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

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93075
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 14/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ALPHA BANK CYPRUS LTD

Γωνία  Χείλωνος  και  Γλάδστωνος,  Πλατεία  Στυλιανού  Λένα,  1101  Λευκωσία
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Alpha Easy 2 Open
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Κωδικοποιημένες κάρτες για χρήση σε σχέση με την ηλεκτρονική μεταφορά
χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών;  Κωδικοποιημένες  κάρτες  για  πιστούς
πελάτες;  Πιστωτικές  κάρτες;  Πιστωτικές  κάρτες  (κωδικοποιημένες);
Μαγνητικές  κωδικοποιημένες  κάρτες;  Κωδικοποιημένες  τραπεζικές  κάρτες;
Μαγνητικές  πιστωτικές  κάρτες;  Πιστωτικές  κάρτες μαγνητικές;  Μαγνητικές
κάρτες πληρωμής; Κάρτες ανάληψης μετρητών [κωδικοποιημένες]; Τυπωμένες
τραπεζικές κάρτες [κωδικοποιημένες]; Τυπωμένες κάρτες ανάληψης μετρητών
[μαγνητικές]; Κάρτες πληρωμής μαγνητικά κωδικοποιημένες; Κωδικοποιημένες
κάρτες για χρήση σε συναλλαγές σε σημεία πώλησης; Κωδικοποιημένες κάρτες
για  χρήση  σε  σχέση  με  την  ηλεκτρονική  μεταφορά  κεφαλαίων;  Τυπωμένες
κάρτες  ανάληψης  μετρητών  [κωδικοποιημένες];  Τραπεζικές  κάρτες
(κωδικοποιημένες  ή  μαγνητικές);  Πιστωτικές  κάρτες  με  μαγνητική  λωρίδα;
Μαγνητικά κωδικοποιημένες τραπεζικές κάρτες;  Μαγνητικά κωδικοποιημένες
κάρτες  χρέωσης;  Κωδικοποιημένες  προπληρωμένες  πιστωτικές  κάρτες;
Κωδικοποιημένες  προπληρωμένες  κάρτες  πληρωμής;  Μαγνητικά
κωδικοποιημένες  πιστωτικές  κάρτες;  Τυπωμένες  τραπεζικές  κάρτες
[μαγνητικές];  Μαγνητικές  κάρτες  ανάληψης  μετρητών..
16: Γραφική ύλη; Χαρτί αλληλογραφίας; Φωτοτυπικό χαρτί; Χάρτινες ετικέτες;
Χαρτί για φακέλους; Χαρτί για σημειώσεις; Σελιδοδείκτες από χαρτί; Χαρτικά
είδη  γραφείου;  Χαρτί  σημειώσεων  με  επικεφαλίδα;  Αφίσες;  Διαφημιστικά
φυλλάδια; Έντυπο υλικό; Έντυπο υλικό προώθησης; Πιστωτικές κάρτες χωρίς
μαγνητική κωδικοποίηση; Κάρτες; Γραφική ύλη γραφείου; Διαφημιστικές αφίσες;
Είδη  γραφικής;  Έντυπα  ενημερωτικά  φυλλάδια;  Έντυπες  διαφημίσεις;
Επιστολόχαρτα;  Κάρτες..
