείων,
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τηλεφωνικός εξοπλισμός, εξοπλισμός επικοινωνίας, όπως εξοπλισμός φορέων
μεταβιβάσεων,  εξοπλισμός  ραδιοεπικοινωνίας,  εξοπλισμός  ραδιοφωνίας,
εξοπλισμός πανομοιοτυπώσεως, εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών, όπως
ηλεκτρονικοί  υπολογιστές,  εξοπλισμός  εκτυπώσεως,  εξοπλισμός  τελικής
ένδειξης,  περιφερειακός  εξοπλισμός,  εφαρμοσμένες  ηλεκτρονικές  μηχανές,
διανομείς  ταμείου,  ταμειακές  μηχανές,  ηλεκτρονικές  φωτοτυπικές  μηχανές,
συσκευές  ραντάρ,  συσκευές  μετρήσεως,  συσκευές  ημιαγωγών,  ηλεκτρικά
εξαρτήματα,  ηλεκτρικά  σύρματα  και  καλώδια,  συσκευές  προειδοποιήσεως
πυρκαγιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD
7-12 Toranomon, 1-Chome, Minato-ku, Tokyo
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 14091
 : 24/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7:  Ναυτικοί  κινητήρες  συμπεριλαμβανομένων  εξωλεμβίων  και  εσωλεμβίων
κινητήρων δια βενζινόπλοια, ακάτους, θαλαμηγούς και άλλα θαλάσσια σκάφη,
μέρη και προσαρτήματα αυτών, κινητήρες (εξαιρέσει των οχημάτων), μηχαναί
και  μηχανήματα κατεργασίας (τόρνοι,  φρέζαι  κλπ.),  συμπλέκται  και  ιμάντες
μεταδόσεως  κινήσεως,  βαρέα  μηχανήματα  δια  την  γεωργίαν,  εκκολαπτικαί
μηχαναί.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55908
 : 21/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Ρουχισμός, είδη υπόδησης, εξοπλισμός για την κεφαλή.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Comme des Garcons Co., Ltd
11-5 Minami-Aoyama 5-Chome, Minato-ku, Tokyo
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55963
 : 27/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
28: Παιγνίδια και είδη γυμναστικής που περιλαμβάνουν παιδιές και είδη για
παιγνίδια,  δηλαδή  κινούμενες  φιγούρες  και  εξαρτήματα  αυτών,  χνουδάτα
παιγνίδια,  μπαλόνια,  παιγνίδια  για  τη  μπανιέρα,  παιγνίδια  για  καβαλίκεμα,
εξοπλισμός που πωλείται ως μία μονάδα για χαρτοπαίγνια, παιγνίδια οχήματα,
κούκλες, ιπτάμενοι δίσκοι, ηλεκτρονικά παιγνίδια χειρός, εξοπλισμός παιγνιδιών
που πωλείται ως μία μονάδα για το παίξιμο επιτραπέζιων παιγνιδιών, παιγνιδιών
με τραπουλόχαρτα,  παιγνιδιών των οποίων ο  χειρισμός γίνεται  με  το  χέρι,
παιγνιδιών  σαλονιού,  παιγνιδιών  δράσης  με  στόχο,  ανεξάρτητες  μηχανές
βιντεοπαιγνιδιών, παιγνίδια συναρμολόγησης μικρών και ακανονίστως κοπέντων
τεμαχίων μιας εικόνας, παιγνίδια επιδεξιότητας, χάρτινες μάσκες προσώπου,
πατίνια, παγοπέδιλα, παιγνίδια με τα οποία προκαλείται η εκτόξευσης νερού,
μπάλες δηλαδή μπάλες γηπέδου, μπάλες ποδοσφαίρου, μπάλες για μπέιζμπωλ,
μπάλες  για  καλαθόσφαιρα,  γάντια  για  μπέιμπωλ,  κολυμβητικά  σανίδια  για
ψυχαγωγικούς σκοπούς, επιπλέουσες συσκευές υποβοηθητικές της κολύμβησης
για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς,  σανίδια  για  σερφ,  σανίδια  κολύμβυσης  για
ψυχαγωγικούς σκοπούς,  κολυμβητικά πτερύγια,  παιγνίδια πιστόλια,  παιγνίδια
εξοπλισμοί  για  ψήσιμο  και  μαγείρεμα,  παιγνίδια  -  πάγκοι  και  στολίδια  για
χριστουγεννιάτικα δέντρα.
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(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.
4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55962
 : 27/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Είδη ένδυσης για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, δηλαδή πουκάμισα, φανέλες
τύπου  Τ-σιερτ,  φανέλες  μακρομάνικες,  φόρμες  για  γρήγορο  βάδισμα,
παντελόνια, εσώρουχα, κοντά παντελονάκια, ξεμάσχαλα φανελάκια, αδιάβροχα,
σαλιαρίστρες, φούστες, μπλούζες, φορέματα, τιράντες, τρικά, ζακέτες, παλτά,
καμπαρτίνες,  κοστούμια  για  τα χιόνια,  γραβάτες,  ρόμπες,  καπέλα,  σκουφιά,
αντηλιακά  σκουφάκια,  ζώνες,  σάλια,  ενδύματα  για  τον  ύπνο,  πιτζάμες,
ασπρόρουχα, εσώρουχα, μπότες, παπούτσια, παπούτσια με λαστιχένιες σόλες,
σάνδαλα, μποτάκια, κάλτσες για παντούφλες, ενδύματα για κολύμπι, κοστούμια
μασκέ και κοστούμια για καρναβάλια και μάσκες προσώπου που πωλούνται σε
συνδιασμό με αυτά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.
4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 14477
 : 26/09/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά, κτηνιατρικά και υγιεινολογικά παρασκευάσματα και ουσίαι
προς χρήσιν μελών θηλυκού γένους.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56909
 : 29/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά παρασκευάσματα, αντιβιοτικά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

C.P. Pharmaceuticals International C.V. c/o General Partners-Pfizer Manufacturing
LLC and Pfizer Production LLC
235 East 42nd Street, New York, New York 10017
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82087
 : 30/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
32: Αναψυκτικά, ποτά φρούτων, μη αλκοολούχα ποτά και ισοτονικά ποτά, ποτά
για  τόνωση  της  ενέργειας  και  χυμοί  φρούτων.  Σιρόπια,  σκόνες  και  άλλα
παρασκευάσματα για χρήση στην παρασκευή αναψυκτικών, ποτών από φρούτα,
μη αλκοολούχων ποτών, ισοτονικών ποτών, ποτών για τόνωση της ενέργειας
και χυμών φρούτων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Osotspa Public Company Limited
348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240
Thailand
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26761
 : 28/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και ουσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26871
 : 23/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Οχήματα, μέρη και προσαρτήματα αυτών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SUZUKI MOTOR CORPORATION (Suzuki Kabushiki Kaisha)
300 Takatsuka-cho,Hamamatsu-shi,Shizuoka-Ken
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55794
 : 07/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37: Εφαρμογή μεταλλικών κάγκελλων και σκαλών, μεταλλικών κατασκευών και
μεταλλικών επίπλων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Γεώργιος Νεοκλέους Λίμιτεδ
Αθανασίου Διάκου 14, Αθηαίνου
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55030
 : 16/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
28:  Παιγνίδια  και  αθύρματα,  κούκλες,  παιχνίδια,  παιχνίδια  από  βελούδο,
πλαστικά  παιχνίδια,  παιχνίδια  σε  φιγούρες,  μπάλες  παιχνίδια,  επιτραπέζια
παιχνίδια, παζλς, μαγικά σετς (σε τύπο παιχνιδιού) και επιστημονικά σετς (σε
τύπο παιχνιδιού).

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC
14841 North Dallas Parkway, Dallas, Texas
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55708
 : 28/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
4: Βιομηχανικά λάδια και λίπη. Γράσσα. Συνέσεις που συγκρατούν την σκόνη,
συνθέσεις  που  υγραίνουν,  συνθέσεις  που  συγκολλούν.  Καύσιμα
(περιλαμβανομένης της βενζίνης για αυτοκίνητα) και φωτιστικές ουσίες. Κεριά,
φυτίλια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA also trading as HONDA MOTOR CO.,
LTD
No. 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo
Japan
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26352
 : 09/07/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Ραδιόφωνα,  δέκτες,  συντονιστές,  ενισχυτές,  εκτελεστές,  δίσκοι,
περιστρεφόμενα  τραπέζια,  διακοσμητικά  ταινιών,  μεγάφωνα,  συστήματα
μεγαφώνων  και  άλλο  ακουστικό  εξοπλισμό  που  ανήκει  στην  κλάση  9.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ONKYO KABUSHIKI KAISHA
1-go, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, Osaka-fu
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 80294
 : 29/03/2019
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Ζυμαρικά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Παντελής Χαραλαμπίδης
Λαυρίου 5,Ποταμός Γερμασόγειας, 4040 Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56734
 : 12/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42: Μηχανολογικές υπηρεσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΟΔΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
Ιωάννη Χρυσοστόμου 7Α, Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57258
 : 28/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7: Ηλεκτρομηχανικές μηχανές παρασκευής φαγητού. Ηλεκτρικοί αναμείκτες για
οικιακή  χρήση.  Πλυντήρια  πιάτων.  Μηχανές  για  στύψιμο  για  καθαριστήρια.
Πλυντήρια. Δυναμοηλεκτρική μηχανή. Μηχανές συμπιεσμένου αέρα. Συμπιεστές
για  συστήματα  κλιματισμού.  Συμπιεστές  για  ψυγεία.  Ηλεκτρικές  σκούπες.
Ηλεκτρικά σίδερα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Haier Group Corporation
Haier Industrial Park, Haier Road, Hi-tech Industrial Zone, Qingdao, Shandong
Province 266101
China

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57259
 : 28/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Μικροεπεξεργαστές. Συμπαγείς δίσκοι. Φορητοί
ηλεκτρονικοί  υπολογιστές.  Υπολογιστικές  μηχανές.  Φωτοτυπικές  μηχανές.
Τηλεομοιότυπo.  Τηλέφωνα.  Οπτικά  τηλέφωνα.  Τηλεοράσεις.  Τηλεοπτικές
μηχανές  λήψεως.  Φωτογραφικές  μηχανές.  Παίκτες  βιντεοδίσκων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Haier Group Corporation
Haier Industrial Park, Haier Road, Hi-tech Industrial Zone, Qingdao, Shandong
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Province 266101
China

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57260
 : 28/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
11: Μεγάλες κουζίνες (φούρνοι),  ηλεκτρικές κουζίνες. Ηλεκτρικές μπουκάλες
για ζεστό νερό. Θερμάστρες του νερού. Συσκευές ψύξης.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Haier Group Corporation
Haier Industrial Park, Haier Road, Hi-tech Industrial Zone, Qingdao, Shandong
Province 266101
China

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55715
 : 28/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
10:  Ιατρικές  συσκευές,  οφθαλμολογικές  συσκευές  και  όργανα  για  σκοπούς
οφθαλμικής χειρουργικής, συγκεκριμένα μηχανές φακογαλάκτωσης για χρήση
κατά την διάρκεια χειρουργικής για καταρράκτη. Ενδοοφθαλμικά εμφυτεύματα
φακών και όργανα για την τοποθέτηση ενδοοφθαλμικών εμφυτευμάτων φακών.
Χειρουργικές ραφές, μαχαίρια, λεπίδες και βελόνες, σωλήνες για αναρρόφηση
και  πλύση.  Δίσκοι  για  τα  μάτια,  προστατευτικά  καλύμματα  για  τα  μάτια,
μαξιλαράκια για τα μάτια, βάζα συλλογής, γάντια και τσάντες αποστράγγισης
όλα για ιατρική και χειρουργική χρήση. Φορητές ηλεκτρομυογραφικές μηχανές
και ενισχυτές για αυτές, ηλεκτρικοί ή με μπαταρία. Μέρη και εξαρτήματα για τα
πιο πάνω προϊόντα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Allergan, Inc.
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56024
 : 30/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42: Παροχή (ενοικίαση χρόνου) εισόδου σε αναζητήσιμη βάση δεδομένων μέσω
δικτύου/γραμμής  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  για  την  πώληση  αγαθών  και
υπηρεσιών άλλων. Παροχή πληροφοριών και συμβουλών στο χώρο της καριέρας.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Amazon Europe Core SARL
38 avenue John F.Kennedy, Luxembourg L-1855
Luxembourg

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54679
 : 15/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Προμηθεύει  αγοραστικές  υπηρεσίες  προσφέροντας  ευρεία  ποικιλία
προϊόντων  μέσω  ενός  διεθνούς  δικτύου  υπολογιστών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Harrods Limited
87-135 Brompton Road, Knightsbridge, London SW1X 7XL, England
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56593
 : 26/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 3: Καλλυντικά προϊόντα και παρασκευάσματα μέϊκ απ.
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ή/και Υπηρεσιών:
(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
L'OREAL societe anonyme
14, rue Royale, 75008 Paris
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58090
 : 05/10/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Καλλυντικά προϊόντα και παρασκευάσματα μέικ απ.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

L'OREAL societe anonyme
14, rue Royale, 75008 Paris
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58164
 : 19/10/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Αρώματα,  μυρωδικά,  τζέλια,  άλατα για  το  μπάνιο  και  το  ντους  όχι  για
ιατρικούς  σκοπούς,  σαπούνια  τουαλέτας,  αποσμητικά  σώματος,  καλλυντικά
δηλαδή κρέμες, γαλακτώματα, λοσιόν, τζέλια και πούδρες για το πρόσωπο, το
σώμα και τα χέρια, παρασκευάσματα για φροντίδα από τον ήλιο (καλλυντικά
προϊόντα),  παρασκευάσματα για μέικ  απ,  σαμπουάν,  τζέλια,  σπρέι,  μους και
βάλσαμα για το φορμάρισμα και τη φροντίδα των μαλλιών, λάκες για τα μαλλιά,
παρασκευάσματα για τη βαφή και ξεβαφή μαλλιών, παρασκευάσματα για μόνιμο
κυματισμό και σγούρωμα μαλλιών, αιθέρια λάδια για προσωπική χρήση.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

L'OREAL societe anonyme
14, rue Royale, 75008 Paris
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56652
 : 01/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί,  χαρτόνι,  είδη από χαρτί ή από χαρτόνι,  γραφική ύλη έντυπα και
συγκολλητικές ύλες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SriLankan Airlines Limited
Level 19-22, East Tower, World Trade Center, Echelon Square, Colombo 01
Sri Lanka

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55069
 : 20/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25:  Ενδύματα  για  εργασία,  περιλαμβανομένων  ενδυμάτων  για  άντρες  και
γυναίκες,  συγκεκριμένα,  πουκάμισα,  φούτερ  και  πουκάμισα  για  πουλόβερ,
θερμικά εσώρουχα, μπλουζάκια με κοντό και μακρύ μανίκι και μπλούζες Χένλεϊ,
φούτερ, παντελόνια και μπλούζες και σκούφοι, καπέλα, κάλτσες και μπότες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Stanley Black & Decker, Inc.
1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06050
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56787
 : 16/06/2021
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
14: Πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα τους, βραχιόλια,  θήκες για ρολόγια,
αλυσίδες,  σκουλαρίκια,  μπρελόκ,  δακτυλίδια,  κοσμήματα,  ωρολογιακά  και
χρονομετρικά όργανα και θήκες αυτών, λουράκια για ρολόγια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Worldwide Brands Inc.
1209 Orange street, Wilmington, Delaware
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56788
 : 16/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
18:  Δέρμα  και  απομιμήσεις  δέρματος,  σακίδια  πλάτης,  αθλητικές  τσάντες,
τσάντες  παραλίας,  ζώνες  και  περιλαίμια  για  σκύλους,  σχολικές  τσάντες,
τσάντες  για  ψώνια,  κιβώτια,  ταξιδιωτικοί  σάκοι,  τσάντες  χεριού,  τσάντες
πλάτης,  πορτοφόλια,  πορτοφόλια για  κέρματα,  θήκες για κλειδιά,  βαλίτσες,
ομπρέλες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Worldwide Brands Inc.
1209 Orange street, Wilmington, Delaware
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54450
 : 29/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Έτοιμες πρόχειρες τροφές που αποτελούνται κυρίως από πατάτες, κούννες,
άλλα  φρούτα  ή  λαχανικά  ή  συνδυασμούς  τους,  στα  οποία  περιλαμβάνονται
πατατάκια,  πρόχειρες  τροφές  από  κατεψυγμένο  χοιρινό,  μπαστουνάκια  από
βοδινό, βουτήματα για πρόχειρες τροφές με βάση τα γαλακτοκομικά προϊόντα
και τσίλι.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56966
 : 04/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Σαπούνια,  μυρωδικά,  αιθέρια  έλαια,  καλλυντικά,  λοσιόν  για  μαλλιά,
οδοντόκρεμες, οδοντόσκονη.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

DR. BABOR GMBH & CO. KG
Neuenhofstrasse 180, 52078 Aachen
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56246
 : 21/04/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Συσκευές  και  όργανα  επιστημονικά,  ηλεκτρικά,  ηλεκτρονικά,  μέτρησης,
σήμανσης,  ελέγχου,  συγκεκριμένα  διακόπτες,  διακόπτες  του  κυκλώματος,
αποσυνδέτες και  άλλες συσκευές διακοπής ή μετατροπής,  μετασχηματιστές,
πίνακες με διακόπτες ελέγχου και διανομής, υποσταθμοί μετασχηματιστή και
άλλος  εξοπλισμός  που  ανάγει  ηλεκτρικά  ή  είναι  επενδυμένος  με  μέταλλο,
κουτιά, θαλαμίσκοι που περιέχουν ηλεκτρικό υλικό, ηλεκτρικοί σωλήνες, ημι-
στατικές συσκευές διακοπής του ρεύματος, δίοδοι.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
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(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, rue Joseph Monier 92500 RUEIL-MALMAISON
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56244
 : 21/04/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Συσκευές  και  όργανα  επιστημονικά,  ηλεκτρικά,  ηλεκτρονικά,  μέτρησης,
σήμανσης,  ελέγχου,  συγκεκριμένα  διακόπτες,  διακόπτες  του  κυκλώματος,
αποσυνδέτες και  άλλες συσκευές διακοπής ή μετατροπής,  μετασχηματιστές,
πίνακες με διακόπτες ελέγχου και διανομής, υποσταθμοί μετασχηματιστή και
άλλος εξοπλισμός που ανάγει ηλεκρικά ή είναι επενδυμένος με μέταλλο, κουτιά,
θαλαμίσκοι που περιέχουν ηλεκτρικό υλικό, ηλεκτρικοί σωλήνες, ημι-στατικές
συσκευές διακοπής του ρεύματος, δίοδοι.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, rue Joseph Monier 92500 RUEIL-MALMAISON
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27421
 : 08/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7:  Ταχυδρομικές  μηχανές  σφραγίσεως,  μηχανές  ακυρώσεως  ταχυδρομικών
τελών,  μηχανές  σφραγίσεως  φόρων,  μηχανές  εγγραφής  κιβωτίων,  μηχανές
εκτυπώσεως  διευθύνσεων  και  εκτυπωτικές  πλάκες  γι'  αυτές,  μηχανές  για
εφαρμογή μελάνης που είναι μέρη μηχανών μηχανές εκτυπώσεως χαρτονιών,
μηχανές  διπλώσεως  χάρτη,  μηχανές  γεμίσεως  φακέλλων,  μηχανές  για
συσσώρεύση φακέλλων και αντικειμένων, μηχανές ανοίξεως επιστολών, μηχανές
αναγλύφων,  ουδεμία  των  οποίων  είναι  για  γραφειακή  χρήση  μηχανές  και
συσκευές περιλαμβανόμενες στην κλάση 7 για αντιπαραβολή εγγράφων μηχανές
για εκτύπωση (όχι για γραφειακή χρήση) ή για επισύναψη δελταρίων, πινακίδων
διευθύνσεων και πινακίδων μηχανές ταχυδρομήσεως, μηχανές καταμετρήσεως
ταχυδρομικών τελών (όχι  για γραφειακή χρήση) μηχανές για υπογραφές και
υπογραφές επιταγών, μηχανές και συσκευές περιλαμβανόμενες στην τάξη 7 για
ταξινόμηση μηχανές για ανάγλυψη διευθύνσεων πλακών, μηχανές για εφαρμογή
μελάνης και κύλινδροι μελάνης και στουπώματα μελάνης και φυσίγγια για χρήση
με αυτά εκτυπωτικές πλάκες και ταινίες μηχανές για ραφές και καρφώματα
μηχανές  για  μαρκαρίσματα (σημειώσεις)  μηχανές  για  εκτυπώσεις  πινακίδων
διευθύνσεων και πινακίδων και μέρη και εξαρτήματα για όλα τα προλεχθέντα
εμπορεύματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Pitney Bowes Inc.
World Headquarters Stamford, Connecticut
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27406
 : 03/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Καφές  και  εκχυλίσματα  καφέ  υποκατάστατα  καφέ  και  εκχυλίσματα
υποκαταστάτων καφέ τσάι και εκχυλίσματα τσαϊού κακάο και παρασκρυάσματα
πού  έχουν  ως  βάση το  κακάο,  σοκολάτα ζαχαρόπηκτα,  γλυκίσματα ζάχαρη
προϊόντα  αρτοποιίας  είδη  ζαχαροπλαστικής  επιδόρπια,  πουτίγκες  παγωτό,
προϊόντα για την παρασκευή παγωτού μέλι και υποκατάστατα μελιού τρόφιμα
που έχουν  ως βάση ρύζι,  αλεύρι  ή  δημητριακά,  επίσης υπό μορφή έτοιμων
φαγητών: σάλτσες προϊόντα για αρωματισμό ή άρτυση τροφίμων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Societe des Produits Nestle S.A
Vevey
Switzerland
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83027
 : 29/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

PROPERTYLINK ESTATE AGENTS LTD
Ιάκωβου Πατάτσου 28, 2407 ΄Εγκωμη, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57997
 : 27/09/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Κάλτσες, καλσόν, εσώρουχα

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

CALZIFICIO PINELLI S.R.L.
Via Germania 11, Castel Goffredo (Mantova)
Italy

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 13784
 : 21/07/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Καφές,  τέϊον.  κακάο,  ζάκχαρις,  ορυζα,  ταπιόκα,  σάγον  (άλευρον
κολλαρίσματος) υποκατάστατα καφέ. Άλευρα και παραοκευάσματα εκ σιτηρών
δια τροφάς ανθρωπίνης χρήσεως, άρτος, διπυρίται (μπισκότα, ουχί δια τα ζώα) ,
γλυκίσματα, πάσται, μη φαρμακοποιημένα γλυκίσματα, παγωτά, μέλι, σιρόπιον
εκ μελάσσης. Ζύμη, άλευρον δια ζύμην. Άλας, μουστάρδα, πιπέρι, όξος, σάλτσαι,
καρυκεύματα και πάγος.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

HOVIS LIMITED
The Lord Rank Centre,  Lincoln Road, High Wycombe, Buckinghamshire HP12
3QS, England
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26788
 : 06/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά προϊόντα

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

BAXTER INTERNATIONAL INC
One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58944
 : 28/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά παρασκευάσματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

NOVARTIS AG
4002 Basel
Switzerland
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83266
 : 03/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  μέσω  όλων  των  έντυπων,  ηλεκτρονικών,  ραδιοφωνικών  και
τηλεοπτικών  μέσων  της  τραπεζικής  υπηρεσίας  για  τη  διεκπεραίωση
χρηματοοικονομικών, τραπεζικών και άλλων συναλλαγών και εκτέλεση οδηγιών
των  πελατών  μέσω:  των  Αυτόματων  Ταμειολογιστικών  Μηχανών,  του
ηλεκτρονικού  υπολογιστή,  του  τηλεφώνου,  του  διαδικτύου,  της  κινητής
τηλεφωνίας ή μέσω τέτοιων άλλων ηλεκτρονικών διασυνδέσεων, τηλεφωνικών
ραδιοτηλεοπτικών μέσων, μέσων των οποίων δίνεται πρόσβαση σε αυτές τις
υπηρεσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ALPHA BANK CYPRUS LTD
Γωνία Χείλωνος και Γλάδστωνος, Πλατεία Στυλιανού Λένα, 1101 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83243
 : 27/10/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Παροχή τραπεζικών υπηρεσιών υπό την μορφή τραπεζικού λογαριασμού
προθεσμιακής κατάθεσης με ειδικούς όρους.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ALPHA BANK CYPRUS LTD
Γωνία Χείλωνος και Γλάδστωνος, Πλατεία Στυλιανού Λένα, 1101 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83242
 : 27/10/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Διαφήμιση τραπεζικών υπηρεσιών υπό την μορφή τραπεζικού λογαριασμού
προθεσμιακής κατάθεσης με ειδικούς όρους.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ALPHA BANK CYPRUS LTD
Γωνία Χείλωνος και Γλάδστωνος, Πλατεία Στυλιανού Λένα, 1101 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83241
 : 27/10/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Παροχή τραπεζικών υπηρεσιών υπό την μορφή τραπεζικού λογαριασμού
προθεσμιακής κατάθεσης με ειδικούς όρους.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ALPHA BANK CYPRUS LTD
Γωνία Χείλωνος και Γλάδστωνος, Πλατεία Στυλιανού Λένα, 1101 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83240
 : 27/10/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Διαφήμιση τραπεζικών υπηρεσιών υπό την μορφή τραπεζικού λογαριασμού
προθεσμιακής κατάθεσης με ειδικούς όρους.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ALPHA BANK CYPRUS LTD
Γωνία Χείλωνος και Γλάδστωνος, Πλατεία Στυλιανού Λένα, 1101 Λευκωσία
Cyprus
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56649
 : 01/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Πρίζες,  μετασχηματιστές,  ρευματοδότες,  συρόμενοι  ρευματοδότες,
επιμηκυντικά  καλώδια,  συνδέσεις,  σύρματα  και  καρούλια  για  ηλεκτρικό
εξοπλισμό της κλάσης 9.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

B G ELECTRICAL LIMITED
Unit 1 Highpoint Business Village, Henwood, Ashford, Kent TN24 8DH
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83268
 : 03/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση  μέσω  όλων  των  έντυπων,  ηλεκτρονικών,  ραδιοφωνικών  και
τηλεοπτικών  μέσων  της  παροχής  πακέτου  τραπεζικών  προνομοίων  και
επιβραβεύσεων σε νέους και υφιστάμενους πελάτες κατά το άνοιγμα κάποιων
τραπεζικών λογαριασμών σε συνδυασμό με άλλες τραπεζικές υπηρεσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ALPHA BANK CYPRUS LTD
Γωνία Χείλωνος και Γλάδστωνος, Πλατεία Στυλιανού Λένα, 1101 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83269
 : 03/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Παροχή πακέτου τραπεζικών προνομοίων και επιβραβεύσεων σε νέους και
υφιστάμενους πελάτες κατά το άνοιγμα κάποιων τραπεζικών λογαριασμών σε
συνδυασμό με άλλες τραπεζικές υπηρεσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ALPHA BANK CYPRUS LTD
Γωνία Χείλωνος και Γλάδστωνος, Πλατεία Στυλιανού Λένα, 1101 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83267
 : 03/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Τραπεζική υπηρεσία για τη διεκπεραίωση χρηματοοικονομικών, τραπεζικών
και  άλλων  συναλλαγών  και  εκτέλεση  οδηγιών  των  πελατών  μέσω:  των
Αυτόματων  Ταμειολογιστικών  Μηχανών,  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή,  του
τηλεφώνου, του διαδικτύου, της κινητής τηλεφωνίας ή μέσω τέτοιων άλλων
ηλεκτρονικών διασυνδέσεων,  τηλεφωνικών,  ραδιοτηλεοπτικών μέσων,  μέσων
των οποίων δίνεται πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ALPHA BANK CYPRUS LTD
Γωνία Χείλωνος και Γλάδστωνος, Πλατεία Στυλιανού Λένα, 1101 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 13814
 : 02/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5:  Κτηνιατρικά  παρασκευάσματα  και  υγιεινολογικαί  ουσίαι.  Απολυμαντικά.
Παρασκευάσματα  πρός  εξολόθρευσιν  ζιζανίων  και  καταστροφήν  επιβλαβών
ζωυφίων.  Μικροβιοκτόνα  και  παρασιτοκτόνα.  Εντομοκτόνα,  σκωληκοκτόνα,
καμπιοκτόνα, νηματοκτόνα, μυκητοκτόνα, φυτοκτόνα και χορτοκτόνα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
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ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
DOW AGROSCIENCES LLC
Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New
Castle, Delaware 19801
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57198
 : 27/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Σαπούνια τουαλέτας, αρώματα, κολώνιες και μυρωδικά, αιθέρια λάδια για
προσωπική χρήση, λοσιόν, κρέμες, γαλακτώματα, τζέλια για το πρόσωπο και το
σώμα, κοκκινάδια, γυαλιστήρες χειλιών, κρέμες προσώπου χρησιμοποιούμενες
σαν  βάση  του  μακιγιάζ,  χρωματισμένες  κρέμες  ομορφιάς,  μάσκαρα,  σκιές
ματιών,  ρουζ  για  μάγουλα,  καλλυντικά  μολύβια,  πούδρες  μέικ  απ.
Παρασκευάσματα για καθαρισμό του μέικ απ σε μορφή λοσιόν, γαλακτώματα,
κρέμες, τζέλια. Προϊόντα περιποίησης για το μπάνιο, ειδικά σαπούνια, άλατα,
κρύσταλλοι,  σταγόνες,  τζέλια,  λάδια,  πούδρες  και  αφρόλουτρα  μπάνιου.
Αποσμητικά  για  προσωπική  χρήση,  χρειώδη  καλλωπισμού.  Καλλυντικά  για
άνδρες ειδικά κολώνιες, λοσιόν για μετά το ξύρισμα, προϊόντα καθαρισμού του
δέρματος, τονωτικά για το δέρμα, κρέμες δέρματος, τζέλια για το ξύρισμα,
αφροί  ξυρίσματος,  μυρωδικά,  αποσμητικά,  σιαμπού,  λοσιόν  για  το  σώμα,
πούδρες  ταλκ  για  το  σώμα  και  μαλακτικά  δέρματος.  Οδοντόκρεμες.
Παρασκευάσματα φροντίδας νυχιών, ειδικά κρέμες για το δέρμα στην βάση των
νυχιών, παρασκευάσματα αφαίρεσης στην βάση των νυχιών, βερνίκια νυχιών,
γυαλιστήρες  νυχιών,  παρασκευάσματα  αφαίρεσης  βερνικιών  για  τα  νύχια,
παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται σαν βάση για βερνίκωμα των νυχιών,
παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται σαν επικάλυψη βερνικιών για τα νύχια
και παρασκευάσματα της κλάσης 3 για ενδυνάμωση των νυχιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

LAVIPHARM A.E.
Οδός Αγίας Μαρίνας, Τ.Κ. 59, Παιανία, Αττική
Greece

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57199
 : 27/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Σαπούνια τουαλέτας, αρώματα, κολώνιες και μυρωδικά, αιθέρια λάδια για
προσωπική χρήση, λοσιόν, κρέμες, γαλακτώματα, τζέλια για το πρόσωπο και το
σώμα, κοκκινάδια, γυαλιστήρες χειλιών, κρέμες προσώπου χρησιμοποιούμενες
σαν βάση μακιγιάζ, χρωματισμένες κρέμες ομορφιάς, μάσκαρα, σκιές ματιών,
ρουζ για μάγουλα, καλλυντικά μολύβια, πούδρες μέικ απ. Παρασκευάσματα για
καθαρισμό  του  μέικ  απ  σε  μορφή  λοσιόν,  γαλακτώματα,  κρέμες,  τζέλια.
Προϊόντα  περιποίησης  για  το  μπάνιο,  ειδικά  σαπούνια,  άλατα,  κρύσταλλοι
σταγόνες,  τζέλια,  λάδια,  πούδρες και  αφρόλουτρα μπάνιου.  Αποσμητικά για
προσωπική  χρήση,  χρειώδη  καλλωπισμού.  Καλλυντικά  για  άνδρες  ειδικά
κολώνιες,  λοσιόν για μετά το ξύρισμα, προϊόντα καθαρισμού του δέρματος,
τονωτικά  για  το  δέρμα,  κρέμες  δέρματος,  τζέλια  για  το  ξύρισμα,  αφροί
ξυρίσματος, μυρωδικά, αποσμητικά, σιαμπού, λοσιόν για το σώμα, πούδρες ταλκ
για  το  σώμα  και  μαλακτικά  δέρματος.  Οδοντόκρεμες.  Παρασκευάσματα
φροντίδας  νυχιών,  ειδικά  κρέμες  για  το  δέρμα  στην  βάση  των  νυχιών,
παρασκευάσματα  αφαίρεσης  στην  βάση  των  νυχιών,  βερνίκια  νυχιών,
γυαλιστήρες  νυχιών,  παρασκευάσματα  αφαίρεσης  βερνικιών  για  τα  νύχια,
παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται σαν βάση για βερνίκωμα των νυχιών,
παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται σαν επικάλυψη βερνικιών για τα νύχια
και παρασκευάσματα για ενδυνάμωση των νυχιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

LAVIPHARM A.E.
Οδός Αγίας Μαρίνας, Τ.Κ. 59, Παιανία, Αττική
Greece
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57200
 : 27/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Σαπούνια τουαλέτας, αρώματα, κολώνιες και μυρωδικά, αιθέρια λάδια για
προσωπική χρήση, λοσιόν, κρέμες, γαλακτώματα, τζέλια για το πρόσωπο και το
σώμα, κοκκινάδια, γυαλιστήρες χειλιών, κρέμες προσώπου χρησιμοποιούμενες
σαν βάση μακιγιάζ, χρωματισμένες κρέμες ομορφιάς, μάσκαρα, σκιές ματιών,
ρουζ για μάγουλα, καλλυντικά μολύβια, πούδρες μέικ απ. Παρασκευάσματα για
καθαρισμό  του  μέικ  απ  σε  μορφή  λοσιόν,  γαλακτώματα,  κρέμες,  τζέλια.
Προϊόντα  περιποίησης  για  το  μπάνιο,  ειδικά  σαπούνια,  άλατα,  κρύσταλλοι,
σταγόνες,  τζέλια,  λάδια,  πούδρες και  αφρόλουτρα μπάνιου.  Αποσμητικά για
προσωπική  χρήση,  χρειώδη  καλλωπισμού.  Καλλυντικά  για  άνδρες  ειδικά
κολώνιες,  λοσιόν για μετά το ξύρισμα, προϊόντα καθαρισμού του δέρματος,
τονωτικά  για  το  δέρμα,  κρέμες  δέρματος,  τζέλια  για  το  ξύρισμα,  αφροί
ξυρίσματος, μυρωδικά, αποσμητικά, σαμπουάν, λοσιόν για το σώμα, πούδρες
ταλκ για το σώμα και μαλακτικά δέρματος. Οδοντόκρεμες. Παρασκευάσματα
φροντίδας  νυχιών,  ειδικά  κρέμες  για  το  δέρμα  στη  βάση  των  νυχιών,
παρασκευάσματα  αφαίρεσης  στη  βάση  των  νυχιών,  βερνίκια  νυχιών,
γυαλιστήρες  νυχιών,  παρασκευάσματα  αφαίρεσης  βερνικιών  για  τα  νύχια,
παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται σαν βάση για βερνίκωμα των νυχιών,
παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται σαν επικάλυψη βερνικιών για τα νύχια
και παρασκευάσματα για ενδυνάμωση των νυχιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

LAVIPHARM A.E.
Οδός Αγίας Μαρίνας, Τ.Κ. 59, Παιανία, Αττική
Greece

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57201
 : 27/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Σαπούνια τουαλέτας, αρώματα, κολώνιες και μυρωδικά, αιθέρια λάδια για
προσωπική χρήση, λοσιόν, κρέμες, γαλακτώματα, τζέλια για το πρόσωπο και το
σώμα, κοκκινάδια, γυαλιστήρες χειλιών, κρέμες προσώπου χρησιμοποιούμενες
σαν βάση μακιγιάζ, χρωματισμένες κρέμες ομορφιάς, μάσκαρα, σκιές ματιών,
ρουζ για μάγουλα, καλλυντικά μολύβια, πούδρες μέικ απ. Παρασκευάσματα για
καθαρισμό  του  μέικ  απ  σε  μορφή  λοσιόν,  γαλακτώματα,  κρέμες,  τζέλια.
Προϊόντα  περιποίησης  για  το  μπάνιο,  ειδικά  σαπούνια,  άλατα,  κρύσταλλοι,
σταγόνες,  τζέλια,  λάδια,  πούδρες και  αφρόλουτρα μπάνιου.  Αποσμητικά για
προσωπική  χρήση,  χρειώδη  καλλωπισμού.  Καλλυντικά  για  άνδρες  ειδικά
κολώνιες,  λοσιόν για μετά το ξύρισμα, προϊόντα καθαρισμού του δέρματος,
τονωτικά  για  το  δέρμα,  κρέμες  δέρματος,  τζέλια  για  το  ξύρισμα,  αφροί
ξυρίσματος, μυρωδικά, αποσμητικά, σαμπουάν, λοσιόν για το σώμα, πούδρες
ταλκ για το σώμα και μαλακτικά δέρματος. Οδοντόκρεμες. Παρασκευάσματα
φροντίδας  νυχιών,  ειδικά  κρέμες  για  το  δέρμα  στη  βάση  των  νυχιών,
παρασκευάσματα  αφαίρεσης  στη  βάση  των  νυχιών,  βερνίκια  νυχιών,
γυαλιστήρες  νυχιών,  παρασκευάσματα  αφαίρεσης  βερνικιών  για  τα  νύχια,
παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται σαν βάση για βερνίκωμα των νυχιών,
παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται σαν επικάλυψη βερνικιών για τα νύχια
και παρασκευάσματα για ενδυνάμωση των νυχιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

LAVIPHARM A.E.
Οδός Αγίας Μαρίνας, Τ.Κ. 59, Παιανία, Αττική
Greece

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82891
 : 30/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42: Αρχιτεκτονική συμβουλευτική,  αρχιτεκτονική,  έρευνες χημικές,  διασπορά
νεφών, παροχή συμβουλών σε σχέση με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υλικού
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ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  προγραμματισμός  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,
αντιγραφή προγραμμάτων πληροφορικής, μίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχή  συμβουλών  σε  σχέση  με  λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,
σχεδιασμός  λογισμικού,  εγκατάσταση  λογισμικού,  συντήρηση  λογισμικού,
ενημέρωση  λογισμικού,  ανάλυση  συστημάτων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,
σχεδιασμός  συστημάτων πληροφορικής,  υπηρεσίες  προστασίας  από  ιούς  για
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύσταση σχεδίων κατασκευών, παροχή συμβουλών
στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, μετατροπή δεδομένων ή εγγράφων
από φυσική σε ηλεκτρονική υποστήριξη, δημιουργία και συντήρηση ιστοθέσεων
για τρίτους, σχεδιασμός συστημάτων πληροφορικής, υπηρεσίες βιομηχανικού
σχεδιασμού, γραφικό σχέδιο, ψηφιοποίηση εγγράφων {σάρωση}, μηχανολογικές
υπηρεσίες, φιλοξενία ιστοθέσεων, παρακολούθηση συστημάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών  μέσω  τηλεπρόσβασης,  έρευνα  πετρελαίου,  έρευνες  φυσικής,
λειτουργία  μηχανής  αναζήτησης  για  το  διαδίκτυο,  έλεγχος  ποιότητας,
βιολογικές έρευνες, έρευνα στον τομέα των πρωτεϊνών της περιβαλλοντικής
προστασίας, χωροταξικός σχεδιασμός, μετεωρολογικές προβλέψεις.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SAUDI ARABIAN AIRLINES
Jeddah, Al-Rawdah Street, P.O.Box 620 Postal Code 21231 Kingdom of Saudi
Arabia
Saudi Arabia

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82890
 : 30/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Συσκευές, μηχανήματα και μηχανισμοί αεροναυπηγικής, εναέρια οχήματα,
αερόστρωμνα  οχήματα,  αντλίες  αέρα  {εξαρτήματα  οχημάτων},  αεροπλάνα
αμφίβια,  αερόπλοια,  αεροστατικά  μπαλόνια,  αμαξώματα  οχημάτων,  χώροι
αποσκευών  για  οχήματα,  δίτροχα  καροτσάκια  μεταφοράς,  τουριστικά
λεωφορεία.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SAUDI ARABIAN AIRLINES
Jeddah, Al-Rawdah Street, P.O.Box 620 Postal Code 21231 Kingdom of Saudi
Arabia
Saudi Arabia

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82892
 : 30/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7: Κινητήρες αεροναυπηγικής, κινητήρες αεροπλάνων, ανυψωτήρες οχημάτων
πεπιεσμένου  αέρα,  αντλίες  αέρα  {εγκαταστάσεις  συνεργείου},  μηχανές
αναρρόφησης  αέρα,  αντιρρυπαντικοί  μηχανισμοί  για  κινητήρες,  ιμάντες
κινητήρων,  λεπίδες  {μέρη  μηχανών},  φυσητήρες,  φυγοκεντρικές  αντλίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SAUDI ARABIAN AIRLINES
Jeddah, Al-Rawdah Street, P.O.Box 620 Postal Code 21231 Kingdom of Saudi
Arabia
Saudi Arabia

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82893
 : 30/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Συσκευές, μηχανήματα και μηχανισμοί αεροναυπηγικής, εναέρια οχήματα,
αερόστρωμνα  οχήματα,  αντλίες  αέρα  {εξαρτήματα  οχημάτων},  αεροπλάνα
αμφίβια,  αερόπλοια,  αεροστατικά  μπαλόνια,  αμαξώματα  οχημάτων,  χώροι
αποσκευών  για  οχήματα,  δίτροχα  καροτσάκια  μεταφοράς,  τουριστικά
λεωφορεία.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
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(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SAUDI ARABIAN AIRLINES
Jeddah, Al-Rawdah Street, P.O.Box 620 Postal Code 21231 Kingdom of Saudi
Arabia
Saudi Arabia

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82894
 : 30/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42: Αρχιτεκτονική συμβουλευτική,  αρχιτεκτονική,  έρευνες χημικές,  διασπορά
νεφών, παροχή συμβουλών σε σχέση με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υλικού
ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  προγραμματισμός  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,
αντιγραφή προγραμμάτων πληροφορικής, μίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχή  συμβουλών  σε  σχέση  με  λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,
σχεδιασμός  λογισμικού  ,  εγκατάσταση  λογισμικού,  συντήρηση  λογισμικού,
ενημέρωση  λογισμικού,  ανάλυση  συστημάτων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,
σχεδιασμός  συστημάτων πληροφορικής,  υπηρεσίες  προστασίας  από  ιούς  για
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύσταση σχεδίων κατασκευών, παροχή συμβουλών
στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, μετατροπή δεδομένων ή εγγράφων
από φυσική σε ηλεκτρονική υποστήριξη, δημιουργία και συντήρηση ιστοθέσεων
για τρίτους, σχεδιασμός συστημάτων πληροφορικής, υπηρεσίες βιομηχανικού
σχεδιασμού, γραφικό σχέδιο, ψηφιοποίηση εγγράφων {σάρωση}, μηχανολογικές
υπηρεσίες, φιλοξενία ιστοθέσεων, παρακολούθηση συστημάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών  μέσω  τηλεπρόσβασης,  έρευνα  πετρελαίου,  έρευνες  φυσικής,
λειτουργία  μηχανής  αναζήτησης  για  το  διαδίκτυο,  έλεγχος  ποιότητας,
βιολογικές έρευνες, έρευνα στον τομέα των πρωτεϊνών της περιβαλλοντικής
προστασίας, χωροταξικός σχεδιασμός, μετεωρολογικές προβλέψεις.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SAUDI ARABIAN AIRLINES
Jeddah, Al-Rawdah Street, P.O.Box 620 Postal Code 21231 Kingdom of Saudi
Arabia
Saudi Arabia

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82889
 : 30/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7: Κινητήρες αεροναυπηγικής, κινητήρες αεροπλάνων, ανυψωτήρες οχημάτων
πεπιεσμένου  αέρα,  αντλίες  αέρα  {εγκαταστάσεις  συνεργείου},  μηχανές
αναρρόφησης  αέρα,  αντιρρυπαντικοί  μηχανισμοί  για  κινητήρες,  ιμάντες
κινητήρων,  λεπίδες  {μέρη  μηχανών},  φυσητήρες,  φυγοκεντρικές  αντλίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SAUDI ARABIAN AIRLINES
Jeddah, Al-Rawdah Street, P.O.Box 620 Postal Code 21231 Kingdom of Saudi
Arabia
Saudi Arabia

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83256
 : 30/10/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
21: Πλαστικά δοχεία για τρόφιμα και πόσιμα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Andreas Meletis Trading Ltd
Μιχαλάκη Καραολή 15, 2201 Γέρι, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82438
 : 12/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
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(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών:

16: Χαρτί, χαρτί σχεδίασης.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

PT Purinusa Ekapersada and PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
JI.M.H Thamrin No.51, Jakarta 10350
Indonesia

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82700
 : 06/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41:  Συγγραφή  κειμένων,  εκτός  των  διαφημιστικών  κειμένων,  επεξεργασία
γραπτών κειμένων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Ηλίας Σπύρου
84 Αμαθούντος, Ρόδου Court, 4532 Γερμασόγεια, Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58410
 : 16/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Διαγνωστικά αντιδραστήρια για ιατρική χρήση.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58968
 : 02/01/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Υποδήματα, είδη ένδυσης και καλύμματα κεφαλής στην κλάση 25.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