35:  Διαφήμιση,  ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;
Διαφήμιση, εμπορία (μάρκετινγκ) και υπηρεσίες προώθησης; Παροχή χώρου σε
ιστοθέσεις για διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών; Προώθηση και διαφήμιση
ηλεκτρονικής τραπεζικής υπηρεσίας και προϊόντος; Παροχή χώρου σε ιστότοπο
για  διαφήμιση  της  συγκεκριμένης  υπηρεσίας  και  προϊόντος;  Μάρκετινγκ
διαδικτύου;  Διαφημιστικά  τηλεοπτικά  μηνύματα;  Διαφημιστικά  ραδιοφωνικά
μηνύματα;  Ραδιοφωνική  διαφήμιση  και  ραδιοφωνικά  διαφημιστικά  μηνύματα;
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Δημοσίευση  έντυπου  υλικού  για  διαφημιστικούς  σκοπούς;  Δημοσίευση
διαφημιστικού  υλικού;  Δημοσίευση  διαφημιστικού  υλικού  στο  διαδίκτυο;
Διαφήμιση;  Διαφημίσεις  και  διαφημιστικές  υπηρεσίες  μέσω  τηλεοράσεως,
ραδιοφώνου ή ταχυδρομείου; Διαφήμιση σε ηλεκτρονικά μέσα και ειδικότερα
στο Διαδίκτυο; Διαφήμιση σε ηλεκτρονικούς πίνακες; Διαφημιστικές υπηρεσίες
για  την  εμπορική  διάθεση  νέων  προϊόντων;  Διαφημιστικές  υπηρεσίες,
παρεχόμενες  μέσω  του  Διαδικτύου;  Διαφημιστικές  υπηρεσίες  σε  σχέση  με
χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες;  Διαφημιστική  προβολή  μέσω  πανό;  Έκδοση
έντυπου υλικού για  διαφημιστικούς σκοπούς σε  ηλεκτρονική μορφή;  Έκδοση
διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού  και  κειμένων;  Έκδοση
διαφημιστικών  εντύπων;  Έκδοση  διαφημιστικών  φυλλαδίων;  Έκδοση  και
ενημέρωση  διαφημιστικών  κειμένων;  Ενημέρωση  διαφημιστικού  υλικού;
Ενημέρωση διαφημιστικών πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις  δεδομένων;
Ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  διαφήμισης  και  εμπορικής  προώθησης;  Μηνύματα
διαφημιστικά; Μάρκετινγκ προϊόντων; Ηλεκτρονική δημοσίευση έντυπου υλικού
για διαφημιστικούς σκοπούς; Παραγωγή διαφημίσεων; Παραγωγή διαφημιστικού
υλικού;  Παραγωγή  διαφημιστικού  υλικού  και  διαφημιστικών  μηνυμάτων;
Παραγωγή  οπτικού  διαφημιστικού  υλικού;  Παραγωγή  ραδιοφωνικών
διαφημίσεων; Παραγωγή τηλεοπτικών διαφημίσεων; Παραγωγή τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών  διαφημίσεων;  Προετοιμασία  διαφημίσεων;  Προετοιμασία
διαφημιστικού  υλικού;  Προετοιμασία  διαφημιστικών  εκδόσεων;  Προετοιμασία
διαφημιστικών στηλών; Προετοιμασία διαφημιστικών φυλλαδίων; Προετοιμασία
και καταχώριση διαφημίσεων; Προετοιμασία οπτικοακουστικών παρουσιάσεων
για διαφημιστικές χρήσεις; Προώθηση των αγαθών και υπηρεσιών άλλων μέσω
του Διαδικτύου; Ραδιοφωνική και τηλεοπτική διαφήμιση; Υπηρεσίες διαφήμισης
και εμπορικής προώθησης προϊόντων; Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ;
Υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης; Υπηρεσίες διαφημιστικές και προώθησης;
Υπηρεσίες προώθησης και  διαφήμισης τραπεζικού προϊόντος;  Προώθηση του
προϊόντος  με  έντυπα  και  ηλεκτρονικά  μέσα;  Προώθηση  του  τραπεζικού
προϊόντος;  Διαφήμιση  ανοίγματος  τραπεζικού  λογαριασμού  μέσω  του
διαδικτύου,  της τηλεόρασης και  του  ραδιοφώνου και  σε  εξωτερικού χώρου
διαφημίσεις; Ενημέρωση των καταναλωτών για το τραπεζικό προϊόν; Διανομή
διαφημιστικού, εμπορικού και προωθητικού υλικού του τραπεζικού προϊόντος;
Διαφήμιση..