NIKE INNOVATE C.V.
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 14087
 : 24/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
10: Συσκευαί δια συλλογήν, αποθήκευσιν, επεξεργασίαν. έλεγχον και/ή παροχήν
αίματος, συστατικά αίματος και/ή άλλων υγρών, καλύμματα δια το κλείσιμο και
σφράγισμα της άκρης της σύριγγος, καλύπτραι και άλλοι μηχανισμοί δια το
κλείσιμο  και  στερέωμα  δοχείων  και  σωληναρίων  αίματος,  παρεντερικών
διαλύσεων και παρομοίων υγρών, και παρόμοια δοχεία και σωληνάρια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

FENWAL,INC.
Three Corporate Drive Lake Zurich, lllinois 60047
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54753
 : 18/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
10: Οδοντιατρικά όργανα και εργαλεία. Συσκευές για το γυάλισμα των δοντιών
και ρυθμιστικά όργανα για τα δόντια. Οδοντιατρικές εμφυτεύσεις και όργανα
αυτών.  Ψεύτικα  δόντια.  Οδοντοστοιχίες  και  τμημάτων  εξαρτήματα  αυτών.
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Οδοντικές γέφυρες και κορώνες. Όργανα και συσκευές για οδοντικά καλούπια.
Οδοντικοί  καθρέπτες.  Οδοντιατρικές  καρέκλες.  Οδοντικές  προσθήκες.
Οδοντιατρικοί  διατρητές  και  κομμάτια  αυτών.  Οδοντιατρικές  σύριγγες.
Οδοντιατρικοί  επίδεσμοι.  Οδοντιατρικά  όργανα  και  όργανα  χειρός.
Οδοντιατρικά μηχανήματα για ακτινογραφίες, οδοντιατρικό ακτινογραφικό φιλμ
για  αντίγραφα και  κρεμάστρες  αυτών.  Οδοντιατρικά  κατευθυντήρια  δια  το
σκίασμα. Όργανα για οδοντικό καθάρισμα και όργανα για αφαίρεση πέτρας.
Φώτα για την Θεραπεία δοντιών, Οδοντικό νήμα και βοηθητικά αυτού. Δοχεία
για τον καθαρισμό και πλύσιμο ματιών, κομπρέσες για τα μάτια. Καλύμματα και
προστατευτικά είδη για τα μάτια για ιατρική και χειρουργική χρήση. Δοχεία για
ιατρική και χειρουργική χρήση σε σχέση με τα μάτια. Συσκευές για τα αυτιά για
υποστήριξη της ακοής, συσκευές για την προστασία και την άμυνα των αυτιών.
γνλάκια και παρεμβλήματα (inserts) και ωτοασπίδες για τα αυτιά, καλούπια για
τα αυτιά ως μέρη συσκευών για την υποστήριξη της ακοής. Συσκευές για την
υποστήριξη  της  ακοής.  Συσκευές  και  υποστήριξη  της  ακοής  για  κωφούς.
Φαρμακευτικές  συσκευές  και  όργανα.  Μέρη  και  εξαρτήματα  για  όλα  τα
παραπάνω προϊόντα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SPECSAVERS BV
Bisonspoor 3002 - A401, NL-3605 LT Maarssen
The Netherlands

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58917
 : 22/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
33:  Οινοπνευματώδη  ποτά,  (εκτός  από  μπύρες),  κρασιά,  οινοπνεύματα  και
λικέρς.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz
Liechtenstein

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 14334
 : 12/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Οχήματα συμπεριλαμβανομένων μοτοσυκλεττών, βενζινακάτων, οχημάτων
δια τον καθαρισμόν επιφανειών από το χιόνι, μηχανήματα κινήσεως κατά γην,
αέρα ή θάλασσαν, μέρη και προσαρτήματα αυτών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27598
 : 28/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INTERVET INTERNATIONAL B.V.
Wim de Korverstraat 35, NL-5831, AN Boxmeer
The Netherlands

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55024
 : 04/08/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 42:  Παροχή  φαγητού  και  ποτού,  τροφοδοσία,  προσωρινή  διαμονή,  νομικές
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ή/και Υπηρεσιών: υπηρεσίες,  επιστημονική  και  βιομηχανική  έρευνα,  προγραμματισμός
ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  μηχανικές  υπηρεσίες,  παροχή  γνώμης  ειδικών
μηχανικών ιδέα και σχεδιασμός του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, των
βάσεων στοιχείων και  των παγκοσμίων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών,
εκσυγχρονισμός του λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των βάσεων
στοιχείων και των παγκοσμίων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen
Switzerland

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54793
 : 16/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Είδη ένδυσης, είδη υπόδησης, καλύμματα για το κεφάλι.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

MCS ITALIA S.P.A.
Viale Dei Lanifici 1, 36078 Valdagno, Vicenza
Italy

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54933
 : 11/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
2: Μελάνια εκτύπωσης, τόνερ για λέιζερ εκτύπωση, κασέτες έκχυση μελάνης
γεμάτες με μελάνι, κασέτες τόνερ γεμάτες με λέιζερ τόνερ, διαλυτικά μέσα για
μελάνι εκτύπωσης, χρωστικές ουσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

DOMINO PRINTING SCIENCES PLC
BAR HILL, CAMBRIDGE CB3 8TU, ENGLAND
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 13722
 : 08/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
11:  Συγκρατήρες  ηλεκτρικών  λαμπτήρων,  λαμπτήρες  πυρακτώσεως,
ενσφράγιστοι λαμπτήρες ακτινοβολίας, λαμπτήρες προβολέων, λαμπτήρες εκ
φθορίου,  εκκινηταί πυρακτώσεως, λαμπτήρες ατμών υδραργύρου, λαμπτήρες
ξένον,  λαμπτήρες  ιοδίου,  λαμπτήρες  νατρίου,  λαμπτήρες  έκ  μεταλλικού
αλογονιδίου,  λαμπτήρες νέον,  εξαρτήματα φωτισμού,  ψυγεία.  εγκαταστάσεις
κλιματισμού,  δωματίου,  ηλεκτρικοί  υδροψυκτήρες,  ηλεκτρικαί  θερμάστραι,
ηλεκτρικά  σκεπάσματα,  ηλεκτρικά  θερμοσίφωνα,  κλίβανοι  μικροκυμάτων,
συσκευαί ηλεκτρικών σχάρων, ηλεκτρικά καμινέτα τραπεζιού δια μαγείρευμα,
αυτόματοι  ηλεκτρικαί  κουζίναι,  ηλεκτρικαί  μηχαναί  κατασκευής  χυμών,
ηλεκτρικαί  μηχαναί  αναμίξεως  δια  μαγειρικήν  χρήσιν,  αυτόματοι  κουζίναι
ατμού,  ηλεκτρικαί  φρυγανιέραι  ψωμιού,  ηλεκτρικά  δοχεία,  ηλεκτρικά
περκολείτορς  καφέ,  ηλεκτρικαί  κουζίναι  αυγών.  Ηλεκτρικοί  αναμίκται  καφέ,
ηλεκτρικαί υδραντλίαι δι' οικιακήν χρήσιν, ηλεκτρικοί ανεμιστήρες, ηλεκτρικοί
καθαρτήρες αέρος δωματίου,  ηλεκτρικοί  ανεμιστήρες (αερισμού),  ηλεκτρικά
στεγνωτήρια,  ηλεκτρικοί  κλίβανοι,  βιτρίναι  ψύξεως,  θερμάστραι  πετρελαίου,
θερμάστραι υγραερίου.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as Toshiba Corporation
1-1, Shibaura 1-chome Minato-Ku, Tokyo
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 13720
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 : 08/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7: Γεννήτριαι συνεχούς ρεύματος, επαγωγικοί κινητήρες, ηλεκτρικαί μηχαναί
πλύσεως,  περιστροφικοί  στεγνωτήρες,  σειραί  ηλεκτρικών  εργαλείων  δια
οικιακήν χρήσιν, ηλεκτρικά ανοικτήρια δια κονσέρβες, συμπιεσταί.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as Toshiba Corporation
1-1, Shibaura 1-chome Minato-Ku, Tokyo
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55296
 : 11/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μονάδες κεντρικής επεξεργασίας, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές  μεγέθους  σημειωματάριου,  φορητοί  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές,
κάμερες,  ηλεκτρομαγνητικά  πηνία,  ηλεκτρικά  σίδερα,  θυροτηλεοράσεις,
συσκευές που λαμβάνουν ψηφιακούς δίσκους βίντεο, συσκευές τηλεομοιοτύπων,
φορητά  τηλέφωνα,  τηλεοράσεις,  βιντεοκάμερες,  συσκευές  βιντεοεγγραφής,
συσκευές  ραδιοτηλεόρασης,  συσκευές  παραλαβής  καταγραφών,  ηλεκτρικά
γραμμόφωνα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

MIDEA GROUP CO., LTD
B26-28F,  Midea  Headquarter  Building,  No.6  Midea  Avenue  Beijiao,  Shunde,
Foshan, Guangdong
China

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55297
 : 11/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
11:  Ηλεκτρικές  συσκευές  ψησίματος  ρυζιού,  ηλεκτρικοί  ανεμιστήρες,
ηλεκτρικές  συσκευές  τριψίματος  πιάτων,  αποσμητήρες  κουζίνας,  συσκευές
κλιματισμού,  συσκευές διανομής νερού,  ηλεκτρομαγνητικοί  φούρνοι,  φούρνοι
μικροκυμάτων,  φούρνοι  γκαζιού,  οικιακές  συσκευές  εξάτμισης  υγρασίας,
συσκευές  διύλισης  αέρα,  ανεμιστήρες  εξαγωγής  καυσαερίων,  στεγνωτήρες
μαλλιών, ψυγεία, καταψύκτες, συσκευές αποστείρωσης επιτραπέζιων σκευών,
ηλεκτρικές θερμάστρες, σώματα θερμάνσεως, ψηστιέρες ψωμιού.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

MIDEA GROUP CO., LTD
B26-28F,  Midea  Headquarter  Building,  No.6  Midea  Avenue  Beijiao,  Shunde,
Foshan, Guangdong
China

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83018
 : 23/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Ελαστικά Αυτοκινήτων, ελαστικά ποδηλάτων, περιβλήματα για ελαστικά με
αεροθαλάμους, καλύματα για ελαστικά, ελαστικά μοτοσυκλέτων, συγκολλητικές
ροδέλλες  καουτσούκ  για  επιδιόρθωση  αεροθαλάμων,  αεροθαλάμοι  για
ποδήλατα,  αεροθαλάμοι  για  μοτοσυκλέτες,  αεροθαλάμοι  για  ελαστικά
οχημάτων,  αεροθαλάμοι  για  τροχούς  οχημάτων,  αεροθαλάμοι  για  ελαστικά
οχημάτων, δίχτυα αποσκευών για οχήματα, ελαστικά, εξοπλισμός επισκευής για
αεροθαλάμους, ζάντες για τροχούς οχημάτων, καλύματα σέλας για ποδήλατα,
καλύματα σέλας για μοτοσυκλέτες, ζώνες ασφαλείας για καθίσματα οχημάτων,
ελατήρια  φρένων  για  οχήματα,  αμορτισέρ  για  οχήματα,  σχάρες  μεταφοράς
χιονοπέδιλων για χρήση σε οχήματα, καρφιά ελαστικών, ελαστικά για τροχούς
οχημάτων, ελαστικά συμπαγή για τροχούς οχημάτων, επιφάνειες κυλίσεως για
αναγόμωση  ελαστικών,  ερπύστριες  (τρακτέρ)  για  οχήματα,  ελαστικά  χωρίς
αεροθάλαμο (συμπαγή) για ποδήλατα, ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο (συμπαγή)
για  μοτοσυκλέτες,  βαλβίδες  για  ελαστικά  οχημάτων,  ελαστικά  τροχών
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οχημάτων.
(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd
647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul
Republic of Korea

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83019
 : 23/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Ελαστικά Αυτοκινήτων, ελαστικά ποδηλάτων, περιβλήματα για ελαστικά με
αεροθαλάμους, καλύματα για ελαστικά, ελαστικά μοτοσυκλέτων, συγκολλητικές
ροδέλλες  καουτσούκ  για  επιδιόρθωση  αεροθαλάμων,  αεροθαλάμοι  για
ποδήλατα,  αεροθαλάμοι  για  μοτοσυκλέτες,  αεροθαλάμοι  για  ελαστικά
οχημάτων,  αεροθαλάμοι  για  τροχούς  οχημάτων,  αεροθαλάμοι  για  ελαστικά
οχημάτων, δίχτυα αποσκευών για οχήματα, ελαστικά, εξοπλισμός επισκευής για
αεροθαλάμους, ζάντες για τροχούς οχημάτων, καλύματα σέλας για ποδήλατα,
καλύματα σέλας για μοτοσυκλέτες, ζώνες ασφαλείας για καθίσματα οχημάτων,
ελατήρια  φρένων  για  οχήματα,  αμορτισέρ  για  οχήματα,  σχάρες  μεταφοράς
χιονοπέδιλων για χρήση σε οχήματα, καρφιά ελαστικών, ελαστικά για τροχούς
οχημάτων, ελαστικά συμπαγή για τροχούς οχημάτων, επιφάνειες κυλίσεως για
αναγόμωση  ελαστικών,  ερπύστριες  (τρακτέρ)  για  οχήματα,  ελαστικά  χωρίς
αεροθάλαμο (συμπαγή) για ποδήλατα, ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο (συμπαγή)
για  μοτοσυκλέτες,  βαλβίδες  για  ελαστικά  οχημάτων,  ελαστικά  τροχών
οχημάτων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Hankook Tire Co., Ltd
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul 135-723
Republic of Korea

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82480
 : 15/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Ανάληψη ασφαλιστικών εγγυήσεων, ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων για
προπληρωμένη  υγειονομική  περίθαλψη,  ανάληψη  ασφαλιστικών  κινδύνων  για
ασφάλειες  υγείας,  ανάληψη  ασφαλιστικών  κινδύνων  και  διαχείριση
ασφαλιστικών προγραμμάτων οδοντιατρικής κάλυψης, ανάληψη ασφαλιστικών
κινδύνων,  ανάληψη  ασφαλιστικών  κινδύνων  σε  σχέση  με  συντάξεις,
αναλογιστικές  ασφαλιστικές  υπηρεσίες,  ασθένειας  (ασφάλεια),  ασφάλεια
εγγύησης,  ασφάλειες,  ασφάλειες  ατυχήματος,  ασφάλειες  αυτοκινήτων,
ασφάλειες για επιχειρήσεις,  ασφάλειες γραφείων, ασφάλειες επαγγελματικών
αποζημιώσεων,  ασφάλειες  ευθύνης  τρίτων,  ασφάλειες  ζωής,  ασφάλειες
ημιφορτηγών,  ασφάλειες  κτιρίων,  ασφάλειες  πυρός,  ασφάλειες  σε  σχέση  με
προσωπικά  αντικείμενα,  ασφάλειες  σχετικά  με  ακίνητα,  ασφάλειες  υγείας,
ασφάλειες ειδών επίπλωσης και οικοσκευών, ασφάλιση για ξενοδοχεία, ασφάλιση
εμπορευμάτων,  ασφάλιση  εμπορευμάτων κατά τη  μεταφορά τους,  ασφάλιση
κινδύνων σε περίπτωση προσέγγισης του ορίου χρόνου και κόστος, ασφαλιστικά
γραφεία,  διακανονισμός  ασφαλιστικών  παροχών,  διακανονισμός  ζημιών,
διαχείριση  ασφάλισης,  διαχείριση  ασφαλιστικών  απαιτήσεων,  διαχείριση
ασφαλιστικών  αξιώσεων,  διαχείριση  ασφαλιστικών  κινδύνων,  διαχείριση
ασφαλιστικών  σχεδίων,  διαχείριση  ασφαλιστικών  χαρτοφυλακίων,  διαχείριση
συνταξιοδοτικών  προγραμμάτων,  διαχείριση  χαρτοφυλακίου,  διοίκηση
ασφαλιστικών  προγραμμάτων,  διοίκηση  ομαδικών  ασφαλίσεων,  διοίκηση
ομαδικών  ασφαλιστικών  προγραμμάτων,  εκτιμήσεις  ασφαλειών  πυρός,
εκτιμήσεις  ασφαλιστικών  αξιώσεων  σχετικά  με  ακίνητα,  εκτιμήσεις
ασφαλιστικών απαιτήσεων, εκτιμήσεις για λόγους ασφάλισης, εκτιμήσεις στον
τομέα ασφαλειών, εκτίμηση ασφαλιστικών ζημιών, εκτίμηση ζημιών ,εκτίμηση
και επεξεργασία ασφαλιστικών αξιώσεων, επενδύσεις χαρτοφυλακίου,  έρευνα
στον τομέα ασφαλειών, κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων, κάλυψη ασφαλιστικών
κινδύνων και εκτιμήσεις και αποτιμήσεις για ασφαλιστικού σκοπούς, μεσίτης
ασφαλίσεων οικονομικές εκτιμήσεις ε θέματα ασφαλειών, οικονομική διαχείριση
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και  προγραμματισμός,  παρακολούθηση  συνταξιοδοτικών  ταμείων,  παροχή
ασφαλιστικών  πληροφοριών,  παροχή  ασφαλιστικών  συμβουλών,  παροχή
ασφαλιστικών  υπηρεσιών  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  παροχή  πληροφοριών
σχετικά με ασφάλειες, παροχή πληροφοριών τιμολόγησης σχετικά με συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης,  παροχή συμβουλών σε θέματα ασφαλειών,  παροχή
συμβουλών  σε  σχέση  με  την  επένδυση  κεφαλαίων,  παροχή  συμβουλών  σε
συνταξιοδοτικά  θέματα,  παροχή  συνταξιοδοτικών  προγραμμάτων,  παροχή
υπηρεσιών ασφάλειας ζωής, προσφορές για ασφάλιστρα, ρύθμιση απαιτήσεων
(ασφαλιστικών),  ρύθμιση  απαιτήσεων  στον  τομέα  ασφαλειών,  ρύθμιση
ασφαλειών, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με ασφάλειες, συμβουλευτικές
υπηρεσίες  για  ασφάλειες,  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  για  ασφαλίσεις,
συμβουλευτική  για  ασφάλειες,  σύναψη  ασφαλειών,  υπηρεσίες  ανάληψης
ασφαλιστικών  κινδύνων,  υπηρεσίες  ασφάλειας  ζωής  ,  υπηρεσίες
ασφαλειομεσιτείας,  υπηρεσίες  ασφαλισμάτων,  υπηρεσίες  ασφαλιστικές  και
ανάληψης  ασφαλιστικών  κινδύνων,  υπηρεσίες  για  ανάληψη  διάθεσης
ασφαλιστικών παροχών, υπηρεσίες για θέματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
και επενδύσεων, υπηρεσίες διακανονισμού ασφαλειών, υπηρεσίες διακανονισμού
ασφαλιστικών αποζημιώσεων, υπηρεσίες διαχείρισης ασφαλειών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS LIMITED
Λεωφόρος Ακροπόλεως 17, 2006 Στρόβολος
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82479
 : 15/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Ανάληψη ασφαλιστικών εγγυήσεων, ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων για
προπληρωμένη  υγειονομική  περίθαλψη,  ανάληψη  ασφαλιστικών  κινδύνων  για
ασφάλειες  υγείας,  ανάληψη  ασφαλιστικών  κινδύνων  και  διαχείριση
ασφαλιστικών προγραμμάτων οδοντιατρικής κάλυψης, ανάληψη ασφαλιστικών
κινδύνων,  ανάληψη  ασφαλιστικών  κινδύνων  σε  σχέση  με  συντάξεις,
αναλογιστικές  ασφαλιστικές  υπηρεσίες,  ασθενείας  (ασφάλεια),  ασφάλεια
εγγύησης,  ασφάλειες,  ασφάλειες  ατυχήματος,  ασφάλειες  ζωής,  ασφάλειες
ημιφορτηγών,  ασφάλειες  υγείας,  ασφαλιστικά  γραφεία,  διακανονισμός
ασφαλιστικών  παροχών,  διακανονισμός  ζημιών,  διαχείριση  ασφάλισης,
διαχείριση  ασφαλιστικών  απαιτήσεων,  διαχείριση  ασφαλιστικών  αξιώσεων,
διαχείριση  ασφαλιστικών  κινδύνων,  διαχείριση  ασφαλιστικών  σχεδίων,
διαχείριση  ασφαλιστικών  χαρτοφυλακίων,  διαχείριση  συνταξιοδοτικών
προγραμμάτων,  διαχείριση  χαρτοφυλακίου,  διοίκηση  ασφαλιστικών
προγραμμάτων,  διοίκηση  ομαδικών  ασφαλίσεων,  διοίκηση  ομαδικών
ασφαλιστικών  προγραμμάτων,  εκτιμήσεις  ασφαλιστικών  απαιτήσεων,
εκτιμήσεις για λόγους ασφαλειών,  εκτίμηση ασφαλιστικών ζημιών,  εκτίμηση
ζημιών,  εκτίμηση  και  επεξεργασία  ασφαλιστικών  αξιώσεων,  επενδύσεις
χαρτοφυλακίου, έρευνα στον τομέα ασφαλειών, κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων,
κάλυψη  ασφαλιστικών  κινδύνων  και  εκτιμήσεις  και  αποτιμήσεις  για
ασφαλιστικούς σκοπούς, μεσίτης ασφαλίσεων οικονομικές εκτιμήσεις σε θέματα
ασφαλειών,  οικονομική  διαχείριση  και  προγραμματισμός,  παρακολούθηση
συνταξιοδοτικών  ταμείων,  παροχή  ασφαλιστικών  πληροφορικών,  παροχή
ασφαλιστικών συμβουλών,  παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικές
εταιρείες,  παροχή πληροφοριών σχετικά με ασφάλειες,  παροχή πληροφοριών
τιμολόγησης  σχετικά  με  συμβόλαια  μελλοντικής  εκπλήρωσης,  παροχή
συμβουλών σε θέματα ασφαλειών, παροχή συμβουλών σε σχέση με την επένδυση
κεφαλαίων,  παροχή  συμβουλών  σε  συνταξιοδοτικά  θέματα,  παροχή
συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, παροχή υπηρεσιών ασφάλειας ζωής, προφορές
για ασφάλιστρα, ρύθμιση απαιτήσεων (ασφαλιστικών) ρύθμιση απαιτήσεων στον
τομέα ασφαλειών, ρύθμιση ασφαλειών, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με
ασφάλειες, συμβουλευτικές υπηρεσίες για ασφάλειες, συμβουλευτικές υπηρεσίες
για ασφαλίσεις, συμβουλευτική για ασφάλειες, σύναψη ασφαλειών, υπηρεσίες
ανάληψης  ασφαλιστικών  κινδύνων,  υπηρεσίες  ασφάλειες  ζωής,  υπηρεσίες
ασφαλειομεσιτείας,  υπηρεσίες  ασφαλισμάτων,  υπηρεσίες  ασφαλιστικές  και
ανάληψης  ασφαλιστικών  κινδύνων,  υπηρεσίες  για  ανάληψη  διάθεσης
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ασφαλιστικών παροχών, υπηρεσίες για θέματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
και επενδύσεων, υπηρεσίες διακανονισμού ασφαλειών, υπηρεσίες διακανονισμού
ασφαλιστικών αποζημιώσεων, υπηρεσίες διαχείρισης ασφαλειών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

CNP CYPRIALIFE LTD
Ακροπόλεως 17, 2006 Στρόβολος
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82636
 : 09/04/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31: Μαύρες ελιές.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

C.A. PAPAELLINAS LIMITED
Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 179, 2234 Λατσιά, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82732
 : 19/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Πάνες για ενήλικους.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

C.A. PAPAELLINAS LTD
Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 179, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82733
 : 19/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Πάνες για ενήλικες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

C.A. PAPAELLINAS LTD
Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 179, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82978
 : 09/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Πάνες για ενήλικες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

C.A. PAPAELLINAS LTD
Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 179, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27272
 : 07/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31: Τροφές για ζώα

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου MARS INCORPORATED



25/10/2021 251

25/10/2021 251/283

Εμπορικού Σήματος: 6885 Elm Street, McLean, Virginia
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57641
 : 22/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
20:  Έπιπλα,  κρεβάτια,  κρεβάτια νοσοκομείου,  υδροστατικά κρεβάτια όχι  για
ιατρική χρήση, τραπέζια, τραπέζια για μασάζ, τζάμια (καθρέφτες), κορνίζες,
κινητά  γκαράζ  για  ποδήλατα  και  δίτροχα,  κρεμαστές  θήκες  για  ποδήλατα,
πίνακας ανακοινώσεων, θυρίδες, καλαμάκια για πόση, υλικό για ξάπλωμα-ύπνο
(εκτός  από  σεντόνια),  στρώματα,  μαξιλαράκια,  μαξιλάρια  με  αέρα  όχι  για
ιατρική χρήση, υπνόσακοι για κατασκήνωση, καλύμματα για ρούχα (σιγύρισμα),
ερμάρια για φάρμακα, παγκάκια (έπιπλα), κουτιά από ξύλο ή από πλαστικό υλικό,
κιβώτια από ξύλο ή από πλαστικό υλικό,  καρέκλες,  πολυθρόνες,  καθίσματα,
μεταλλικά  καθίσματα,  πλάκες  ταυτότητας  και  εγγραφής  μη  μεταλλικές,
κλειδαριές για οχήματα (μη μεταλλικές).

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

DECATHLON
4, Boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d´ Ascq
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57639
 : 22/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση ή την αναπαραγωγή του ήχου ή των
εικόνων,  συσκευές  για  την  επεξεργασία  πληροφοριών,  συσκευές  για  τη
μεγέθυνση του ήχου, ταινίες καθαρισμού κεφαλών αναγνώσεως, βιντεοταινίες,
ψηφιακοί δίσκοι ήχου και εικόνας, αλλαγείς δίσκων (πληροφορική), μαγνητικοί
δίσκοι,  οπτικοί  δίσκοι,  οπτικοί  ψηφιακοί  δίσκοι,  μαλακές  δισκέτες,  φορείς
μαγνητικών  δεδομένων,  φορείς  οπτικών  δεδομένων,  οθόνες  προβολής,
μαγνητικοί κωδικοποιητές, συσκευές για την εγγραφή ήχων, φορείς ηχητικών
εγγραφών,  εκτυπωτές  Η/Υ  τυπωμένα  κυκλώματα,  συσκευές  για  εσωτερική
επικοινωνία,  ενδοσυνδέσεις  (πληροφορική),  συσκευές  για  παιχνίδια
δημιουργημένα για να χρησιμοποιούνται μόνο με τηλεοπτικούς δέκτες, ακτίνες
Χ  όχι  για  ιατρική  χρήση,  αναγνωστικές  μονάδες  (πληροφορική),  οπτικές
αναγνωστικές μονάδες, ηχητικοί και οπτικοί δέκτες, «ποντίκια», κάρτες ήχου,
κάρτες  εικόνας,  δειγματολήπτες  (όχι  για  ιατρική  χρήση),  μηχανισμοί
προσωπικής προστασίας έναντι στα δυστυχήματα, δίκτυα προστασίας έναντι
των δυστυχημάτων, ηλεκτρικοί μηχανισμοί ανάμματος εξ’ αποστάσεως, φακοί
σκοπεύσεως για  πυροβόλα όπλα,  συσκευές  και  όργανα για  την  αστρονομία,
ηλεκτρικοί μηχανισμοί για την προσέλευση και καταστροφή εντόμων, ζυγαριά,
φωτεινοί σηματοδότες, βαρόμετρα, σημαδούρες εντοπισμού, σηματοδοτήσεως,
πυξίδες, σήματα ομίχλης, κάσκες προστασίας, ζώνες κολύμβησης, διασώσεως,
σφυρίκτρες για κλήση σκύλων, φόρμες, στολές, γάντια, μάσκες καταδύσεως,
σφραγίσματα,  γυαλιά  (οπτικά),  θήκες  γυαλιών,  πυροσβεστήρες,  αλεξίσφαιρα
γιλέκα,  στολές  προστασίας,  υδρόμετρα,  υγρόμετρα,  αυτόματα  παιχνίδια  με
προπληρωμή,  κιάλια,  οπτικές  λάμπες,  μπαταρίες  για  λάμπες  τσέπης,  μέτρα
(όργανα μετρήσεως), αναπνευστικές συσκευές για υποβρύχιο κολύμπι, όργανα
για  την  πλοήγηση,  όργανα  για  παρατήρηση,  αλεξικέραυνα,  φωτογραφικές
συσκευές, μετρητές ταχύτητας, στροφόμετρα, βηματομέτρες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

DECATHLON
4, Boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d´ Ascq
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27273
 : 07/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31: Τροφές για ζώα
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(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

MARS INCORPORATED
6885 Elm Street, McLean, Virginia
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27271
 : 07/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Είδη  ζαχαροπλαστικής,  μπισκότα,  σοκολάτες  και  παρασκευάσματα
καμωμένα  από  δημητριακά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

MARS INCORPORATED
6885 Elm Street, McLean, Virginia
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83155
 : 18/09/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
21: Είδη καθαρισμού σύρμα καθαρισμού, χτένια και σφουγγάρια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

G. KALLINIKOU & SON IMPORTS LIMITED
Μιχαήλ Ζαβού αρ. 89, 4107 Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26408
 : 15/07/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12:  Μέρη  για  εξοπλισμό  μεταφοράς,  συμπεριλαμβανομένων  ανταλλακτικών
αυτοκινήτων,  συμπεριλαμβανομένων  καθρεπτών,  προσαρμογέων  παραθύρων,
προβολέων  και  καθαριστικών  πλαισίων,  εξαρτημάτων  αεροπορίας,
ανταλλακτικών  σκαφών  και  ανταλλακτικών  τροχαίου  υλικού.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

KOITO MANUFACTURING CO., LTD
No. 4-8-3, Takanawa, Minato-ku, Tokyo
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54199
 : 04/08/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
18: Δέρμα και απομιμήσεις δέρματος, τσάντες, σακίδια πλάτης, τσάντες χεριού,
ταξιδιωτικές  τσάντες,  αθλητικές  τσάντες,  ανδρικά  πορτοφόλια,  γυναικεία
πορτοφόλια, καλύμματα για κατοικίδια ζώα, λουριά και κολλάρα για ζώα, παχιά
δέρματα, κιβώτια (μπαούλα) και ταξιδίωτικοί σάκκοι, ομπρέλες (για τη βροχή
και τον ήλιο) και μπαστούνια, μαστίγια, χάμουρα και σέλλες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

STRADIVARIUS ESPANA S.A.
Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo, (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56288
 : 26/04/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
21: Μικρά σκεύη και δοχεία για οικιακή χρήση (όχι από πολύτιμα μέταλλα ή
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα) χτένες και σπόγγοι, βούρτσες (εκτός από
πινέλλα), υλικά για την κατασκευή βούρτσων, όργανα και υλικό για καθάρισμα,
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τελάκι  για  καθάρισμα,  ακατέργαστο  ή  μισοκατεργασμένο  γυαλί  (εκτός  από
γυαλί για χρήση στις οικοδομές) γυαλικά, πορσελάνη, κούπες, πιάτα φαγητού,
πιάτα σερβιρίσματος.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, E-15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58769
 : 12/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
18: Δέρμα και απομιμήσεις δέρματος, τσάντες, σακίδια πλάτης, τσάντες χεριού,
ταξιδιωτικές  τσάντες,  αθλητικές  τσάντες,  ανδρικά  πορτοφόλια,  γυναικεία
πορτοφόλια, καλύμματα για κατοικίδια ζώα, λουριά και κολλάρα για ζώα, παχιά
δέρματα, κιβώτια (μπαούλα) και ταξιδιωτικοί σάκοι, ομπρέλες (για τη βροχή και
τον ήλιο), και μπαστούνια, μαστίγια, χάμουρα και σέλλες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
Avda de la Diputacion Edificio Inditex Arteixo 15142 (La Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56293
 : 26/04/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε καταστήματα και διαδικτυακές υπηρεσίες
λιανικής  πώλησης  στον  τομέα  των  αρωμάτων,  καλλυντικών,  κεριών,
κοσμημάτων,  ρολογιών,  γυαλιών  ηλίου,  ηλεκτρονικών  συσκευών,  τσαντών,
τσαντών  χεριού,  ανδρικών  πορτοφολιών,  ομπρελών,  ειδών  ένδυσης,  ειδών
υπόδησης,  καλυμμάτων  για  το  κεφάλι,  οικιακών  λευκών  ειδών,  μαγειρικών
σκευών,  διακοσμητικών  ειδών,  στολιδιών  για  τα  μαλλιά,  παιγνιδιών  και
αθλητικών  ειδών,  ασφαλιστικές  υπηρεσίες,  οικονομική  ανάλυση,  διαχείριση
πολυκατοικίας,  τραπεζικές υπηρεσίες,  μεσιτεία,  επένδυση κεφαλαίου,  παροχή
οικονομικών συμβουλών,  πιστωτικά γραφεία,  υπηρεσίες  πιστωτικών καρτών,
έκδοση πιστωτικών καρτών, υπηρεσίες χρεωστικών καρτών, κτηματομεσιτικά
πρακτορεία, διαχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας, οικονομική εκτίμηση, ανταλλαγή
λεφτών,  παροχή οικονομικών πληροφοριών,  οικονομική  διαχείριση,  επένδυση
κεφαλαίου,  χρηματοδότηση  αγοράς  με  δόσεις,  έκδοση  ονομαστικής  αξίας,
έκδοση ταξιδιωτικών επιταγών, δάνεια (χρηματοδότηση), τραπεζική υποθήκη,
ενοικίαση  ακίνητης  ιδιοκτησίας,  αξιολόγηση  ακίνητης  ιδιοκτησίας,  μεσιτεία
ακίνητης  ιδιοκτησίας,  ενοικίαση  διαμερισμάτων,  τράπεζες  αποταμίευσης,
φορολογικές εκτιμήσεις, μεσιτικές εργασίες για πελάτες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, E-15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58771
 : 12/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
24:  Υφάσματα,  καλύμματα για κρεβάτια και  τραπέζια,  σεντόνια,  κουβέρτες,
μαξιλαροθήκες, καλύμματα στρωμάτων, καλύμματα για μαξιλάρια, κουβέρτες
ταξιδιού,  υφασμάτινες  πετσέτες,  τραπεζομάντηλα,  υφασμάτινες  πετσέτες
φαγητού.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
Avda de la Diputacion Edificio Inditex Arteixo 15142 (La Coruna)
Spain
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56289
 : 26/04/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
24:  Υφάσματα,  καλύμματα για κρεβάτια και  τραπέζια,  σεντόνια,  κουβέρτες,
μαξιλαροθήκες, καλύμματα στρωμάτων, καλύμματα για μαξιλάρια, κουβέρτες
ταξιδιού,  υφασμάτινες  πετσέτες,  τραπεζομάντηλα,  υφασμάτινες  πετσέτες
φαγητού.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, E-15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58766
 : 12/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Παρασκευάσματα  για  λεύκανση,  απορρυπαντικά,  παρασκευάσματα  για
καθάρισμα,  στίλβωση,  αφαίρεση  λίπους  και  απόξεση,  σαπούνια,  αρώματα,
αιθέρια έλαια, καλλυντικά, λοσιόν για τα μαλλιά. Οδοντόκρεμες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
Avda. de la Diputacion Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54161
 : 04/08/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
14:  Πολύτιμα  μέταλλα  και  κράματα  αυτών.  Κοσμήματα.  Πολύτιμοι  και
ημιπολύτιμοι  λίθοι.  Είδη  ωρολογοποιίας  και  άλλα  χρονομετρικά  όργανα.
Διακοσμητικές καρφίτσες. Καρφίτσες για γραβάτες. Τέχνης (Αντικείμενα-) από
πολύτιμα μέταλλα. Μπρελόκ (κοσμήματα μικρής αξίας). Μετάλλια. Νομίσματα.
Διακριτικά  σύμβολα  από  πολύτιμα  μέταλλα.  Διακοσμητικά  παπουτσιών  και
καπέλων από πολύτιμα μέταλλα. Μανικετόκουμπα. Αλυσίδες ρολογιών χειρός.
Περιβλήματα  για  ρολόγια  τοίχου.  Νήματα  από  πολύτιμα  μέταλλα
[κοσμηματοποιία]. Κοσμηματοθήκες. Κοσμήματα από ήλεκτρον κίτρινο. Στολίδια
[κοσμήματα].  Καρφίτσες  [κοσμηματοποιία].  Δακτυλίδια  [κοσμήματα].
Διακοσμητικά  από  γαγάτη.  Βραχιόλια  [κοσμήματα].  Καρφίτσες  [κοσμήματα].
Αλυσίδες [κοσμήματα]. Κουτιά από πολύτιμα μέταλλα. Περιδέραια [κοσμήματα].
Καρφίτσες  για  γραβάτες.  Ωρολόγια  (φακοί-ων).  Χρονογράφοι.  Ξυπνητήρια.
Διαμάντια.  Κρεμαστά  κοσμήματα.  Θήκες  ωρολογιών  χειρός.  Στρας
κοσμηματοποιίας.  Κοσμήματα  από  ελεφαντοστό.  Μενταγιόν  (κόσμημα).
Σκουλαρίκια.  Μαργαριτάρια  [κοσμήματα].  Λουράκια  για  ωρολόγια  χειρός.
Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια, κοσμήματα. Κομπολόγια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.
Avda. de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58773
 : 12/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε καταστήματα και διαδικτυακές υπηρεσίες
λιανικής  πώλησης  στον  τομέα  των  αρωμάτων,  καλλυντικών,  κεριών,
κοσμημάτων,  ρολογιών,  γυαλιών  ηλίου,  ηλεκτρονικών  συσκευών,  τσαντών,
τσαντών  χεριού,  ανδρικών  πορτοφολιών,  ομπρελών,  ειδών  ένδυσης,  ειδών
υπόδησης,  καλυμμάτων  για  το  κεφάλι,  οικιακών  λευκών  ειδών,  μαγειρικών
σκευών,  διακοσμητικών  ειδών,  στολιδιών  για  τα  μαλλιά,  παιγνιδιών  και
αθλητικών ειδών. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, οικονομικές υποθέσεις, νομισματικές
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υποθέσεις  και  υποθέσεις  ακίνητης  ιδιοκτησίας  δηλαδή  διαχείριση
πολυκατοικίας,  τραπεζικές  υπηρεσίες,  μεσιτεία,  επενδύσεις  κεφαλαίου.
επικύρωση  επιταγών,  πιστωτικά  γραφεία,  υπηρεσίες  πιστωτικών  καρτών,
μεσιτεία  τελωνειακών  δασμών,  υπηρεσίες  χρεωστικών  καρτών,  πρακτορεία
συλλογής χρεών, καταθέσεις τιμαλφών, ανταλλαγή χρημάτων, αντιπροσωπεία,
υπηρεσίες καταπιστευματοδόχου, οικονομική ανάλυση, οικονομικό ξεκαθάρισμα,
γραφεία  οικονομικών  ξεκαθαρισμάτων,  παροχή  οικονομικών  συμβουλών,
οικονομική  αξιολόγηση,  παροχή  οικονομικών  πληροφοριών,  οικονομική
διαχείριση, οικονομική χρηματοδότηση, φορολογικοί υπολογισμοί, φορολογική
αξιολόγηση,  επενδύσεις  χρημάτων,  εγγυήσεις,  χρηματοδότηση  αγοράς  με
δόσεις, δάνεια με δόσεις, έκδοση πιστωτικών καρτών, έκδοση ομολόγων αξίας,
έκδοση ταξιδιωτικών επιταγών, χρηματοδότηση μίσθωσης — αγοράς, δάνεια,
τραπεζικές  υπηρεσίες  που  έχουν  σχέση  με  υποθήκη,  ενεχυροδανεισμός,
υπηρεσίες  ασφαλούς  κατάθεσης,  τράπεζες  αποταμίευσης,  μεσιτεία  για
χρεόγραφα  και  πρακτορεία  ακίνητης  ιδιοκτησίας,  εκτίμηση  ακίνητης
ιδιοκτησίας,  μεσίτες ακίνητης ιδιοκτησίας,  διαχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας,
ενοικίαση διαμερισμάτων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
Avda. de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo 15142 A Coruna
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57330
 : 28/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διεύθυνση  επιχειρήσεων  και  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  οργάνωσης,
συμβουλευτικές  υπηρεσίες  για  διεύθυνση  επιχειρήσεων,  συγκέντρωση
πληροφοριών  σε  βάσεις  δεδομένων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  διεύθυνση
μηχανογραφικής  αρχειοθέτησης,  επεξεργασία  δεδομένων  και  υπηρεσίες
πληροφόρησης,  φύλαξης  και  επαναφοράς  πληροφοριών  για  επιχειρήσεις,
συμβουλευτικές υπηρεσίες για διεύθυνση επιχειρήσεων, βοήθεια εμπορικής και/ή
βιομηχανικής διεύθυνσης.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Invesco Holding Company Limited
Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-On-Thames, Oxfordshire RG9 1HH
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57329
 : 28/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42:  Προγραμματισμό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  παροχή  συμβουλών  στον
τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενοικίαση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ενοικίαση  και  συντήρηση  λογισμικού,  ενημέρωση  λογισμικού,  σχεδιασμό
λογισμικού,  ανάλυση  συστημάτων  χρήσης  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,
καταμερισμός χρόνου ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενοικίαση χρόνου πρόσβασης
σε  βάση  δεδομένων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  σε  ηλεκτρονικούς
υπολογιστές  για  χειρισμό  δεδομένων,  υπηρεσίες  εγγραφής  εταιρειών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Invesco Holding Company Limited
Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-On-Thames, Oxfordshire RG9 1HH
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57328
 : 28/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Ασφάλεια, θέματα κτηματικών υποθέσεων, υπηρεσίες ανάληψης απαιτήσεων
τρίτων, επένδυση και υπηρεσίες μονάδων εμπιστευμάτων, επένδυση κεφαλαίων,
παροχή  οικονομικών  συμβουλών,  οικονομική  ανάλυση,  οικονομικές
αξιολογήσεις,  οικονομική  πληροφόρηση,  οικονομική  διεύθυνση,  επενδύσεις
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κεφαλαίων,  ηλεκτρονικές  μεταφορές  κεφαλαίων,  ασφαλιστικές  μεσιτείες,
παροχή  ασφαλιστικών  συμβουλών,  παροχή  πληροφοριών  για  ασφαλίσεις,
αντασφαλιστές  ασφάλειας  ζωής,  αμοιβαία  κεφάλαια,  διοίκηση  αμοιβαίων
κεφαλαίων,  υπηρεσίες  πληρωμών  αφυπηρέτησης,  υπηρεσίες  συντάξεων,
τράπεζα  αποταμιεύσεων,  δανεισμός  έναντι  αξιών,  υπηρεσίες  που  αφορούν
ατομικούς  λογαριασμούς  αποταμιεύσεως,  υπηρεσίες  που  αφορούν  διεθνείς
εταιρείες μεταβλητών κεφαλαίων, μεσιτείες, μεσιτείες αξιών, μεταφορές αξιών,
μετοχές και ομόλογα, επιτροπεία καταπιστευμάτων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Invesco Holding Company Limited
Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-On-Thames, Oxfordshire RG9 1HH
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57332
 : 28/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42:  Προγραμματισμό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  παροχή  συμβουλών  στον
τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενοικίαση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ενοικίαση  και  συντήρηση  λογισμικού,  ενημέρωση  λογισμικού,  σχεδιασμό
λογισμικού,  ανάλυση  συστημάτων  χρήσης  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,
καταμερισμός χρόνου ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενοικίαση χρόνου πρόσβασης
σε  βάση  δεδομένων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  σε  ηλεκτρονικούς
υπολογιστές  για  χειρισμό  δεδομένων,  υπηρεσίες  εγγραφής  εταιρειών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Invesco Holding Company Limited
Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-On-Thames, Oxfordshire RG9 1HH
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57327
 : 28/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διεύθυνση  επιχειρήσεων  και  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  οργάνωσης,
συμβουλευτικές  υπηρεσίες  για  διεύθυνση  επιχειρήσεων,  συγκέντρωση
πληροφοριών  σε  βάσεις  δεδομένων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  διεύθυνση
μηχανογραφικής  αρχειοθέτησης,  επεξεργασία  δεδομένων  και  υπηρεσίες
πληροφόρησης,  φύλαξης  και  επαναφοράς  πληροφοριών  για  επιχειρήσεις,
συμβουλευτικές υπηρεσίες για διεύθυνση επιχειρήσεων, βοήθεια εμπορικής και/ή
βιομηχανικής διεύθυνσης.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Invesco Holding Company Limited
Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-On-Thames, Oxfordshire RG9 1HH
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57144
 : 24/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Αποσμητικά για προσωπική χρήση.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57147
 : 24/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 3:  Παρασκευάσματα  για  λεύκανση  και  άλλες  ουσίες  για  πλύσιμο.
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ή/και Υπηρεσιών: Παρασκευάσματα  για  καθάρισμα,  στίλβωση,  αφαίρεση  λίπους  και  απόξεση.
Σαπούνια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57133
 : 24/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Παρασκευάσματα  για  λεύκανση  και  άλλες  ουσίες  για  πλύσιμο,
παρασκευάσματα  για  καθάρισμα,  στίλβωση,  αφαίρεση  λίπους  και  απόξεση,
σαπούνια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57139
 : 24/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Παρασκευάσματα  για  λεύκανση  και  άλλες  ουσίες  για  πλύσιμο.
Παρασκευάσματα  για  καθάρισμα,  στίλβωση,  αφαίρεση  λίπους  και  απόξεση.
Σαπούνια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57138
 : 24/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Παρασκευάσματα  για  λεύκανση  και  άλλες  ουσίες  για  πλύσιμο.
Παρασκευάσματα  για  καθάρισμα,  στίλβωση,  αφαίρεση  λίπους  και  απόξεση.
Σαπούνια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57131
 : 24/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Συνθετικά απορρυπαντικά, παρασκευάσματα για λεύκανση και άλλες ουσίες
για πλύσιμο. Παρασκευάσματα για καθάρισμα, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και
απόξεση. Σαπούνια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57141
 : 24/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Παρασκευάσματα  για  λεύκανση  και  άλλες  ουσίες  για  πλύσιμο.
Παρασκευάσματα  για  καθάρισμα,  στίλβωση,  αφαίρεση  λίπους  και  απόξεση.
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Σαπούνια,  αρώματα,  αιθέρια  έλαια,  καλλυντικά,  λοσιόν  για  τα  μαλλιά,
οδοντόκρεμες,  παρασκευάσματα για τον καθαρισμό,  την περιποίηση και  τον
καλλωπισμό του δέρματος, του τριχωτού μέρους της κεφαλής και των μαλλιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57128
 : 24/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Σαπούνια,  αρώματα,  αιθέρια  έλαια,  καλλυντικά,  λοσιόν  για  τα  μαλλιά,
οδοντόκρεμες,  παρασκευάσματα για τον καθαρισμό,  την περιποίηση και  τον
καλλωπισμό του δέρματος, του τριχωτού μέρους της κεφαλής και των μαλλιών,
αποσμητικά για προσωπική χρήση.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Shulton Inc
One Procter & Gamble Plaza, 45202 Cincinnati, Ohio
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57145
 : 24/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Παρασκευάσματα  για  λεύκανση  και  άλλες  ουσίες  για  πλύσιμο,
παρασκευάσματα  για  καθάρισμα,  στίλβωση,  αφαίρεση  λίπους  και  απόξεση,
σαπούνια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57130
 : 24/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Παρασκευάσματα για τη διάλυση και αφαίρεση της σκουριάς και ασβεστίου
που περιέχει ίζημα για οικιακούς σκοπούς.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54159
 : 04/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Μη φαρμακευτικά καλλυντικά και παρασκευάσματα ατομικής περιποίησης. Μη
φαρμακευτικές οδοντόκρεμες. Είδη αρωματοποιίας , αιθέρια έλαια. Λευκαντικά
παρασκευάσματα και  άλλες ουσίες για χρήση στην πλύση.  Παρασκευάσματα
καθαρισμού,  στίλβωσης,  αφαίρεσης  λίπους  και  απόξεσης.  Μη  φαρμακευτικά
σαπούνια.  Μη  φαρμακευτικά  καλλυντικά.  Λοσιόν  για  τα  μαλλιά.  Βερνίκι
παπουτσιών, κρέμες και κερί. Κερί ραπτικής. Κερί υποδηματοποιίας. Κρέμες για
δέρματα. Κερί (αποτριχωτικό). Κερί για τον καθαρισμό των ρούχων. Κερί για τα
πατώματα παρκέ. Σαμπουάν. Καλλυντικά σετ. Αποτριχωτικά παρασκευάσματα.
Ντεμακιγιάζ  (Προϊόντα  για-).  Αποσμητικά  για  ανθρώπους  ή  ζώα.  Κραγιόν.
Μολύβια για καλλυντική χρήση. Σπρέι για τα μαλλιά. Βερνίκια ονύχων. Προϊόντα
αφαίρεσης βερνικιών. Μαντηλάκια εμβαπτισμένα με λοσιόν καλλυντική. Πανάκια
καθαρισμού εμποτισμένα με καθαριστικό. Προϊόν για μετά το ξύρισμα. Λοσιόν
καλλυντικής  χρήσης.  Μακιγιάζ.  Μυραλοιφή  για  καλλυντική  χρήση.
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Παρασκευάσματα για την αφαίρεση λεκέδων. Αρωματισμού προϊόντα λευκών
ειδών.  Όνυχες  (προϊόντα  περιποίησης-ων).  Προϊόντα  αποχρωματισμού  για
καλλυντική  χρήση.  Ανθέων  εκχυλίσματα  [αρώματα].  Θυμιάματα.  Ξύλα
αρωματισμένα.  Καλλυντική  (Διακοσμητικές  χαλκομανίες  για  χρήση-).
Βλεφαρίδες ψεύτικες και νύχια. Ελαφρόπετρα. Μίγματα αποξηραμένων πετάλων
λουλουδιών και αρωματικών φυτών (ποτ πουρί). Καλλυντικά παρασκευάσματα
αδυνατίσματος.  Λουτρό  (Παρασκευάσματα  καλλυντικά  για  το-).
Παρασκευάσματα  για  κατσάρωμα  μαλλιών.  Παρασκευάσματα  πλυσίματος.
Καλλυντικά. Στοματικά διαλύματα μη προοριζόμενα για ιατρική χρήση. Άλατα
μπάνιου όχι για ιατρικούς σκοπούς. Έλαια καλλυντικά. Καλλυντικά προϊόντα για
μαύρισμα από τον  ήλιο.  Κολώνιες.  Αποσμητικά σαπούνια.  Ταλκ  για  ατομική
περιποίηση.  Κόλλες  [συγκολλητικό  υλικό]  για  καλλυντική  χρήση.  Λιπαρές
αλοιφές  καλλυντικής  χρήσης.  Προϊόντα  για  απόξεση/λείανση.  Ξυρίσματος
(προϊόντα-).  Αναζωογόνηση χρωμάτων (χημικά προϊόντα για την-) για χρήση
οικιακή  [πλύσιμο].  Ωτογλυφίδες  (μπατονέτες)  για  καλλυντική  χρήση.
Καλλυντικές  μάσκες.  Κερί  αποτρίχωσης  για  το  μουστάκι.  Απορρυπαντικό
πλυντηρίου. Βαφές μαλλιών. Καλλυντικά για φρύδια. Κιμωλία για καθαρισμό.
Σαμπουάν  για  κατοικίδια  ζώα  [μη  φαρμακευτικά  παρασκευάσματα
καλλωπισμού].  Καλλυντικά  για  ζώα.  Κρέμες  καλλυντικές.  Σαπούνια.
Αντιιδρωτικά  σαπούνια  ποδιών.  Απορρυπαντικά,  όχι  για  κατασκευαστικές
εργασίες  ούτε  για  ιατρική  χρήση.  Άμυλο  κολλαρίσματος  για  πλύσιμο.
Γαλακτώματα  καλλυντικά.  Χλωρίνη  [λευκαντικό].  Καθαρισμός  στεγνός
(προϊόντα -ού-ού). Κολόνιες. Αρωματισμού (Προϊόντα-). Βλεφαρίδες (Καλλυντικά
για-).  Δέρματος  (Καλλυντικά  προϊόντα  περιποίησης-).  Πούδρα  προσώπου.
Συγκολλητικά για  την  προσαρμογή περουκών.  Μαλακτικά για  υφάσματα για
χρήση  στο  πλύσιμο.  Βαφές  καλλυντικές.  Βαφών  (Προϊόντα  για  αφαίρεση-).
Κολώνιες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.
Avda. de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55025
 : 25/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Παρασκευάσματα διατροφής για βρέφη και ασθενείς, γάλατα για βρέφη και
νήπια, συμπληρώματα διατροφής για εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
Vevey
Switzerland