36:  Διαδικτυακές  τραπεζικές  υπηρεσίες;  Διαχείριση  καταθέσεων;  Διαχείριση
περιουσιακών  στοιχείων  για  λογαριασμό  τρίτων;  Διαχείριση  στοιχείων
ενεργητικού;  Διαχείριση  χρημάτων;  Διεξαγωγή  χρηματοοικονομικών
συναλλαγών;  Ηλεκτρονικές  τραπεζικές  υπηρεσίες;  Ηλεκτρονικές  τραπεζικές
υπηρεσίες μέσω παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών;  τραπεζικές
συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου; Ιδιωτική τραπεζική; Οικονομικές υπηρεσίες;
Οικονομικές  χρηματοπιστωτικές  συναλλαγές  και  εμβάσματα  και  υπηρεσίες
πληρωμών;  Παροχή  τρεχούμενων  λογαριασμών;  Προσωπικές  τραπεζικές
υπηρεσίες;  Τραπεζικές  και  χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες;  Τραπεζικές
συναλλαγές  μέσω  υπολογιστή;  Τραπεζικές  υπηρεσίες;  Τραπεζικές  υπηρεσίες
ιδρυμάτων καταθέσεων, μεταφοράς κεφαλαίων από λογαριασμούς; Τραπεζικές
υπηρεσίες καταθέσεων; Τραπεζικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή;
Τραπεζικές  υπηρεσίες  μέσω  του  Διαδικτύου;  Τραπεζικές  υπηρεσίες  μέσω
τηλεφώνου;  Τραπεζικές  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  την  κατάθεση  χρημάτων;
Τραπεζιτικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  αποταμίευσης  και  δανεισμού;  Υπηρεσίες
ηλεκτρονικής  τραπεζικής;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  τραπεζικής  χωρίς  χαρτί;
Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών;  Υπηρεσίες
κατάθεσης  χρημάτων;  Υπηρεσίες  καταθέσεων;  Υπηρεσίες  λογαριασμών
καταθέσεων;  Υπηρεσίες  λογαριασμών  όψεως;  Υπηρεσίες  λογαριασμών
καταθέσεων  ταμιευτηρίου;  Υπηρεσίες  οικονομικών  συναλλαγών;  Υπηρεσίες
προγραμμάτων καταθέσεων ταμιευτηρίου; Υπηρεσίες πληροφοριών σε σχέση με
τραπεζικούς  λογαριασμούς;  Υπηρεσίες  τραπεζικής  μέσω κινητών;  Υπηρεσίες
τραπεζικών  λογαριασμών;  Υπηρεσίες  τραπεζικών  λογαριασμών  και
αποταμιευτικών  λογαριασμών;  Υπηρεσίες  τρεχούμενων  λογαριασμών
καταθέσεων;  Υπηρεσίες  χρέωσης  και  πίστωσης  λογαριασμών;  Υπηρεσίες
χρεωστικού  λογαριασμού;  Χρηματοπιστωτικές  τραπεζικές  υπηρεσίες  για
ιδιώτες; Χρηματοπιστωτικές τραπεζικές υπηρεσίες για την ανάληψη χρημάτων;
Χρηματοπιστωτικές  τραπεζικές  υπηρεσίες  για  την  κατάθεση  χρημάτων;
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Χρηματοπιστωτικές  υπηρεσίες  αποταμίευσης;  Χρηματοπιστωτικές  υπηρεσίες
παρεχόμενες  με  ηλεκτρονικά  μέσα;  Χρηματοπιστωτικές  υπηρεσίες  που
παρέχονται  μέσω  τηλεφώνου  και  μέσω  παγκόσμιου  δικτύου  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  ή  μέσω  του  Διαδικτύου;  Χρηματοπιστωτικές  υπηρεσίες  που
σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία; Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικά με
επιχειρήσεις;  Χρηματοπιστωτικές,  νομισματικές  και  τραπεζικές  υπηρεσίες;
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής; Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής χωρίς
χαρτί.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

CHRYSSAFINIS & POLYVIOU LLC
Μετοχίου 37, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93074
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 14/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ALPHA BANK CYPRUS LTD

Γωνία  Χείλωνος  και  Γλάδστωνος,  Πλατεία  Στυλιανού  Λένα,  1101  Λευκωσία
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Alpha Easy 2 Open
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Κωδικοποιημένες κάρτες για χρήση σε σχέση με την ηλεκτρονική μεταφορά
χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών;  Κωδικοποιημένες  κάρτες  για  πιστούς
πελάτες;  Πιστωτικές  κάρτες;  Πιστωτικές  κάρτες  (κωδικοποιημένες);
Μαγνητικές  κωδικοποιημένες  κάρτες;  Κωδικοποιημένες  τραπεζικές  κάρτες;
Μαγνητικές  πιστωτικές  κάρτες;  Πιστωτικές  κάρτες μαγνητικές;  Μαγνητικές
κάρτες πληρωμής; Κάρτες ανάληψης μετρητών [κωδικοποιημένες]; Τυπωμένες
τραπεζικές κάρτες [κωδικοποιημένες]; Τυπωμένες κάρτες ανάληψης μετρητών
[μαγνητικές]; Κάρτες πληρωμής μαγνητικά κωδικοποιημένες; Κωδικοποιημένες
κάρτες για χρήση σε συναλλαγές σε σημεία πώλησης; Κωδικοποιημένες κάρτες
για  χρήση  σε  σχέση  με  την  ηλεκτρονική  μεταφορά  κεφαλαίων;  Τυπωμένες
κάρτες  ανάληψης  μετρητών  [κωδικοποιημένες];  Τραπεζικές  κάρτες
(κωδικοποιημένες  ή  μαγνητικές);  Πιστωτικές  κάρτες  με  μαγνητική  λωρίδα;
Μαγνητικά κωδικοποιημένες τραπεζικές κάρτες;  Μαγνητικά κωδικοποιημένες
κάρτες  χρέωσης;  Κωδικοποιημένες  προπληρωμένες  πιστωτικές  κάρτες;
Κωδικοποιημένες  προπληρωμένες  κάρτες  πληρωμής;  Μαγνητικά
κωδικοποιημένες  πιστωτικές  κάρτες;  Τυπωμένες  τραπεζικές  κάρτες
[μαγνητικές];  Μαγνητικές  κάρτες  ανάληψης  μετρητών..
16: Γραφική ύλη; Χαρτί αλληλογραφίας; Φωτοτυπικό χαρτί; Χάρτινες ετικέτες;
Χαρτί για φακέλους; Χαρτί για σημειώσεις; Σελιδοδείκτες από χαρτί; Χαρτικά
είδη  γραφείου;  Χαρτί  σημειώσεων  με  επικεφαλίδα;  Αφίσες;  Διαφημιστικά
φυλλάδια; Έντυπο υλικό; Έντυπο υλικό προώθησης; Πιστωτικές κάρτες χωρίς
μαγνητική κωδικοποίηση; Κάρτες; Γραφική ύλη γραφείου; Διαφημιστικές αφίσες;
Είδη  γραφικής;  Έντυπα  ενημερωτικά  φυλλάδια;  Έντυπες  διαφημίσεις;
Επιστολόχαρτα;  Κάρτες..
35:  Διαφήμιση,  ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;
Διαφήμιση, εμπορία (μάρκετινγκ) και υπηρεσίες προώθησης; Παροχή χώρου σε
ιστοθέσεις για διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών; Προώθηση και διαφήμιση
ηλεκτρονικής τραπεζικής υπηρεσίας και προϊόντος; Παροχή χώρου σε ιστότοπο
για  διαφήμιση  της  συγκεκριμένης  υπηρεσίας  και  προϊόντος;  Μάρκετινγκ