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55996
 : 30/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
24:  Υφάσματα,  καλύμματα για κρεβάτια και  τραπέζια,  σεντόνια,  κουβέρτες,
μαξιλαροθήκες, καλύμματα στρωμάτων, καλύμματα για μαξιλάρια, κουβέρτες
ταξιδιού,  υφασμάτινες  πετσέτες,  τραπεζομάντηλα,  υφασμάτινες  πετσέτες
φαγητού.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, E-15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54907
 : 16/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31: Γεωργικά, κηπουρικά και δασικά προϊόντα, ακατέργαστα δημητριακά, ωμό
σιτάρι,  σπόροι  (δημητριακά).  Ζωντανά  ζώα.  Φρέσκα  φρούτα  και  λαχανικά.
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Σπόροι, ζωντανά φυτά και λουλούδια. Τροφές για ζώα, βύνη.
(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel
Switzerland

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57356
 : 01/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Σαπούνια, αρώματα, αιθέρια έλαια, καλλυντικά, προϊόντα για την περιποίηση
του σώματος και της ομορφιά. Εμποτισμένα με λοσιόν καθαριστικά πανιά για
προσωπική  χρήση,  λοσιόν  για  τα  μαλλιά,  οδοντόκρεμες,  αποσμητικά  για
προσωπική χρήση. Αντι-ιδρωτικά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83042
 : 01/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41: Εκπαίδευση, ψυχαγωγία, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

OPAP SPORTS LTD
Λεωφ. Λεμεσού 128-130, 1ος όροφος, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83043
 : 01/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42: Προγραμματισμός για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

OPAP SPORTS LTD
Λεωφ. Λεμεσού 128-130, 1ος όροφος, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83038
 : 01/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
28: Ποίγνιο αθύρματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

OPAP SPORTS LTD
Λεωφ. Λεμεσού 128-130, 1ος όροφος, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83197
 : 03/10/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
11:  Μαγειρικές  ηλεκτρικές  συσκευές  ή  αερίου,  θερμάστρες,  συσκευές  δια
κατασκευή καφέ, συσκευές θερμαίνουσες το φαγητό.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου APPLICATION DES GAZ



25/10/2021 261

25/10/2021 261/283

Εμπορικού Σήματος: Lieudit le Favier, Route de Brignais, 69230 Saint Genis Laval
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83195
 : 03/10/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
4: Καύσιμα, αέριο δια βιομηχανική ή οικιακή χρήση, πετρελαϊκό αέριο, καύσιμα
αέρια, αέριο βουτανίου, αέριο προπανίου.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

APPLICATION DES GAZ
Lieudit le Favier, Route de Brignais, 69230 Saint Genis Laval
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26235
 : 07/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Γαριδάκια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

LAIKO MANUFACTURING & TRADING LTD
Αιόλου 8, Βιομηχανική Περιοχή Δάλι, 2540 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 25314
 : 07/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Γαριδάκια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

LAIKO MANUFACTURING & TRADING LTD
Αιόλου 8, Βιομηχανική Περιοχή Δάλι, 2540 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58262
 : 31/10/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Πώληση αυτοκινήτων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

L.R.C.S. Ltd
Σωκράτους 46, Ξυλοφάγου, Λάρνακα
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58263
 : 31/10/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37: Επιδιόρθωση αυτοκινήτων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

L.R.C.S. Ltd
Σωκράτους 46, Ξυλοφάγου, Λάρνακα
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83196
 : 03/10/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
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(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών:

6:  Μεταλλικά δοχεία  διά  αέριο  που  είναι  δυνατόν να ξαναγεμιστούν  ή  όχι,
κύλινδροι, φιάλες, δοχεία (κάνιστρα) και φυσίγγια, μεταλλικές συγκολλητικές
ράβδοι.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

APPLICATION DES GAZ
Lieudit le Favier, Route de Brignais, 69230 Saint Genis Laval
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83057
 : 04/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Πλατφόρμες  υλικού  και  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  τη
διευκόλυνση και τη διαχείριση πληρωμών, τραπεζικών εργασιών, πιστωτικών
και χρεωστικών καρτών, καρτών πληρωμών, μηχανών αυτόματης συναλλαγής,
αποθηκευμένης  αξίας,  ηλεκτρονικής  μεταφοράς  κεφαλαίων,  ηλεκτρονικών
πληρωμών, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων πληρωμής λογαριασμού,
εκταμίευση  ρευστού,  πιστοποίηση  συναλλαγών,  υπηρεσίες  δρομολόγησης,
εξουσιοδότησης και διακανονισμού, ενοπισμό και έλεγχο απάτης, αποκατάσταση
καταστροφής  και  υπηρεσίες  κρυπτογράφησης,  επιστημονικές  συσκευές  και
όργανα,  μαγνητικοί  φορείς  δεδομένων,  δίσκοι  εγγραφής,  μηχανισμοί  για
συσκευές  που  λειτουργούν  με  νόμισμα,  ταμειακές  μηχανές,  εξοπλισμός
επεξεργασία  δεδομένων,  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές,  λογισμικά  ηλεκτρονικών
υπολογιστών,  προγράμματα ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  τηλεπικοινωνίες  και
ηλεκτρικές  συσκευές  και  όργανα,  ονομαστικά  συσκευές  για  εγγραφή,
μεταβίβαση και  αναπαραγωγή δεδομένων,  συμπεριλαμβανομένου εικόνας και
ήχου, λογιστικές μηχανές, συσκευές για εγγραφή, μεταβίβαση και αναπαραγωγή
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ήχου και εικόνας, μαγνητικές υποστηρίξεις
εγγραφής,  συσκευές  γ ια  εντοπισμό,  δ ιαχε ίρ ιση  και  ανάλυση
χρηματοοικονομικών  λογαριασμών  μέσω  παγκόσμιου  ηλεκτρονικού  δικτύου,
λογισμικό και προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, συγκεκριμένα για την
ανάπτυξη,  συντήρηση  και  χρήση  τοπικών  και  διευρημένων  ηλεκτρονικών
δικτύων,  συστήματα  για  ανάγνωση  κάρτας  μνήμης  και  συστήματα  για
ανάγνωση καρτών, ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις διαθέσιμες για λήψη, συσκευές
εκτύπωσης  συμπεριλαμβανομένων  συσκευών  εκτύπωσης  για  συστήματα
επεξεργασίας δεδομένων και  συστημάτων χρηματοοικωνομικών συναλλαγών,
αυτόματες μηχανές συναλλαγών και μηχανές ρευστού για εδραίωση τραπεζικών
πράξεων,  κωδικοποιητές  και  αποκωδικοποιητές,  μόντεμ,  λογισμικό  και
προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή για διευκόλυνση συναλλαγών πληρωμής
μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων,  λογισμικό  και  προγράμματα  κρυπτογράφησης,
πλήκτρα  κρυπτογράφησης,  ψηφιακά  πιστοποιητικά,  ψηφιακές  υπογραφές,
προγράμματα για ασφαλή φύλαξη δεδομένων και επαναφορά και μεταβίβαση
εμπιστευτικών πληροφοριών πελατών για χρήση από άτομα και τραπεζικά και
χρηματοοικονομικά ιδρύματα, μαγνητικές κωδικοποιημένες κάρτες και κάρτες
που  περιέχουν  πλακέτα  ολοκληρωμένου  κυκλώματος  (έξυπνες  κάρτες),
κωδικοποιημένες  κάρτες  ασφαλείας,  κάρτες  κωδικοποιημένες  με
χαρακτηριστικά  ασφαλείας  για  σκοπούς  αυθεντιοποίησης,  κάρτες
κωδικοποιημένες  με  χαρακτηριστικά  ασφαλείας  για  σκοπούς  ταυτοποίησης,
κάρτες  με  ολόγραμμα,  χρεωστικές  κάρτες,  τραπεζικές  κάρτες,  πιστωτικές
κάρτες, χρεωστικές κάρτες, κάρτες με πλακέτα, κάρτες αποθηκευμένης αξίας,
κάρτες  ηλεκτρονικών  φορέων  δεδομένων,  κάρτες  πληρωμής  και
κωδικοποιημένες κάρτες πληρωμής, τραπεζικές κάρτες συμπεριλαμβανομένων
τυπωμένων  τραπεζικών  καρτών  και  τραπεζικών  καρτών  που  χρησιμοποιούν
μαγνητική μνήμη και μνήμη ολοκληρωμένου κυκλώματος, αναγνώστες καρτών,
μαγνητικοί  αναγνώστες  κωδικοποιημένων  καρτών,  κάρτες  ηλεκτρονικών
φορέων  δεδομένων,  μαγνητικοί  αναγνώστες  κωδικοποιημένων  καρτών,
αναγνώστες  καρτών  μη  ηλεκτρονικούς  φορείς  δεδομένων,  μονάδες
ηλεκτρονικής  κρυπτογράφησης,  λογισμικά  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,
τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικά υπολογιστών για χρήση στις
χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες,  βιομηχανίες  τραπεζικών  πράξεων  και
τηλεπικοινωνιών,  λογισμικό  υπολογιστή  σχεδιασμένο  να  καθιστά  ικανές  τις
έξυπνες  κάρτες  να  αλληλεπιδρούν  με  τερματικά  και  αναγνώστες,  πλακέτες
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υπολογιστών ενσωματωμένες σε τηλέφωνα και άλλες συσκευές επικοινωνίας,
εξοπλισμός  τηλεπικοινωνιών,  τερματικά  σημεία  πώλησης  συναλλαγών  και
λογισμικά  για  μεταβίβαση,  παρουσίαση  και  αποθήκευση  συναλλαγών,
ταυτοποίηση  και  χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  για  χρήση  από
χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες  και  βιομηχανίες  τραπεζικές  και
τηλεπικοινωνιών,  συσκευές  ταυτοποίησης  ραδιοφωνικών  συχνοτήτων
(αναμεταδότες),  ηλεκτρονικές  συσκευές  εξακρίβωσης  για  εξακρίβωση
αυθεντικότητας  χρεωστικών  καρτών,  τραπεζικών  καρτών,  πιστωτικών  και
χρεωστικών καρτών και καρτών πληρωμής, μηχανές διανομής, περιφερειακές
συσκευές υπολογιστών και ηλεκτρονικά προϊόντα, ονομαστικά, υπολογιστικές
μηχανές, οργανωτές τσέπης, προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί και συναγερμοί.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

MasterCard International Incorporated
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83060
 : 04/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ονομαστικά, τραπεζικές πράξεις, υπηρεσίες
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, υπηρεσίες χρεωστικών καρτών, υπηρεσίες
προπληρωμένων καρτών που προσφέρονται μέσω καρτών αποθηκευμένης αξίας,
ηλεκτρονικές  χρεωστικές  και  πιστωτικές  συναλλαγές,  υπηρεσίες  πληρωμής
λογαριασμών και παρουσιάσεων, εκταμίευση μετρητών, εξακρίβωση επιταγών,
υπηρεσίες  πρόσβασης  καταθέσεων  και  μηχανών  αυτόματης  συναλλαγής,
υπηρεσίες  εξουσιοδότησης  και  διακανονισμού  συναλλαγών,  συμφιλίωση
συναλλαγών,  διαχείριση  μετρητών,  διακανονισμός  ενοποιημένων  κεφαλαίων,
επεξεργασία  ενοποιημένης  διαφοράς,  υπηρεσίες  αποθετηρίου  δεδομένων  και
πληροφοριών  προφίλ  πελατών  και  σχετική  αντιστροφή,  υπηρεσίες  πύλης,
διακανονισμού/συμφιλίωσης και μεταφοράς κεφαλαίων στο πεδίο των καρτών
πληρωμής,  υπηρεσίες  επεξεργασίας  ηλεκτρονικών  πληρωμών,  υπηρεσίες
εξακρίβωσης  αυθεντικότητας  συναλλαγών  πληρωμών,  υπηρεσίες
ανταλλακτικής  αξίας,  ονομαστικά,  ασφαλείς  ηλεκτρονικές  συναλλαγές
μετρητών και ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις μετρητών, μέσω δημοσίων δικτύων
υπολογιστών για διευκόλυνση ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονική μεταφορά
κεφαλαίων, παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ονομαστικά, δεδομένα
και  αναφορές  πιστωτικών  και  χρεωστικών  καρτών,  διαχείριση
χρηματοοικονομικών αρχείων, υπηρεσίες ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων
και ανταλλαγής συναλλάγματος, υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης ρίσκου
για τρίτους στο πεδίο της πίστωσης καταναλωτή, διάδοση χρηματοοικονομικών
πληροφοριών  μέσω  παγκόσμιου  δικτύου  υπολογιστών,  χρηματοοικονομικές
πληροφορίες  που  παράγονται  από  υπολογιστή  μέσω  ασφαλούς  δικτύου
πληροφοριών  και  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  για  όλες  τις  προηγούμενες
υπηρεσίες, η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τη στήριξη υπηρεσιών
λιανικής  πώλησης,  που  παρέχεται  μέσω κινητών  τηλεπικοινωνιακών  μέσων,
ονομαστικά,  υπηρεσίες  πληρωμής  μέσω  ασύρματων  συσκευών,  η  παροχή
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τη στήριξη υπηρεσιών λιανικής πώλησης
που παρέχεται στο διαδίκτυο, μέσω ηλεκτρονικών δικτύων, χρηματοοικονομική
ανάλυση  και  συμβουλευτική,  υπηρεσίες  ασφάλισης,  χρηματοοικονομικές
σχέσεις,  νομισματικές  υποθέσεις,  χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες,  τραπεζικές
υπηρεσίες  και  υπηρεσίες  πίστωσης,  παροχή  υπηρεσιών  πιστωτικών  και
χρεωστικών  καρτών,  χρεωστικών  καρτών  και  προπληρωμένων  καρτών
αποθηκευμένης αξίας, υπηρεσίες τραπεζικών πράξεων, πληρωμών, πίστωσης,
χρέωσης,  εκταμίευσης  μετρητών,  πρόσβασης  καταθέσεων  αποθηκευμένης
αξίας, υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, υπηρεσίες πιστωτικών, χρεωστικών,
προπληρωμένων και αποθηκευμένης αξίας καρτών, υπηρεσίες εξακρίβωσης και
εξαργύρωσης  επιταγών,  υπηρεσίες  μηχανών  αυτόματης  συναλλαγής,
επεξεργασία  χρηματοοικονομικών  συναλλαγών  στο  διαδίκτυο  είτε  μέσω
υπολογιστή  είτε  μέσω  τηλεπικοινωνιών  και  σε  σημείο  πώλησης,  υπηρεσίες
επεξεργασίας  χρηματοοικονομικών  συναλλαγών  από  κατόχους  κάρτας  μέσω
μηχανών αυτόματης συναλλαγής, παροχή λεπτομερειών υπολοίπου, καταθέσεις
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και  αναλήψεις  χρημάτων  από  κατόχους  κάρτας  μέσω  μηχανών  αυτόματης
συναλλαγής,  υπηρεσίες  χρηματοοικονομικού  διακανονισμού  και
χρηματοοικονομικής εξουσιοδότησης σε σχέση με την επεξεργασία συναλλαγών
χρηματοοικονομικών  πληρωμών,  υπηρεσίες  ασφάλισης  ταξιδιού,  έκδοση  και
εξαργύρωση ταξιδιωτικών επιταγών και  ταξιδιωτικών κουπονιών,  υπηρεσίες
ταυτότητας  πληρωτή,  εξακρίβωση  χρηματοοικονομικών  πληροφοριών,
διατήρηση χρηματοοικονομικών αρχείων, υπηρεσίες ηλεκτρονικής μεταφοράς
κεφαλαίων και συναλλάγματος, υπηρεσίες πληρωμής εξ αποστάσεως, υπηρεσίες
ηλεκτρονικού πορτοφολιού αποθηκευμένης αξίας, παροχή υπηρεσιών μεταφοράς
ηλεκτρονικών  κεφαλαίων  και  συναλλάγματος,  υπηρεσίες  ηλεκτρονικών
πληρωμών,  υπηρεσίες  προπληρωμένων  καρτών  τηλεφωνίας,  υπηρεσίες
εκταμίευσης  μετρητών  και  υπηρεσίες  ταυτότητας  συναλλαγής  και
διακανονισμού,  παροχή  υπηρεσιών  πίστωσης  και  χρέωσης  μέσω  συσκευών
ταυτοποίησης  ραδιοφωνικών  συχνοτήτων  (αναμεταδότες),  παροχή  πίστωσης
και  χρέωσης  μέσω  συσκευών  επικοινωνίας  και  τηλεπικοινωνίας,  υπηρεσίες
εξακρίβωσης  επιταγών,  υπηρεσίες  έκδοσης  και  εξαργύρωσης  όλων  των
σχετικών  ταξιδιωτικών  επιταγών  και  ταξιδιωτικών  κουπονιών,  παροχή
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τη στήριξη υπηρεσιών λιανικής πώλησης
που παρέχεται μέσω κινητής τηλεπικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών
πληρωμών μέσω ασύρματες συσκευές, επεξεργασία συναλλαγών χρέωσης και
πίστωσης  μέσω  τηλεφώνου  και  τηλεπικοινωνιακών  συνδέσμων,  παροχή
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για στήριξη των υπηρεσιών λιανικής πώλησης
που παρέχεται από το διαδίκτυο μέσω δικτύων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων
που  χρησιμοποιούν  ηλεκτρονικές  ψηφιακές  πληροφορίες,  υπηρεσίες
ανταλλακτικής  αξίας,  ονομαστικά,  η  ασφαλής  ανταλλαγή  αξιών,
συμπεριλαμβανομένων  ηλεκτρονικών  μετρητών,  μέσω  δικτύων  υπολογιστών
προσβάσιμων  με  έξυπνες  κάρτες,  υπηρεσίες  πληρωμών  λογαριασμών  που
παρέχονται  μέσω  ιστοσελίδων,  διαδικτυακές  τραπεζικές  πράξεις,
χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες  που  παρέχονται  μέσω  τηλεφώνου  μέσω
παγκόσμιου δικτύου υπολογιστή η το διαδίκτυο, παροχή χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών μέσω παγκοσμίου ηλεκτρονικού δικτύου ή το διαδίκτυο, υπηρεσίες
ακινήτων,  υπηρεσίες ακινήτων ιδιοκτησιών,  εκτιμήσεις ακινήτων,  διαχείριση
επενδύσεων ακινήτων, υπηρεσίες επενδύσεων ακινήτων, υπηρεσίες ασφάλισης
ακινήτων, ασφάλιση για ιδιοκτήτες περιουσίας, υπηρεσίες ασφάλισης σχετικές
με την ιδιοκτησία, χρηματοδότηση ακινήτων, μεσιτεία ακινήτων, αξιολογήσεις
ακινήτων, υπηρεσίες πρακτορείων ακινήτων, εκτιμήσεις ακινήτων, διαχείρισης
ακινήτων,  διαχείρισης  χρηματοοικονομικών  υποθέσεων  που  σχετίζονται  με
ακίνητα, παροχή δανείων ακινήτων, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με
την  ανάπτυξη  ακινήτων,  χρηματοοικονομικές  μεσιτείες  για  ακίνητα,
χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες  σχετικές  με  ακίνητες  περιουσίες  και  κτίρια,
χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες  για  την  αγορά  ακινήτου,  διακανονισμός
συμφωνιών  δανείων  ασφαλισμένα  σε  ακίνητα,  διακανονισμός  μοιρασμένης
ιδιοκτησίας  ακινήτου,  διακανονισμός  παροχής  χρηματοδότησης  για  αγορά
ακινήτου,  βοήθεια  στην  απόκτηση  ακινήτων  και  των  συμφερόντων  τους,
επένδυση κεφαλαίου σε ακίνητα, υπηρεσίες επένδυσης εμπορικής ιδιοκτησίας,
χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες  σχετικές  με  την  απόκτηση  ιδιοκτησίας,
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την πώληση ιδιοκτησίας, χρηματική
αποτίμηση των ιδιόκτητων ακινήτων, χρηματική αποτίμηση των μισθωμένων
ακινήτων,  διευθέτηση  μίσθωσης  ακινήτων,  διευθέτηση  των  μισθώσεων
ακινήτων,  μίσθωση  ιδιοκτησίας,  μίσθωση  ακίνητης  περιουσίας,  μίσθωση
μισθωμένης περιουσίας,  υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που σχετίζονται  με
συναλλαγές  σε  ακίνητη  περιουσία,  εκτίμηση  περιουσίας,  διαχείριση
χαρτοφυλακίου περιουσίας,  διαχείριση περιουσίας,  συμβουλευτικές υπηρεσίες
σχετικές  με  την  ιδιοκτησία  ακίνητης  περιουσίας,  συμβουλευτικές  υπηρεσίες
σχετικά με τις εκτιμίσεις ακίνητης περιουσίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες για
εταιρική ακίνητη περιουσία, υπηρεσίες πληροφοριών ηλεκτρονικού υπολογιστή
που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές
με  την  ακίνητη  ιδιοκτησία,  παροχή  πληροφοριών  σχετικών  με  ακίνητη
περιουσία,  παροχή πληροφοριών σχετικά με την αγορά ακινήτων,  υπηρεσίες
έρευνας  σχετικά  με  την  απόκτηση ακίνητης  περιουσίας,  υπηρεσίες  έρευνας
σχετικά με την επιλογή ακίνητης περιουσίας, ενυπόθηκα δάνεια, χρηματοδότηση
και  τιτλοποίηση  περιουσιακών  στοιχείων,  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  που
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αφορούν  τις  λύσεις  πληρωμής,  υπηρεσίες  τραπεζικών  πράξεων,  πιστωτικών
καρτών,  χρεωστικών  καρτών,  καρτών  πληρωμής  και  μηχανών  αυτόματης
συναλλαγής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