διαδικτύου;  Διαφημιστικά  τηλεοπτικά  μηνύματα;  Διαφημιστικά  ραδιοφωνικά
μηνύματα;  Ραδιοφωνική  διαφήμιση  και  ραδιοφωνικά  διαφημιστικά  μηνύματα;
Δημοσίευση  έντυπου  υλικού  για  διαφημιστικούς  σκοπούς;  Δημοσίευση
διαφημιστικού  υλικού;  Δημοσίευση  διαφημιστικού  υλικού  στο  διαδίκτυο;
Διαφήμιση;  Διαφημίσεις  και  διαφημιστικές  υπηρεσίες  μέσω  τηλεοράσεως,
ραδιοφώνου ή ταχυδρομείου; Διαφήμιση σε ηλεκτρονικά μέσα και ειδικότερα
στο Διαδίκτυο; Διαφήμιση σε ηλεκτρονικούς πίνακες; Διαφημιστικές υπηρεσίες
για  την  εμπορική  διάθεση  νέων  προϊόντων;  Διαφημιστικές  υπηρεσίες,
παρεχόμενες  μέσω  του  Διαδικτύου;  Διαφημιστικές  υπηρεσίες  σε  σχέση  με
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χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες;  Διαφημιστική  προβολή  μέσω  πανό;  Έκδοση
έντυπου υλικού για  διαφημιστικούς σκοπούς σε  ηλεκτρονική μορφή;  Έκδοση
διαφημιστικού  υλικού;  Έκδοση  διαφημιστικού  υλικού  και  κειμένων;  Έκδοση
διαφημιστικών  εντύπων;  Έκδοση  διαφημιστικών  φυλλαδίων;  Έκδοση  και
ενημέρωση  διαφημιστικών  κειμένων;  Ενημέρωση  διαφημιστικού  υλικού;
Ενημέρωση διαφημιστικών πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις  δεδομένων;
Ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  διαφήμισης  και  εμπορικής  προώθησης;  Μηνύματα
διαφημιστικά; Μάρκετινγκ προϊόντων; Ηλεκτρονική δημοσίευση έντυπου υλικού
για διαφημιστικούς σκοπούς; Παραγωγή διαφημίσεων; Παραγωγή διαφημιστικού
υλικού;  Παραγωγή  διαφημιστικού  υλικού  και  διαφημιστικών  μηνυμάτων;
Παραγωγή  οπτικού  διαφημιστικού  υλικού;  Παραγωγή  ραδιοφωνικών
διαφημίσεων; Παραγωγή τηλεοπτικών διαφημίσεων; Παραγωγή τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών  διαφημίσεων;  Προετοιμασία  διαφημίσεων;  Προετοιμασία
διαφημιστικού  υλικού;  Προετοιμασία  διαφημιστικών  εκδόσεων;  Προετοιμασία
διαφημιστικών στηλών; Προετοιμασία διαφημιστικών φυλλαδίων; Προετοιμασία
και καταχώριση διαφημίσεων; Προετοιμασία οπτικοακουστικών παρουσιάσεων
για διαφημιστικές χρήσεις; Προώθηση των αγαθών και υπηρεσιών άλλων μέσω
του Διαδικτύου; Ραδιοφωνική και τηλεοπτική διαφήμιση; Υπηρεσίες διαφήμισης
και εμπορικής προώθησης προϊόντων; Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ;
Υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης; Υπηρεσίες διαφημιστικές και προώθησης;
Υπηρεσίες προώθησης και  διαφήμισης τραπεζικού προϊόντος;  Προώθηση του
προϊόντος  με  έντυπα  και  ηλεκτρονικά  μέσα;  Προώθηση  του  τραπεζικού
προϊόντος;  Διαφήμιση  ανοίγματος  τραπεζικού  λογαριασμού  μέσω  του
διαδικτύου,  της τηλεόρασης και  του  ραδιοφώνου και  σε  εξωτερικού χώρου
διαφημίσεις; Ενημέρωση των καταναλωτών για το τραπεζικό προϊόν; Διανομή
διαφημιστικού, εμπορικού και προωθητικού υλικού του τραπεζικού προϊόντος;
Διαφήμιση..
36:  Διαδικτυακές  τραπεζικές  υπηρεσίες;  Διαχείριση  καταθέσεων;  Διαχείριση
περιουσιακών  στοιχείων  για  λογαριασμό  τρίτων;  Διαχείριση  στοιχείων
ενεργητικού;  Διαχείριση  χρημάτων;  Διεξαγωγή  χρηματοοικονομικών
συναλλαγών;  Ηλεκτρονικές  τραπεζικές  υπηρεσίες;  Ηλεκτρονικές  τραπεζικές
υπηρεσίες μέσω παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών;  τραπεζικές
συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου; Ιδιωτική τραπεζική; Οικονομικές υπηρεσίες;
Οικονομικές  χρηματοπιστωτικές  συναλλαγές  και  εμβάσματα  και  υπηρεσίες
πληρωμών;  Παροχή  τρεχούμενων  λογαριασμών;  Προσωπικές  τραπεζικές
υπηρεσίες;  Τραπεζικές  και  χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες;  Τραπεζικές
συναλλαγές  μέσω  υπολογιστή;  Τραπεζικές  υπηρεσίες;  Τραπεζικές  υπηρεσίες
ιδρυμάτων καταθέσεων, μεταφοράς κεφαλαίων από λογαριασμούς; Τραπεζικές
υπηρεσίες καταθέσεων; Τραπεζικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή;
Τραπεζικές  υπηρεσίες  μέσω  του  Διαδικτύου;  Τραπεζικές  υπηρεσίες  μέσω
τηλεφώνου;  Τραπεζικές  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  την  κατάθεση  χρημάτων;
Τραπεζιτικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  αποταμίευσης  και  δανεισμού;  Υπηρεσίες
ηλεκτρονικής  τραπεζικής;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  τραπεζικής  χωρίς  χαρτί;
Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών;  Υπηρεσίες
κατάθεσης  χρημάτων;  Υπηρεσίες  καταθέσεων;  Υπηρεσίες  λογαριασμών
καταθέσεων;  Υπηρεσίες  λογαριασμών  όψεως;  Υπηρεσίες  λογαριασμών
καταθέσεων  ταμιευτηρίου;  Υπηρεσίες  οικονομικών  συναλλαγών;  Υπηρεσίες
προγραμμάτων καταθέσεων ταμιευτηρίου; Υπηρεσίες πληροφοριών σε σχέση με
τραπεζικούς  λογαριασμούς;  Υπηρεσίες  τραπεζικής  μέσω κινητών;  Υπηρεσίες
τραπεζικών  λογαριασμών;  Υπηρεσίες  τραπεζικών  λογαριασμών  και
αποταμιευτικών  λογαριασμών;  Υπηρεσίες  τρεχούμενων  λογαριασμών
καταθέσεων;  Υπηρεσίες  χρέωσης  και  πίστωσης  λογαριασμών;  Υπηρεσίες
χρεωστικού  λογαριασμού;  Χρηματοπιστωτικές  τραπεζικές  υπηρεσίες  για
ιδιώτες; Χρηματοπιστωτικές τραπεζικές υπηρεσίες για την ανάληψη χρημάτων;
Χρηματοπιστωτικές  τραπεζικές  υπηρεσίες  για  την  κατάθεση  χρημάτων;
Χρηματοπιστωτικές  υπηρεσίες  αποταμίευσης;  Χρηματοπιστωτικές  υπηρεσίες
παρεχόμενες  με  ηλεκτρονικά  μέσα;  Χρηματοπιστωτικές  υπηρεσίες  που
παρέχονται  μέσω  τηλεφώνου  και  μέσω  παγκόσμιου  δικτύου  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  ή  μέσω  του  Διαδικτύου;  Χρηματοπιστωτικές  υπηρεσίες  που
σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία; Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικά με
επιχειρήσεις;  Χρηματοπιστωτικές,  νομισματικές  και  τραπεζικές  υπηρεσίες;
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής; Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής χωρίς
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χαρτί.