MasterCard International Incorporated
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 59117
 : 24/01/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Είδη ένδυσης, μπότες, παπούτσια και παντούφλες. Καλύμματα για το κεφάλι.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avda. De la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57885
 : 18/09/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
32: Μεταλλικά και αεριούχα νερά και άλλα μη οινοπνευματώδη ποτά. Ποτά από
φρούτα  και  χυμοί  από  φρούτα.  Σιρόπια,  υλικά  για  συμπύκνωση  και  άλλα
παρασκευάσματα για την κατασκευή ποτών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

EUROPEAN REFRESHMENTS
Southgate, Dublin Road, Drogheda, A92 YK7W
Ireland

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57521
 : 09/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά και ιατρικά παρασκευάσματα για θεραπεία της σεξουαλικής
δυσλειτουργίας. Φαρμακευτικά και ιατρικά παρασκευάσματα προς αποφυγή της
σεξουαλικής δυσλειτουργίας.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82696
 : 05/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
44: Υπηρεσίες κομμωτικής και αισθητικής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

R & Z HAIR & BEAUTY TECHNIQUES
Θηβών 6, 1ος όροφος, 2413 Έγκωμη, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82695
 : 05/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41: Εκπαιδευτικά κέντρα κομμωτικής και αισθητικής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων



25/10/2021 266

25/10/2021 266/283

ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
R & Z HAIR & BEAUTY TECHNIQUES
Θηβών 6, 1ος όροφος, 2413 Έγκωμη, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83040
 : 01/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41: Διενέργεια τυχερών παιγνίων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

OPAP SPORTS LTD
Λεωφ. Λεμεσού 128-130, 1ος όροφος, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83041
 : 01/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38: Τηλεπικοινωνίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

OPAP SPORTS LTD
Λεωφ. Λεμεσού 128-130, 1ος όροφος, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83039
 : 01/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση,  διαχείριση  εμπορικών  υποθέσεων,  διοίκηση  εμπορικών
επιχειρήσεων,  εργασίες  γραφείου.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

OPAP SPORTS LTD
Λεωφ. Λεμεσού 128-130, 1ος όροφος, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83111
 : 27/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
34: Πούρα, τσιγάρα, ηλεκτρονικά πούρα, ηλεκτρονικά τσιγάρα, σταχτοδοχεία
για καπνιστές, καπνός για μάσημα, θήκες για πούρα, κόπτες πούρων, θήκες για
τσιγάρα,  φίλτρα  για  τσιγάρα,  τσιγαρόχαρτο,  πουράκια,  αναπτήρες  για
καπνιστές, καπνός.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

PT DJARUM
Jl. Jend. A. Yani No. 28, Kudus 59317
Indonesia

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83110
 : 27/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
34: Πούρα, τσιγάρα, ηλεκτρονικά πούρα, ηλεκτρονικά τσιγάρα, σταχτοδοχεία
για καπνιστές, καπνός για μάσημα, θήκες για πούρα, κόπτες πούρων, θήκες για
τσιγάρα,  φίλτρα  για  τσιγάρα,  τσιγαρόχαρτο,  πουράκια,  αναπτήρες  για
καπνιστές, καπνός.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου PT DJARUM
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Εμπορικού Σήματος: Jl. Jend. A. Yani No. 28, Kudus 59317
Indonesia

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83259
 : 31/10/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, γυαλιά ως αξεσουάρ μόδας, προστατευτικά
γυαλιά - μάσκες - γυαλιά για αθλητισμό -(για μοτοσικλετιστές, μοτοποδηλάτες,
ποδηλάτες,  κλπ  φακοί  γυαλιών,  βάσεις  γυαλιών,  σκελετοί  γυαλιών,  θήκες
γυαλιών, κορδονάκια γυαλιών. Φακοί επαφής. Μεγεθυντικοί φακοί. Διόπτρες και
οπτικά όργανα εν γένει.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

LUXOTTICA GROUP SPA
Piazzale Luigi Cadorna, 3 - 20123 Milano
Italy

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82960
 : 03/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά προϊόντα και ιδιαίτερα παρασκευάσματα βιταμινών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Αρετή Χαριδήμου
Βασίλη Μιχαηλίδη 21, 3026 Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83012
 : 22/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38: Υπηρεσίες επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών περιλαμβανομένων υπηρεσιών
φωνητικών  και  βίντεο  κλήσεων,  τηλεδιασκέψεων,  διεθνούς  τηλεφωνικής
περιαγωγής, τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VOIP), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
μηνυμάτων κειμένου και πολυμέσων, στιγμιαίας ηλεκτρονικής μηνυματοδοσίας,
φωνητικού  ταχυδρομείου,  βίντεοταχυδρομείου,  και  ταχυδρομείου  φαξ.
Υπηρεσίες  πρόσβασης  στο  διαδίκτυο.  Υπηρεσίες  τηλεφωνίας  διαδικτύου.
Παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών. Επικοινωνίες
μέσω πολυεθνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
με  βάση  το  διαδίκτυο.  Υπηρεσίες  ραδιοφωνικών  μεταδόσεων  μέσω  του
διαδικτύου. Υπηρεσίες ασύρματης τηλεφωνικής και ευρυζωνικής επικοινωνίας.
Υπηρεσίες  κλήσεων  συνδρομητικών  κέντρων (PBX).  Παροχή  υπηρεσιών  PBX.
Ασύρματες υπηρεσίες PBX. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες και μετάδοση δεδομένων,
μυνημάτων, εικόνων, περιεχομένου πολυμέσων, πληροφοριών και ηλεκτρονικών
μέσων δια  μέσου  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  κινητών τηλεφώνων,  έξυπνων
τηλεφώνων,  και  κινητών  και  φορητών  ηλεκτρονικών  συσκευών,  δικτύων
ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Υπηρεσίες συνεχούς ροής βίντεο
και δεδομένων. Παράδοση και συνεχής ροή περιεχομένου πολυμεσικών μέσων
διαδικτυακής  εκπομπής,  δεδομένων,  ήχου,  βίντεο  και  πολυμέσων  μέσω του
διαδικτύου ή ενός παγκοσμίου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Ψηφιακή
μετάδοση δεδομένων. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μέσω δορυφόρου. Υπηρεσίες
παροχής και ανανέωσης τηλεοπτικού χρόνου για πρόσβαση στο διαδίκτυο και
τηλεπικοινωνίες.  Υπηρεσίες  τηλεπικοινωνιών  πολυμέσων.  Τηλεματικές
υπηρεσίες. Μετάδοση περιεχομένου πολυμέσων, πληροφοριών, μηνυμάτων, ήχου,
μουσικής, εικόνων, δεδομένων, ήχων κλήσης και λογοτύπων από ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και κινητές και φορητές ηλεκτρονικές συσκευές.
Παροχή  πρόσβασης  χρήστη  και  συνδέσεις  σε  ένα  παγκόσμιο  δίκτυο
ηλεκτρονικών  υπολογιστών ή  τηλεπικοινωνιών.  Ραδιοτηλεοπτικές  υπηρεσίες.
Παροχή επιγραμμικών (on-line): φόρουμ, διευκολύνσεων κοινωνικής δικτύωσης,
χώρων  συζήτησης  και  ηλεκτρονικών  πίνακων  ανακοινώσεων  για  μετάδοση
μηνυμάτων,  σχολίων,  πληροφοριών,  περιεχομένου  πολυμέσων,  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής. Παροχή επιγραμμικών (on-
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line) περιοδικών, δηλαδή, ιστολογίων με περιεχόμενο που καθορίζεται από τον
χρήστη.  Υπηρεσίες  διάχυσης  στον  παγκόσμιο  ιστό  (webcast)  και  υπηρεσίες
πολυμεσικού  περιεχομένου  διαδικτυακής  εκπομπής  (podcast).  Υπηρεσίες
γνωματοδότησης,  παροχής  πληροφοριών  και  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  σε
σχέση με τα ανωτέρω.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

MTN Group Management Services (Proprietary) Limited
216 - 14th Avenue, Fairland, Roodepoort, Gauteng
South Africa

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56362
 : 05/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Ηλεκτιρκές  συσκευές  για  χρήση  στην  παραγωγή,  μετάδοση  και  διανομή
ηλεκτρισμού και για τον έλεγχο βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή εξοπλισμών.
Ηλεκτρικές συσκευές για χρήση στην προστασία και τον έλεγχο συστημάτων
χειρισμού. Εξοπλισμός, συσκευές και λογισμικό για αυτοματισμό.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, rue Joseph Monier 92500 RUEIL-MALMAISON
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57592
 : 16/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Υπηρεσίες  ψηφιακής  μετάδοσης  και  εκπομπής  μέσω του  διαδικτύου  και
ιστών, παροχές υπηρεσιών διαδικτύου και ιστών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

INTEL CORPORATION
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57096
 : 20/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
8: Ξυριστικές και ξυριστικές λεπίδες, ξυριστικά εργαλεία, θήκες και διανεμητές
που περιέχουν λεπίδες, μέρη και εξαρτήματα όλων των πιο πάνω εμπορευμάτων,
εργαλεία και όργανα χεριού, μαχαιροπήρουνα όλα στην κλάση 8.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57170
 : 25/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Παρασκευάσματα για επάλειψη ή φροντίδα του δέρματος, της κεφαλής, των
μαλλιών  ή  των  νυχιών,  σαπούνια,  αρώματα,  αιθέρια  έλαια,  καλλυντικά,  μη
φαρμακευτικά παρασκευάσματα τουαλέτας.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

CHANEL LIMITED
Queensway, Croydon, Surrey CR9 4DL, England
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57963
 : 25/09/2021
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά παρασκευάσματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
178 Muellestrasse, 13353 Berlin
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 13910
 : 25/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29:  Συντηρημένα  λαχανικά.  Λαχανικά  αποξηραμένα.  Λαχανικά  βρασμένα.
Διατηρημένες πατάτες,  αποξηραμένες πατάτες,  βρασμένες πατάτες.  Φρούτα
κονσερβοποιημένα.  Αποξηραμένα  φρούτα.  Μαγειρεμένα  φρούτα.  Μανιτάρια
συντηρημένα.  Αποξηραμένα  μανιτάρια.  Βρασμένα  μανιτάρια.  Κρέατα.
Πουλερικά. Θηράματα. Ψάρια. Προϊόντα από θαλασσινά, όλα αυτά τα προϊόντα
σε  μορφή  εκχυλισμάτων.  Ζωμοί  σούπας  [κονσομέ].  Ζελατίνες.  Μαγειρεμένα
γεύματα.  Μαρμελάδες.  Αυγά.  Γάλα.  Κρέμα  (γάλακτος)  [γαλακτοκομικά
προϊόντα].  Βούτυρο.  Τυροκομικά  προϊόντα.  Γαλακτοκομικά  (-  προϊόντα).
Υποκατάστατα  γάλακτος.  Ροφήματα  γάλακτος  με  βάση  κυρίως  το  γάλα,
επιδόρπια παρασκευασμένα από γάλα. επιδόρπια παρασκευασμένα από κρέμα
γάλακτος.  Γιαούρτια.  Γάλα  από  σόγια.  Σπόροι  σόγιας  διατηρημένοι  για
κατανάλωση  από  τον  άνθρωπο.  Έλαια  και  λίπη  βρώσιμα.  Κρέμες  για  καφέ
(υποκατάστατα κρέμας). Κρέμες για τσάι (υποκατάστατα κρέμας). Λουκάνικα.
Αλλαντικά. Φυστικοβούτυρο. Σούπες. Συμπυκνωμένες σούπες. Πυκνές σούπες.
Κύβοι ζωμών. Ζωμοί. Κονσομέ [είδος σούπας].

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
Vevey
Switzerland

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54164
 : 04/08/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Ενδύματα, υποδήματα, είδη πιλοποιίας. Είδη ένδυσης για μοτοσικλετιστές
και ποδηλατιστές. Σαλιάρες μη χάρτινες. Περίδεμα κεφαλιού [είδη ένδυσης].
Μπουρνούζια. Μαγιό. Κολυμβητικά σκουφάκια και σανδάλια. Γιακάδες γούνινοι
[μποά].  Κασκόλ.  Μπότες  για  αθλήματα  και  παπούτσια  παραλίας.  Κουκούλες
[ενδύματα].  Σάλια  [ενδύματα].  Ζώνες  [ένδυση].  Ζώνες-πορτοφόλια  [είδη
ένδυσης]. Στολές για θαλάσσιο σκι. Γραβάτες. Κορσέδες. Υφασμάτινες κορδέλες
(ζώνες).  Ετόλ  (περιώμια).  Μαντήλια  για  το  λαιμό.  Μπαρέτες  [καλύματα
κεφαλής]. Γάντια. Αδιάβροχα. Ζώνες [εσώρουχα]. Μαντίλες. Κάλτσες μακριές,
κάλτσες.  Μπαντάνες  [φουλάρια].  Γούνες  [είδη  ιματισμού].  Πιτζάμες.  Σόλες
υποδημάτων. Τακούνια για υποδήματα. Βρεφικά βρακάκια [ενδύματα].  Πέπλα
(βέλα).  Ζαρτιέρες.  Μωρουδιακά.  Σπορ  σακάκια  (μπλέιζερ).  Εσάρπες  που
καλύπτουν  μόνο  τους  ώμους.  Γάντια  χωρίς  χωρίσματα  για  τα  δάκτυλα.
Καλύμματα αυτιών [είδη ένδυσης]. Περιχειρίδες (μανσέτες). Επενδύσεις για τον
ιδρώτα φορέματος. Ενδύματα για την παραλία. Τσέπες ενδυμάτων. Ζαρτιέρες.
Μεσοφόρια.  Κολάν.  Ποδιές  [ενδύματα].  Κοστούμια  αποκριάτικα.  Στολές.
Διακριτικά.  Γαλότσες.  Τσόκαρα  [είδη  υπόδησης].  Μπουφάν.  Εσπαντρίγιες.
Αντιολισθητικές σόλες για μπότες και παπούτσια. Γυναικείες ρόμπες. Λουτρού
(Υποδήματα-). Ποδιές εργασίας. Κορμάκια [εσώρουχα]. Μπερέδες. Θερμοφόρες
ποδιών μη ηλεκτρικές. Μπότες με κορδόνια. Μπότες. Κορμοί για υποδήματα.
Τρουκς για μπότες. Μεταλλικά εξαρτήματα για υποδήματα. Μύτες υποδημάτων.
Βάρδουλα για υποδήματα. Τακούνια για υποδήματα. Σώβρακα, πουκάμισα. Βάτες
για  πουκάμισα.  Πλαστρόν.  Κοντομάνικα  πουκάμισα.  Μπλουζάκια  (τι-σιερτ).
Κορμάκια  [γυναικεία  εσώρουχα].  Κιλότες.  Γιλέκα.  Σακκάκια.  Γιλέκα  αλιείας.
Μπουφάν με επένδυση [είδη ένδυσης]. Μάλλινο ολόσωμο εσώρουχο με μακριά
μανίκια  και  μπατζάκια.  Μεσοφόρια  [εσώρουχα].  Έτοιμα  ενδύματα.  Γιακάδες
αποσπώμενοι.  Ενδύματα  από  δέρμα.  Ενδύματα  από  απομιμήσεις  δέρματος.
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Σκούφοι  για  ντους.  Φούστες.  Φόδρες  έτοιμες  [μέρη  ενδυμάτων].  Παλτά.
Καμπαρτίνες  [ενδύματα].  Παπούτσια  γυμναστικής.  Μπλούζες.  Πουλόβερ.
Λιβρέες. Μανσόν (κυλινδρικό περίβλημα για τα χέρια) [είδη ιματισμού]. Άνορακ.
Περιώμια (πελερίνα). Γούνες. Παντελόνια. Περικνημίδες. Γκέτες. Πλεκτά είδη.
Πλεκτά  [ενδύματα].  Στολές  εργασίας  [είδη  ιματισμού].  Σορτς  [ενδύματα].
Ενδύματα γυμναστικής. Εξωτερικά ενδύματα. Εσώρουχα. Σανδάλια. Σαρί [ινδικό
ένδυμα]. Βραδινές τουαλέτες. Παντελόνια. Είδη πιλοποιίας. Πέπλα [ενδύματα].
Τήβεννοι. Ιμάντες πρόσδεσης για περικνήμια (γκέτες). Τουρμπάνια. Κοστούμια
(επίσημα ενδύματα). Παντόφλες. Παπούτσια. Αθλητικά υποδήματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.
Avda. de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54177
 : 14/07/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
34: Είδη για χρήση με καπνό. Αναπτήρες για καπνιστές.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SOCIETE BIC
14 rue Jeanne d' Asnieres, 92110 Clichy
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54163
 : 04/08/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
24: Υφάσματα και είδη υφαντουργίας. Κλινοσκεπάσματα και τραπεζομάντηλα.
Μπάνιου (λευκά είδη-) [εκτός ιματισμού]. Πετσετάκια ντεμακιγιάζ υφασμάτινα.
Ετικέτες από ύφασμα. Φόδρες. Ταπετσαρίες από υφαντουργικές ύλες, κουρτίνες
από  υφαντουργικές  ή  πλαστικές  ύλες.  Μαντήλια  τσέπης  [υφασμάτινα].
Κουρτίνες από ύφασμα ή πλαστικό. Λευκά είδη. Πετσέτες. Κουβέρτες ταξιδιού.
Κουρτίνες. Κορδόνια από υφαντικές ύλες. Πανό και σημαίες (όχι από χαρτί).
Ελαφρά  καπιτονέ  παπλώματα.  Καλύμματα  για  τα  έπιπλα.  Μαξιλαροθήκες.
Καλύμματα στρωμάτων. Κουνουπιέρες. Υαλοϋφάσματα. Μπιλιάρδου (Υφάσματα
επίστρωσης  για  τραπέζια-).  Τραπεζομάντηλα,  όχι  από  χαρτί.  Υφάσματα  με
ζωγραφισμένα σχέδια για κέντημα. Πετσέτες προσώπου από ύφασμα. Υπνόσακοι
[λινά  υφάσματα  ραμμένα  ως  περιβλήματα].  Υφάσματα  βαμβακερά.  Ύφασμα
σάκων. Υφάσματα χρυσοειδή [μπροκάρ]. Φόδρες για υποδήματα. Υφάσματα για
υποδήματα.  Καλύμματα κρεβατιού.  Κρεβατιού  κουβέρτες.  Δικτυωτό ύφασμα.
Ζεφύρι  [ύφασμα].  Σεβιότ  [υφάσματα].  Στρώματα  (Ύφασμα  για-).  Κουρτίνες
μπάνιου  υφασμάτινες  ή  πλαστικές.  Κρεπ  [ύφασμα].  Κρεπόν.  Καλύμματα
κρεβατιού.  Δαμασκηνά  υφάσματα.  Ελαστικά  (Υφάσματα-).  Μουσαμάδες  (για
χρήση  ως  τραπεζομάντηλα).  Πανιά  διαποτισμένα  με  κόμμι,  πλην  ειδών
χαρτοπωλείου.  Σπάρτου  (Υφάσματα-).  Σενίλ  (ύφασμα).  Φανέλλα  (ύφασμα)
καλύμματα για  το  καπάκι  της  τουαλέτας  (ύφασμα).  Γάζα (ύφασμα).  Ζέρσευ
[ύφασμα]. Μαλλί (Υφάσματα από-). Υφάσματα για γυναικεία εσώρουχα. Ύφασμα
από λινάρι. Επιτραπέζιες βάσεις για πιάτα (σουπλά) από ύφασμα. Περιβλήματα
κυλίνδρου πιεστηρίου υφασμάτινα. Μαραμπού [ύφασμα]. Επιπλώσεων υφάσματα.
Δέρματος ζώων (Υφάσματα απομίμησης-). Πλεκτά [υφάσματα]. Τυρί (τουλπάνια
για  πήξιμο-ου).  Ραμίας  (Υφάσματα-).  Ρεγιόν  [τεχνητό  μετάξι]  (υφάσματα-).
Μετάξι (Υφάσματα από-).  Ταφτάς [ύφασμα]. Υφάσματα από υαλοβάμβακα για
υφαντική  χρήση.  Θερμοκολλούμενα  υφάσματα.  Λευκά  είδη  διακοσμημένα  με
σχέδια. Βελούδο. Τούλι. Μαντήλια για φορέματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.
Avda. de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54162
 : 04/08/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Χαρτί,  χαρτόνι.  Έντυπο  υλικό.  Υλικό  βιβλιοδεσίας.  Φωτογραφίες
[εκτυπωμένες].  Είδη χαρτοπωλείου.  Κολλητικές ύλες για γραφική ύλη ή για
οικιακούς σκοπούς. Υλικά για καλλιτέχνες. Πινέλα ζωγραφικής. Γραφομηχανές
και  είδη γραφείου (εκτός των επίπλων).  Υλικό διδασκαλίας και  εκπαίδευσης
(εκτός  συσκευών).  Πλαστικά  υλικά  συσκευασίας.  Τυπογραφικά  (-στοιχεία).
Στερεότυπα τυπογραφίας (κλισέ). Χαλκογραφίες. Χαρτόκουτα ή χαρτί. Έντυπα
σχέδια  για  την  κατασκευή  ρούχων.  Χαρτομάντιλα  για  την  αφαίρεση  του
μακιγιάζ. Θήκες για πατρόν. Ετικέτες από χαρτί ή χαρτόνι. Τραπεζομάντηλα
[χάρτινα]. Χαρτοπετσέτες. Χαρτομάντιλα. Δοχεία για πένες. Θήκες για μπλοκ
επιταγών.  Γραφή  (κασετίνες  με  είδη-ης).  Αναπαραγωγής  εγγράφων  (Φύλλα
μελάνης για μηχανές-). Σακουλάκια [φάκελλοι, θήκες] για συσκευασία από χαρτί
ή πλαστικό. Κιμωλία μοδιστρικής. Πετσέτες τουαλέτας [από χαρτί]. Χαρτόνια
για καπέλα [κουτιά]. Ύφασμα και χαρτί σχεδιασμού. Υφάσματα βιβλιοδεσίας.
Καμβάς  ζωγραφικής.  Πετσέτες  χεριών  από  χαρτί.  Λευκώματα  τυπογραφικά.
Ημερολόγια (αλμανάκ). Ετικέτες επικόλληση (συσκευές χειρός για-ων). Κλασέρ
(-με  ασύνδετα φύλλα).  Γραφική  (Ύλη-)  και  όργανα γραφής για  καλλιτέχνες.
Χαλκομανίες  που  εμφανίζονται  με  τριβή.  Ημεροδείκτες.  Αφίσες.  Καλύμματα
εγγράφων. Κατάλογοι. Χρωμολιθογραφίες. Σετ σχεδίου. Εφημερίδες. Περιοδικά.
Περιοδικές εκδόσεις. Βιβλία. Λιθογραφίες. Χαρτί περιτυλίγματος. Υγείας (χαρτί-
).  Βάρη  για  χαρτιά  (πρες-παπιέ).  Μπύρας  (Σουβέρ  ποτηριών-).  Βιβλία
(σελιδοδείκτες-ων). Βιβλιοστάτες. Μελάνες. Μελανοδοχεία. Σαλιάρες χάρτινες.
Σχεδιασμού  υλικά.  Γραφικές  (-αναπαραστάσεις).  Είδη  σχολικά.  Πίνακες
κιμωλίας.  Νομίσματα  (θήκες  ταξινόμησης  και  καταμέτρησης  -ων).
Σφουγγαράκια  ύγρανσης  [είδη  γραφείου].  Ύλες  πλαστικές  για  πρόπλαση.
Κυανοτυπίες. Διάτρητα φύλλα (στένσιλ) [είδη χαρτοπωλείου]. Αφίσες από χαρτί
και  χαρτόνι.  Κάρτες.  Χαλύβδινα  γράμματα  και  χαλύβδινες  γραφίδες.
Υδατογραφίες.  Διανεμητές  συγκόλλησης  ταινίας.  Κολλητικές  ταινίες  για
χαρτικά  ή  για  οικιακούς  σκοπούς.  Αυτοκόλλητα.  Δακτύλιοι  πούρων.  Ντοσιέ
εγγράφων γραφείου. Πηλός για κατασκευή προπλασμάτων. Αριθμητικοί πίνακες.
Χάρτινες  επενδύσεις  για  συρτάρια,  αρωματισμένες  ή  μη.  Μοντέλα
αρχιτεκτονικής.  Άτλαντες  γεωγραφικοί.  Σημαίες  [από  χαρτί].  Δελτία
[εισητήρια].  Σημειωματάρια  [μπλοκ]  είδη  χαρτοπωλείου.  Στυλό  διαρκείας.
Σακουλάκια  ψησίματος  για  μικροκύματα.  Σβηστήρες  πινάκων.  Γομολάστιχες.
Γόμες. Περιτυλίγματα μπουκαλιών και φάκελλοι από χαρτόνι ή χαρτί. Βουλοκέρι.
Ζωγραφικής  καβαλέτα.  Βιβλία  τραγουδιών.  Ανθρακογραφίες  (μολύβια-ών).
Χαρτί  γραφής.  Αφισών  βάσεις  από  χαρτί  ή  χαρτόνι.  Φυλλάδια.  Γραφίδες
μελάνης.  Κεριά  μορφοποίησης  όχι  για  οδοντική  χρήση.  Πινέζες  [αιχμές].
Χάρτινες  ταινίες  και  φιόγκοι.  Μελανοταινίες  για  εκτυπωτές  Η/Υ.  Ταινίες
γραφομηχανών. Πινάκια (είδη γραφείου). Χαρτοποιίας κουτιά [είδη γραφείου].
Διαβήτες σχεδιασμού. Πιάστρες εγγράφων. Μαχαίρια χαρτιού (κόφτες). Φάκελοι
αρχειοθέτησης  [είδη  χαρτοπωλείου].  Τετράδια  για  γράψιμο  ή  σχέδιο.
Ζωγραφικής  (Πίνακες-)  με  πλαίσιο  ή  όχι.  Δακτυλήθρες  [είδη  γραφείου].
Βιβλιοδεσίας  (συσκευές  και  μηχανήματα-)  [είδη  γραφείου].  Αυτοκόλλητες
(Μεμβράνες-) χαρτοπωλείου. Μελανωτήρες σφραγίδων. Κανόνες τετραγωνικοί
[χάρακες].  Σφράγισης  (Δακτύλιος  στεγανοποίησης-).  Ευχετήριες  κάρτες.
Διηθητικό χαρτί. Είδη χαρτοπωλείου, καλύμματα βιβλίου [είδη χαρτοπωλείου].
Φωτογραφικές (Υποστηρίξεις για -). Ελαστικές ταινίες γραφείου. Συρραπτικές
μηχανές  [είδη  γραφείου].  Συνδετήρες  εγγράφων.  Φύλλα  χάρτου  [είδη
χαρτοπωλείου].  Ξύστρες για μολύβια.  Μολύβια μηχανικά.  Φωσφορίζον χαρτί.
Αναδευτήρες  χρωμάτων.  Ασημόχαρτο.  Κηρόχαρτο.  Πολτός  μορφοποίησης.
Διατρητικά  γραφείου.  Πινέλα  ζωγραφικής.  Ρολά  ελαιοχρωματισμού.
Ταχυδρομικές κάρτες (καρτ ποστάλ). Έντυπες εκδόσεις. Απορροφητικό χαρτί
[στυπόχαρτο]. Φάκελοι [είδη χαρτοπωλείου].

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.
Avda. de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54160
 : 04/08/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Συσκευές  και  όργανα επιστημονικά,  ναυτικά,  τοπογραφικά,  φωτογραφικά,
μέτρησης,  κινηματογραφικά,  οπτικά,  ζύγισης,  σηματοδότησης,  ελέγχου
(επίβλεψης), διάσωσης και εκπαίδευσης. Συσκευές και όργανα για την μεταφορά,
διανομή, μετατροπή, συσσώρευση, ρύθμιση ή έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος.
Συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας.
Μαγνητικοί φορείς δεδομένων. Σύμπυκνοι δίσκοι ήχου, ψηφιακοί βιντεοδίσκοι
και άλλα ψηφιακά μέσα εγγραφής. Κέρμα [κερματοδέκτες]. Ταμειακές μηχανές,
αριθμομηχανές,  εξοπλισμός  επεξεργασίας  στοιχείων  και  ηλεκτρονικοί
υπολογιστές. Πυροσβεστήρες. Περιφερειακός εξοπλισμός προσαρμοσμένος για
χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αντιθαμβωτικά γυαλιά. Διόπτρες. Οπτικοί
φακοί. Γυαλιών αλυσιδίτσες. Φακοί επαφής. Κορδόνια γυαλιών επιρρίνιων. Φακοί
για γυαλιά οράσεως. Θήκες γυαλιών οράσεως. Σκελετοί γυαλιών. Γυαλιά ήλιου.
Θήκες για φακούς επαφής. Υποδήματα προστασίας από ατυχήματα, ακτινοβολία
και φωτιά. Αλεξίσφαιρα γιλέκα. Ζώνες σωστικές. Ενδύματα για προστασία από
ατυχήματα, ακτινοβολία και πυρκαγιά. Γάντια κατάδυσης. Γάντια για προστασία
από  ατυχήματα.  Φόρμες  κατάδυσης.  Κωδικοποιημένες  μαγνητικές  κάρτες.
Αεροπόρων  (Ειδικά  προστατευτικά  ενδύματα-).  Ατζέντες  ηλεκτρονικές.
Τηλέφωνα.  Όργανα  μέτρησης  του  βάρους.  Πυξίδες.  Υπολογιστικές  μηχανές.
Προστατευτικά  κεφαλής.  Τηλεσκόπια.  Χρονογράφοι[συσκευές  καταγραφής
χρόνου]. Κουταλάκια δοσομετρικά. Βηματόμετρα [ποδόμετρα]. Σύμπυκνοι δίσκοι
απλής  ανάγνωσης.  Κάτοπτρα  [οπτικά  είδη].  Κιάλια.  Συσκευές  ένδειξης
θερμοκρασίας.  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών.  Κασετόφωνα.  Γραμμικού
κώδικα αναγνώστες. Φακοί για σήματα, οπτικοί λαμπτήρες, συσκευές προβολής.
Φακοί μεγενθυντικοί [οπτικά είδη]. Υπαγόρευσης (Συσκευές-). Βάρη. Ηλεκτρικές
γαλβανικές  και  ηλιακές  μπαταρίες.  Η/Υ  (προγράμματα-)  εγγεγραμμένα.
Μεταφραστές ηλεκτρονικής τσέπης. Τρανζίστορ (ηλεκτρικό). Θερμόμετρα όχι
ιατρικά.  Ενδοεπικοινωνία (συσκευές -ας).  Κασέτες βίντεο.  Κινούμενα σχέδια.
Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας [γουόκι-τώκι]. Ηλεκτρονικές εκδόσεις, με
δυνατότητα  μεταφόρτωσης.  Κλεψύδρες.  Ηχητικοί  συναγερμοί.  Συναγερμοί
αντικλεπτικοί. Συναγερμοί πυροσβεστικοί. Προστατευτικές βάσεις για ποντίκια
(ηλεκτρονικών υπολογιστών). Ηχεία. Ενισχυτές. Κεραίες. Αντιθαμβωτικά γείσα.
Ακουστικά  τηλεφώνου.  Κεφαλόφωνα  [ακουστικά]  για  μουσική.  Αυτόματοι
τηλεφωνητές.  Ανιχνευτές  πλαστού  νομίσματος.  Δοντιών  (Προστατευτικά-).
Χρημάτων  (Μηχανές  μέτρησης  και  διαλογής-).  Πάχος  δερμάτων  (Όργανα
μέτρησης  του  -ς-).  Ετικέτες  ηλεκτρονικές  για  εμπορεύματα.  Γυαλιά
προστατευτικά  για  αθλήματα.  Ηλεκτρομαγνητικά  πηνία.  Χρονομετρητές
ηλεκτρονικοί  φωτοκινούμενοι.  Ασύρματα  τηλέφωνα.  Μεγεθυντικές  (Συσκευές
φωτογραφιών-).  Αστρονομίας  (Συσκευές  και  όργανα-).  Θερμιονικές  βαλβίδες
(ράδιο).  Αυτόματα  μηχανήματα  μουσικής  με  προπληρωμή.  Ζυγαριές.  Λέμβοι
σωστικές.  Συσκευές  καταγραφής  με  μαγνητική  ταινία.  Ταινίες  καθαρισμού
κεφαλών  ανάγνωσης.  Κασέτες  βίντεο.  Μαγνητικές  ταινίες.  Απομαγνητισμού
συσκευές μαγνητικών ταινιών. Βαρόμετρα. Διανεμητές εισιτηρίων. Θερμότητας
(Συσκευές  ελέγχου-).  Φωτογραφικές  μηχανές.  Κάμερες  βίντεο.  Φυσίγγια
παιγνιδιών  βίντεο.  Κρυπτογραφικά  μαγνητικά  μηχανήματα.  Στροφόμετρα.
Διαφάνειες  [φωτογραφία].  Συσκευές  προβολής  διαφανειών.  Δυναμόμετρα.
Αντανάκλασης ατομικοί δίσκοι για την πρόληψη των ατυχημάτων κυκλοφορίας.
Διατάξεις  σημείωσης  μάκρους  στριφώματος.  Δοσομετρητές.  Καλύμματα  για
ηλεκτρικές  πρίζες.  Σταθμοί  ραδιοτηλεφωνικοί.  Σαρωτές  [εξοπλισμός
επεξεργασίας  δεδομένων].  Λυχνίες  αναλαμπής  (φλας)  [φωτογραφία].
Φωτοτυπικά  μηχανήματα.  Ολογράμματα.  Συσκευές  για  σύμπυκνους  δίσκους.
Επιγραφές  φωτεινές.  Φωσφορίζουσες  (λυχνίες-)  διαφημιστικές  [νέον].
Μαγνητοσκόπια.  Ακουστικοί  σωλήνες.  Διατάξεις  μνήμης  ηλεκτρονικών
υπολογιστών.  Μικρόφωνα.  Μικροεπεξεργαστές.  Μόντεμ  [διαποδιαμορφωτές].
Κολύμβηση  υποβρύχια  (αναπνευστικές  συσκευές-ας-ης).  Φακοί  αντικειμενικοί
[οπτικά είδη]. Οζονιστήρες. Οθόνες προβολής. Διακόπτες ηλεκτρικοί. Σκύλων
(Σφυρίκτρες  για  κάλεσμα-).  Κουμπιά  κουδουνιών.  Συσκευές  ραδιοφωνικές.
Δέκτες  ήχου  και  εικόνας.  Καρπών στηρίγματα για  χρήση με  ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Καντάρια [ζυγαριές]. Τηλεόρασης (Συσκευές-). Πικάπ. Εξοπλισμός
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επεξεργασίας κειμένου. Βιντεόφωνα. Φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα,
αναγνώστες ψηφιακών βιβλίων, έξυπνα τηλέφωνα, θήκες μεταφοράς φορητών
υπολογιστών.  Έξυπνα  γυαλιά.  Έξυπνα  ρολόγια  χειρός.  Καλώδια  μαγνητικά.
Ακτινολογικές συσκευές για επαγγελματική χρήση. Γουόκμαν.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.
Avda. de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna)
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56005
 : 30/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
6:  Κοινά  μέταλλα  και  τα  κράματά  τους,  μεταλλικά  υλικά  οικοδομής,
μεταφερόμενες  οικοδομές  από  μέταλλο,  σιδηροτροχιές  (ράγιες)  και  άλλα
μεταλλικά υλικά για σιδηροδρόμους, καλώδια και σύρματα (μη ηλεκτρικά) από
κοινά  μέταλλα,  σιδηρικά,  μικρά  αντικείμενα  από  μέταλλα,  σωλήνες  και
σωληνάρια από μέταλλο, χρηματοκιβώτια και ταμεία, αγαθά από μη πολύτιμα
μέταλλα,  συγκεκριμένα,  αγάλματα,  αγαλμάτια,  προτομές,  επιτάφια  μνημεία,
γλυπτά, ειδώλια, διακοσμητικά αγαλματίδια, πλάκες από μη πολύτιμα μέταλλα,
πλακέτες ονόματος από μη πολύτιμα μέταλλα, ταφόπλακες, καλάθια, υποθέματα
για πιάτα (σουπλά), κεντρικά κομμάτια τραπεζιού, επιτραπέζιες προστατευτικές
βάσεις για ποτά (σουβέρ), ράβδοι, πόμολα θυρών, μεταλλεύματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Amazon Europe Core SARL
38 avenue John F.Kennedy, Luxembourg L-1855
Luxembourg

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56014
 : 30/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
21: Σκεύη και δοχεία για οικιακή ή μαγειρική χρήση (όχι από πολύτιμα μέταλλα
ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα), κτένες και σπόγγους, βούρτσες (εκτός
από  πινέλλα),  υλικά  για  την  κατασκευή  βούρτσων,  όργανα  και  υλικό  για
καθάρισμα,  τελλάκι  για καθάρισμα,  ακατέργαστο ή μισοκατεργασμένο γυαλί
(εκτός απο γυαλί που χρησιμοποιείται στην οικοδομή), γυαλικά, πορσελάνη και
πήλινα αγγεία.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Amazon Europe Core SARL
38 avenue John F.Kennedy, Luxembourg L-1855
Luxembourg

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82658
 : 16/04/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
43: Παροχή υπηρεσιών καφετέριας.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

GML OMNI COFFEE LTD
Αθηνών 80, 3040 Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82688
 : 02/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής πώλησης σε σχέση με καφέ και τσάι.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
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ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
GML OMNI COFFEE LTD
Αθηνών 80, 3040 Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82126
 : 01/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
40: Ανάγλυφη εκτύπωση χαρακτήρων, εκτύπωση βιβλίων, εκτύπωση σε μαλλί,
εκτύπωση σφραγίδων,  εκτύπωση σε  κοντομάνικες  βαμβακερές  μπλούζες  και
πάνω σε άλλων ειδών μπλούζες, εκτύπωση με τη μέθοδο του αποχρωματισμού,
εκτύπωση σχεδίων και φωτογραφιών πάνω σε διάφορα αντικείμενα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Daniela Matter
Μπελλαπαις 2, Στρόβολος 2057 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82034
 : 03/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42: Υπηρεσίες χημικού, χημικού εργαστηρίου, βιολογικού εργαστηρίου, χημικών
αναλύσεων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ
Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη 20-22 Μέγαρο Ορφανίδη, 1ος όροφος, 6046 Λάρνακα
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26996
 : 26/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Άλευρα και παρασκειυάσματα από σιτηρά, είδη μακαρονοποιίας, ζυμαρικά,
ζύμη και άλευρα για ζύμη.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ "GEORGINA" LIMITED
Οδός Ευαγόρου αρ. 15, 5380 Δερύνεια
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 30890
 : 13/11/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 5
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
11: Οικιακές συσκευές γκαζιού και ηλεκτρισμού. Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΑΙΜΙΛΙΟΥ Α. ΕΛΛΗΝΑ & ΣΙΑ ΛΤΔ
Οδός Θεοτόκη αρ. 6, Λευκωσία

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82843
 : 12/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41: Προβολή συμβουλών σχετικά με την επιμόρφωση και τη συμπληρωματική
κατάρτιση, παροχή επαγγελματικών συμβουλών στον τομέα της εκπαίδευσης,
παροχή συμβουλών για υπηρεσίες κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης, υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σχετικά με την εκπαίδευση και επιμόρφωση διοικητικών
στελεχών  και  προσωπικού,  υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  την
επιμόρφωση  υπαλλήλων,  οργάνωση  και  διεξαγωγή  εμπορικών  και
επιχειρηματικών διασκέψεων, οργάνωση εκθέσεων για σκοπούς πολιτιστικούς ή
μορφωτικούς,  οργάνωση  χορών,  διοργάνωση  συνεδριών  για  εκπαιδευτικούς
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σκοπούς, κατάρτιση στον τομέα των επιχειρήσεων, επαγγελματική εκπαίδευση.
(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
Ανδρέα Αραούζου 12, 1076 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57908
 : 21/09/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Προϊόντα για την υγιεινή και για τη θεραπεία της ρινικής κοιλότητας.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ISTITUTO GANASSINI S.p.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE
Via P. Gaggia 16, 20139 Milan
Italy

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26510
 : 11/08/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
20: 'Επιπλα. Μεταλλικά και μη μεταλλικά ράφια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Arneg S.p.A.
Via Venezia, 58, Frazione Marsango, 35010 Campo san Martino (PD)
Italy

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 27043
 : 21/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Είδη ένδυσης, παντός είδους καλύμματα της κεφαλής, παπούτσια, σκούφοι,
μαγιώ μπάνιου, βρεφικά και παιδικά ενδύματα, παιδικά πανάκια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

CATIMINI
94, rue Choletaise, 49450 SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55726
 : 28/02/2007
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
18:  Δέρμα και  απομιμήσεις  δέρματος,  σακίδια πλάτης,  πορτοφόλια ανδρικά,
θήκες για μολύβια, πορτοφόλια γυναικεία και σχολικές τσάντες πλάτης. Παχιά
δέρματα, κιβώτια και ταξιδιωτικοί σάκκοι.  Ομπρέλες (για τη βροχή και τον
ήλιο) και μπαστούνια. Μαστίγια, χάμουρα και σέλλες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

AGUIRRE Y COMPANIA, S.A.
Paseo de la Castellana 30, 28046 Madrid
Spain

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 5774
 : 21/02/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 0
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Κονσέρβες ψαριού.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου MITSUI & CO., LTD
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Εμπορικού Σήματος: 2-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54734
 : 24/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
24: Υφάσματα. Σεντόνια. Φόδρες. Πετσέτες. Ετικέτες από ύφασμα. Επιτραπέζιες
βάσεις για πιάτα (σουπλά) από ύφασμα. Βάσεις ποτηριών από ύφασμα (σουβέρ).
Μαντήλια  τσέπης  [υφασμάτινα].  Πετσέτες  φαγητού  υφασμάτινες.  Yφάσματα.
Ταπετσαρίες  από  υφαντουργικές  ύλες,  κουρτίνες  από  υφαντουργικές  ή
πλαστικές  ύλες.  Πετσέτες  προσώπου  από  ύφασμα.  Επιτραπέζιες  βάσεις  για
πιάτα  (σουπλά)  από  κλωστοϋφαντουργικά  προϊόντα.  Τραβέρσες  τραπεζιού
(τραπεζομάντηλα) από ύφασμα. Επενδύσεις επίπλων υφασμάτινες. Περιβλήματα
κυλίνδρου πιεστηρίου υφασμάτινα. Mη υφασμένα είδη υφαντουργίας. Πετσέτες
φαγητού  υφασμάτινες.  Κουρτίνες  από  ύφασμα  ή  πλαστικό.  Κορδόνια  από
υφαντικές  ύλες.  Σημαίες  από  ύφασμα  ή  πλαστικό.  Λάβαρα  από  ύφασμα  ή
πλαστικό.  Υφάσματα από  υαλοβάμβακα για  υφαντική  χρήση.  Τουλπάνια  από
ύφασμα ή πλαστικό. Κουρτίνες μπάνιου υφασμάτινες ή πλαστικές. Φόδρες για
καπέλα  τυποποιημένες.  Πανιά  για  αφαίρεση  του  μακιγιάζ.  Υφάσματα  με
ζωγραφισμένα σχέδια για  κέντημα.  Πανιά για  την αλλαγή βρεφικών πανών.
Επιπλώσεων  υφάσματα.  Υαλοϋφάσματα  [πετσέτες].  Ύλες  πλαστικές
[υποκατάστατα  υφασμάτων].  Υφάσματα  βαμβακερά.  Έντυπα  (Μεταξωτά
υφάσματα για πατρόν -). Υφάσματα από υαλοβάμβακα για κλωστοϋφαντουργική
χρήση.  Υλικά  φιλτραρίσματος  από  ύφασμα,σκεπάσματα  και  καλύμματα  για
κρεβάτια και τραπέζια, στρωσίδια.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Canon Kabushiki Kaisha
30-2, 3-chome, Shimomaruko , Ohta-ku, Tokyo
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54736
 : 24/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
27:  Χαλιά,  κουρελούδες,  ψάθες,  χαλάκια  λινολαίου,  τεχνητός  χλοοτάπητας.
Χαλάκια  μπάνιου.  Υποστρώματα χαλιών.  Καλύμματα και  χαλάκια  οχημάτων.
Τάπητες, ψάθες και χαλάκια. Ψάθες πόρτας. Επιστρώσεις δαπέδου. Γυμναστική
(τάπητες  -ής).  Χαλάκια  γυμναστικής.  Λινοτάπητες.  Ψάθες.  Τάπητες  από
υφασμένα σκοινιά για πίστες του σκι; Αντιολισθητικοί τάπητες. Καλάμι (Ψάθες
από -), επενδύσεις τοίχων όχι από ύφασμα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Canon Kabushiki Kaisha
30-2, 3-chome, Shimomaruko , Ohta-ku, Tokyo
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54737
 : 24/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
28:  Παιχνίδια  και  αντικείμενα  για  παιχνίδι,  είδη  και  εξοπλισμός  άθλησης,
διακοσμήσεις  για  χριστουγεννιάτικα  δέντρα,  αγκίστρια  ψαρέματος,  τεχνητά
δολώματα  ψαρέματος.  Δολώματα  [σύνεργα  αλιείας].  Ανιχνευτές  αλιείας
[σύνεργα  αλιείας].  Κοφίνια  [παγίδες  ψαρέματος].  Φελλοί  αλιείας.  Πετονιές
αλιείας.  Εξαρτήματα  για  ψάρεμα,  αγκίστρια,  απόχες.  Πετονιές  αλιείας.
Δολώματα [τεχνητά].  Ανέμες πετονιάς για  την αλιεία.  Καλάμια αλιείας που
χρησιμοποιούν οι αγκιστρευτές ή οι ψαράδες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Canon Kabushiki Kaisha
30-2, 3-chome, Shimomaruko , Ohta-ku, Tokyo
Japan
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54740
 : 24/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31:  Γεωργικά,  κηπουρικά  και  δασικά  προϊόντα.  Σπόροι  ως  ζωοτροφή.
Ακατέργαστοι  και  μη  επεξεργασμένοι  κόκκοι.  Ακατέργαστοι  και  μη
επεξεργασμένοι σπόροι. Δημητριακά (υπολείμματα προϊόντων) για ζωοτροφές,
υποπροϊόντα της μεταποίησης σιτηρών, για ζωική κατανάλωση. Ακατέργαστα
δημητριακά, ζωντανά ζώα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, σπόροι, ζωντανά φυτά
και  άνθη,  τροφές  για  ζώα,  βύνη,  ακατέργαστη  ξυλεία,  ακατέργαστα
δημητριακά,  γονιμοποιημένα  αυγά  για  εκκόλαψη,  μαλάκια  και  οστρακοειδή
(ζωντανά).

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Canon Kabushiki Kaisha
30-2, 3-chome, Shimomaruko , Ohta-ku, Tokyo
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54741
 : 24/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
32: Μπύρα, μεταλλικά και αεριούχα νερά και μη αλκοολούχα ποτά, φρουτοποτά
και φρουτοχυμοί, σιρόπια και ύδατα αεριούχα (προϊόντα παρασκευής -ων -ών).
Σκόνες  για  ποτά  αεριούχα.  ποτών  (Εκχυλίσματα  για  την  παραγωγή  -).
Παρασκευάσματα  για  την  παρασκευή  λικέρ.  Παρασκευάσματα  για  την
παρασκευή μεταλλικού νερού. Σιρόπια για ποτά. Λεμονάδες (Σιρόπια για -), μη
αλκοολούχα ποτά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Canon Kabushiki Kaisha
30-2, 3-chome, Shimomaruko , Ohta-ku, Tokyo
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58711
 : 08/12/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7: Ηλεκτρικές συσκευές, όργανα και μηχανές οικιακές για την κουζίνα και το
νοικοκυριό περιλαμβανόμενα στην κλάση 7. Συσκευές, όργανα και μηχανές για
σκοπούς  πλυσίματος,  στεγνώματος  ή  καθαρισμού.  Ηλεκτρικές  σκούπες  και
συσκευές, όργανα και μηχανές καθαρισμού που περιλαμβάνονται στην κλάση 7.
Μηχανές, συσκευές και όργανα για κέρωμα και στίλβωμα, σίδερα και συσκευές,
όργανα και μηχανές για σιδέρωμα, πλυντήρια πιάτων. Συμπιεστές και συσκευές,
όργανα  και  μηχανές  για  απαλλαγή  απορριμμάτων,  εγκαταστάσεις  για
εξουθένωση και εξάλειψη της σκόνης, συσκευές καθαρισμού που χρησιμοποιούν
ατμό. Μηχανές και συσκευές για σαπούνισμα των χαλιών, μέρη και εφαρμογές
για όλα τα προαναφερόμενα αγαθά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Techtronic Cordless GP
100 Innovation Way, Anderson SC 29621
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58592
 : 29/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7: Συσκευές, όργανα και μηχανήματα για την φροντίδα πατωμάτων, ηλεκτρικές
σκούπες  του  χεριού,  ηλεκτρικές  σκούπες,  ηλεκτρικές  σκούπες  που
χρησιμοποιούν  ατμό,  ηλεκτρικές  σκούπες  με  μεταλλικό  κουτί,  ηλεκτρικές
σκούπες  σε  όρθια  στάση,  εξαρτήματα  για  ηλεκτρική  σκούπα,  μέρη  και
εφαρμογές για όλα τα προαναφερόμενα αγαθά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
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ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου

Εμπορικού Σήματος:
Techtronic Cordless GP
100 Innovation Way, Anderson SC 29621
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57015
 : 07/07/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Τσάϊ και προϊόντα τσαγιού.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Unilever IP Holdings B.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam
The Netherlands

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57737
 : 04/09/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Ζαχαροπλαστικά προϊόντα και καραμέλες (στην κάθε περίπτωση όχι για
ιατρικούς σκοπούς) μαστίχα/τσίχλα, σοκολάτες, αμυγδαλωτά και παγωτά καθώς
και γλυκά, δηλαδή παστίλιες και γλυκόρριζα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

August Storck KG
Waldstrasse 27, 13403 Berlin
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56753
 : 13/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Υπηρεσίες πωλήσεων ανταλλακτικών εξαρτημάτων και αξεσουάρ όπως και
όλων των προϊόντων που σχετίζονται με πάσης φύσης μηχανοκίνητα οχήματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Χρ. Καποδίστριας & Υιοί ΛΤΔ
Καντάρας 54, 1037 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55756
 : 03/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Καφές,  τσάι,  ζάχαρη,  ρύζι,  ταπιόκα,  υποκατάστατα  καφέ.  Αλεύρι  και
προϊόντα από σιτηρά (εκτός από σανού), ψωμί, μπισκότα, γλυκίσματα, πάστες
και ζαχαρωτά, φαγώσιμος πάγος, μέλι, μελάσα, μαγιά (προζύμι), τεχνητή μαγιά.
Αλάτι, μουστάρδα, πιπέρι, ξύδι, σάλτσες, μπαχαρικά, πάγος. Κακάο, κακαόσκονη
για ροφήματα,  πάστα από σοκολάτα,  επιστρώσεις,  δηλαδή επιστρώσεις  από
σοκολάτα,  σοκολάτα,  σοκολατένια  αυγά,  πραλίνες,  διακοσμητικά  για
Χριστουγεννιάτικα δέντρα φτιαγμένα από σοκολάτα, προϊόντα φτιαγμένα από
φαγώσιμο σοκολατένιο κάλυμμα με αλκοολούχα γέμιση, ζαχαρένια αντικείμενα,
είδη ζαχαροπλαστείου περιλαμβανομένης μαλακής και σκληρής ζύμης, τσίχλες,
τσίχλες χωρίς ζάχαρη, ζαχαρωτά χωρίς ζάχαρη.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves, L-2633 Senningerberg
Luxembourg

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55755
 : 03/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7



25/10/2021 279

25/10/2021 279/283

(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών:

30: Καφές, τσάϊ, ζάχαρη, ρύζι, ταπιόκα, σάγο, υποκατάστατα καφέ. Αλεύρι και
προϊόντα από σιτηρά (εκτός σανού), ψωμί, μπισκότα, γλυκίσματα, πάστες και
ζαχαρωτά, φαγώσιμος πάγος, μέλι,  μελάσα, μαγιά (προζύμι),  τεχνητή μαγιά.
Αλάτι,  μουστάρδα,  πιπέρι,  ξύδι,  σάλτσες,  πάγος.  Κακάο,  προϊόντα  κακάου,
δηλαδή κακαόσκονη για ροφήματα, πάστα από σοκολάτα, επιστρώσεις, δηλαδή
επιστρώσεις  από  σοκολάτα,  σοκολάτα,  σοκολατένια  αυγά,  πραλίνες,
διακοσμητικά για Χριστουγεννιάτικα δέντρα φτιαγμένα από σοκολάτα, προϊόντα
φτιαγμένα  από  φαγώσιμο  σοκολατένιο  κάλυμμα  με  αλκοολούχα  γέμιση,
ζαχαρένια αντικείμενα, είδη ζαχαροπλαστείου περιλαμβανομένης μαλακιάς και
σκληρής ζύμης, τσίχλες, τσίχλες χωρίς ζάχαρη, ζαχαρωτά χωρίς ζάχαρη.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves, L-2633 Senningerberg
Luxembourg

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82860
 : 18/06/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Καλλυντικά  περιποίησης  σώματος  και  φροντίδας  ομορφιάς,  ειδικότερα,
σαπούνια,  είδη  αρωματοποιίας,  αιθέρια  έλαια,  καλλυντικά,  λοσιόν  για  τα
μαλλιά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

GIGI COSMETIC LABORATORIES LTD.
30 Shacham St., Petach Tikva
Israel

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55814
 : 15/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42: Αμφίδρομη πολλαπλού χρήστη πρόσβαση σε παγκόσμια δίκτυα επικοινωνιών,
περιλαμβανομένου του διαδικτύου, για μετάδοση, λήψη και άλλης πρόσβασης
εις  χρήση  πληροφοριών  ως  υπηρεσία  σύνδεσης.  Υπηρεσίες  φιλοξενίας
ιστοσελίδων.  Υπηρεσίες  σχεδιασμού  ιστοσελίδων.  Λειτουργία  δικτύων
ηλεκτρονικών πληροφοριών. Συμβουλευτικές και σχεδιαστικές υπηρεσίες εις τον
τομέα  της  τεχνολογικής  πληροφόρησης,  προγραμματισμού  ηλεκτρονικών
υπολογιστών,  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  τηλεπικοινωνιών  και
παγκοσμίων δικτύων επικοινωνιών, περιλαμβανομένου του διαδικτύου.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Verizon Trademark Services LLC
1300 I Street, NW, Suite 500, Washington, DC 20005
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55807
 : 15/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  και
εξοπλισμός, συνδετικά μέρη, εφόδια και συστήματα όλων των τύπων σχετικά με
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εξοπλισμός, συνδετικά μέρη, εφόδια και συστήματα
όλων  των  τύπων  τηλεόρασεων.  Κωδικοποιημένες  κάρτες  αναγνώσιμες  δια
μηχανών.  Τηλεειδοποιητές.  Καλώδια,  διακόπτες  και  σχετικός  εξοπλισμός,
συνδετικά μέρη, εφόδια και συστήματα όλων των τύπων. Εξοπλισμός, συνδετικά
μέρη,  εφόδια  και  συστήματα όλων των τύπων για  μετάδοση,  λήψη ή  άλλη
πρόσβαση  σε  δίκτυα  επικοινωνιών.  Ηχογραφήσεις  και  βιντεοκαταγραφές.
Εξοπλισμός, συνδετικά μέρη, εφόδια και συστήματα όλων των τύπων αναφορικά
με τηλεπικοινωνίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Verizon Trademark Services LLC
1300 I Street, NW, Suite 500, Washington, DC 20005
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United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55808
 : 15/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  'Εντυπο  υλικό,  έντυπες  δημοσιεύσεις,  υλικό  διδασκαλίας  και  οδηγιών,
κατάλογοι, αποτυπωμένος χάρτης και πλαστικές κάρτες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Verizon Trademark Services LLC
1300 I Street, NW, Suite 500, Washington, DC 20005
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55811
 : 15/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37: Υπηρεσίες κατασκευής, εγκαταστάσεως, συντηρήσεως και επιδιορθώσεως
τηλεπικοινωνιών,  μηχανημάτων και  μηχανών ηλεκτρονικών υπολογιστών και
λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  ηχητικού  βίντεο  και  αμφίδρομου
εξοπλισμού, συστατικών μερών, εφοδίων και συστημάτων και σχετικού προς τα
πιο πάνω εξοπλισμού, συστατικών μερών, εφοδίων και συστημάτων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Verizon Trademark Services LLC
1300 I Street, NW, Suite 500, Washington, DC 20005
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55560
 : 30/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
8:  Μαχαιροπήρουνα,  εργαλεία  και  σύνεργα  χεριού,  ξυράφια,  ξυράφια  που
λειτουργούν με ηλεκτρισμό και με μπαταρίες, συσκευές και όργανα απολέπισης,
μη  ηλεκτρικά  σίδερα για  τηγανίτες  (γλυκίσματα),  μη  ηλεκτρικά  ανοικτήρια
κονσέρβας, ανοικτήρια δοχείων και ανοικτήρια στρειδιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

TEFAL
15 Avenue des Alpes, BP 89 ZAE Rumilly EST, 74150 Rumilly
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55559
 : 30/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7:  Μύλοι  αλέσεως  και  ανάμιξης  φαγητού  (μίξερ),  συσκευές  επεξεργασίας
φαγητού,  μηχανές τεμαχισμού σε φέτες,  συσκευές αποφλούδισης,  εκχυμωτές
εσπεριδοειδών, συσκευές εξαγωγής χυμού, συσκευές αλέσεως καφέ, ηλεκτρικά
μαχαίρια, συσκευές αλέσεως τυριού, ηλεκτρικά ανοικτήρια κονσέρβας, μηχανές
καθαρισμού,  πλυντήρια,  μηχανές  σιδερώματος,  μάγγανα  (δηλαδή  συσκευές
στεγνώματος ρούχων εκ δύο ή περισσοτέρων κυλίνδρων), αντλίες. Ηλεκτρικές
συσκευές  καθαρισμού  για  οικιακή  χρήση,  ηλεκτρικές  σκούπες  καθαρισμού,
ηλεκτρικές σκούπες χαλιών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

TEFAL
15 Avenue des Alpes, BP 89 ZAE Rumilly EST, 74150 Rumilly
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55562
 : 30/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 11:  Συσκευές  και  όργανα  θέρμανσης,  ηλεκτρικά  σώματα  θέρμανσης,
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ή/και Υπηρεσιών: θερμάστρες  τοίχου,  αυτόματες  θερμάστρες,  συσκευές  και  όργανα
μαγειρέματος,  ηλεκτρικές συσκευές για την προετοιμασία και  το μαγείρεμα
σαλτσών,  μαρμελάδων,  σοκολάτας,  συσκευές  για  ζέσταμα  πιάτων,  φούρνοι
(εκτός για εργαστηριακούς σκοπούς),  εστίες μαγειρέματος, ηλεκτρικά ταψιά
τηγανίσματος,  ταψιά  σχάρας,  ηλεκτρικά  τηγάνια,  ηλεκτρικές  συσκευές  για
ψήσιμο  με  ατμό,  ηλεκτρικές  κατσαρόλες  πίεσης,  βαλβίδες  για  ηλεκτρικές
κατσαρόλες πίεσης, συσκευές για ζέσταμα φαγητού, ηλεκτρικές συσκευές για
μαγείρεμα πάνω σε πλάκα, προγραμματιζόμενες συσκευές για ψήσιμο φαγητού,
ηλεκτρικές  καφετιέρες,  καφετιέρες  με  φίλτρο,  ηλεκτρικές  τσαγιέρες,
ηλεκτρικές σχάρες για  το ψήσιμο ή  κάπνισμα κρέατος,  αναπτήρες γκαζιού,
ηλεκτρικές γριλλιέρες, ηλεκτρικές συσκευές για την ετοιμασία φρυγανισμένων
σάντουιτς,  μπιφτεκιών,  φρέσκου τυριού,  τυριού τύπου φοντού,  τυριού τύπου
ρακλέτ,  για  σουβλάκια,  για  τσιγάρισμα  και  κατάστημα φαγητού,  ηλεκτρικά
σίδερα  για  γλυκές  τηγανίτες,  ηλεκτρικές  συσκευές  παρασκευής  γιαουρτιού,
ηλεκτρικές συσκευές παρασκευής παγωτού,  ηλεκτρικοί  βραστήρες,  συσκευές
στεγνώματος,  κρεμάστρες ρούχων,  συσκευές χειρός για στέγνωμα μαλλιών,
συσκευές  για  στέγνωμα μαλλιών  για  κομμωτήρια,  συσκευές  εξαερισμού  και
κλιματισμού,  ανεμιστήρες,  έαρ  κοντίσιονς,  εξαεριστήρες,  συσκευές
απορρόφησης  καπνών  και  οσμών,  συσκευές  παραγωγής  ατμού,  συσκευές
ύγρανσης, οικιακές γεννήτριες ατμού, γεννήτριες ατμού για οικιακή χρήση για
σιδέρωμα και μαλάκωμα, σανίδες σιδερώματος με ενσωματωμένες γεννήτριες
ατμού,  συσκευές  για  την  επεξεργασία  νερού,  φίλτρα  (μέρη  για  οικιακές
εγκαταστάσεις), κασέτες για το φιλτράρισμα νερού για σίδερα ατμού.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

TEFAL
15 Avenue des Alpes, BP 89 ZAE Rumilly EST, 74150 Rumilly
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 26950
 : 23/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Είδη ένδυσης, υπόδησης και καλύμματα κεφαλής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SONY KABUSHIKI KAISHA (εμπορευομένων επίσης και ως SONY CORPORATION)
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo
Japan

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56382
 : 17/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Λάστιχα με αεροθάλαμο και λάστιχα με σαμπρέλλες για τροχούς οχημάτων.
Περιφέρειες για ελαστικά που αναγομώνονται.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
23, Place des Carmes –Dechaux, 63000 Clermont-Ferrand
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 55184
 : 17/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12: Λάστιχα με αεροθάλαμο και λάστιχα με σαμπρέλλες για τροχούς οχημάτων,
περιφέρειες για ελαστικά που αναγομώνονται.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
23, Place des Carmes –Dechaux, 63000 Clermont-Ferrand
France
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54953
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 08/12/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42: Υπηρεσίες εστιατορίου.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

A. AND G. ALFA PIZZA LTD
ΑΔΩΝΙΔΟΣ 11Δ, 2540 ΔΑΛΙ
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 1552
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 11/10/2021
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
No Class

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

42: Φρούτα όλων των ειδών.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

THE CYPRUS PHASSOURI HOLDINGS PUBLIC LIMITED
Τ.Θ. 50180,3601 Λεμεσός
Cyprus
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