(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου

ή Ειδικού Πληρεξούσιου:
CHRYSSAFINIS & POLYVIOU LLC
Μετοχίου 37, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 92990
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 16/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

3 ΑΝΔΡΕΑ ΒΛΑΜΗ, 3041 ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: HYGEIA IVF
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
44: Ιατροφαρμακευτικές Υπηρεσίες IVF (in Vitro Fertilization).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 12, Γραφείο 601, 6ος όροφος, 1080 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 92973
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 14/09/2022
(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: BABY ZOO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Βιβλία  δραστηριοτήτων  με  αυτοκόλλητα;  Γραφική  ύλη;  Διακοσμητική
χαρτοταινία;  Στυλό  και  μολύβια;  Χαρτί  και  χαρτόνι;  Έντυπο  υλικό  και
συγκεκριμένα, από χαρτί, βιβλία, και συγκεκριμένα σειρές έντυπων παιδικών
βιβλίων  και  παιδικών  περιοδικών;  Υλικά  βιβλιοδεσίας;  Φωτογραφίες
[εκτυπωμένες]; Κολλητικές ύλες για γραφική ύλη ή για οικιακούς σκοπούς; υλικά
σχεδίασης  και  υλικά  για  καλλιτέχνες  και  συγκεκριμένα  μολύβια,  κραγιόνια,
στυλό και μπογιές; πινέλα; Διαπαιδαγωγικά έντυπα, εκπαιδευτικά και διδακτικά
υλικά στον τομέα της παιδικής ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης; Πλαστικά φύλλα,
ταινίες και τσάντες περιτυλίγματος και συσκευασίας; Τυπογραφικά (- στοιχεία);
στερεότυπα  τυπογραφίας  (κλισέ);  Εκτυπώσεις  κινουμένων  σχεδίων;  Σειρές
κόμικς σε συνέχειες; Βιβλία με ιστορίες; Βιβλία ζωγραφικής; Παιδικά κόμικς;
Παιδικά βιβλία με ιστορίες; Βιβλία ζωγραφικής και συγκεκριμένα, κενά βιβλία
για ζωγραφική; Βιβλία με αφίσες και συγκεκριμένα, βιβλία που αποτελούνται
από  πολλές  αφίσες  ενωμένες  μεταξύ  τους;  Σειρές  λογοτεχνικών  βιβλίων;
Εικονογραφημένα βιβλία; Βιβλία ζωγραφικής; Παιδικά βιβλία; Παιδικά βιβλία
δραστηριοτήτων  με  αυτοκόλλητα;  Παιδικά  βιβλία  με  τρισδιάστατες
εκδιπλούμενες παραστάσεις; Παιδικά βιβλία δραστηριοτήτων; Σειρές από βιβλία
μυθοπλασίας;  Παιδικά βιβλία  με  ενσωματωμένο ηχητικό  υλικό;  Έντυπα είδη
χαρτοπωλείου;  Είδη  χαρτικών;  Γραφική  ύλη  και  εκπαιδευτικό  υλικό  και
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συγκεκριμένα,  χαρτί;  Ευχετήριες κάρτες;  Κάρτες γενεθλίων;  Λευκές κάρτες;
Ταχυδρομικές  κάρτες  (καρτ  ποστάλ);  Προσωπικά  ημερολόγια;  Αυτοκόλλητα;
Μολύβια;  Θήκες  για  στυλόγράφους  και  μολύβια;  Στυλό;  Στυλογράφοι  για
χρωματισμό; Χρωματιστά κραγιόνια [μολύβια]; Χρωματιστά μολύβια; Κιμωλίες;
Μη  βαθμονομημένοι  χάρακες;  Γομολάστιχες;  Διαγράμματα  στον  τομέα  της
εκπαίδευσης  των  παιδιών;  Διαγράμματα/  πίνακες  τοίχου  στον  τομέα  της
εκπαίδευσης  των  παιδιών;  Τσάντες  για  δώρα;  Χαρτοσακούλες;  Χάρτινα
διακοσμητικά  αυτοκόλλητα  τοίχου  για  πάρτυ;  Χαρτομάντιλα;  Χάρτινα
διακοσμητικά για πάρτυ; έντυπες προσκλήσεις για πάρτυ; Χάρτινες σακούλες
για πάρτυ; Πηλός κατασκευής προπλασμάτων για παιδιά; Σημειωματάρια; Μπλοκ
σημειώσεων;  Γραφής  πίνακες;  Διάτρητα  (στένσιλ);  Περιοδικές  εκδόσεις  με
χαρακτήρες για την ψυχαγωγία και  την εκπαίδευση των παιδιών;  Πλαστικά
περιτυλίγματα δώρων; Διαφημιστικές αφίσες; Εκδόσεις και πιο συγκεκριμένα,
περιοδικά στον τομέα της διαφήμισης; Τυπωμένα προσκλητήρια; Έντυπα είδη
χαρτοπωλείου;  Έντυπο  υλικό  και  συγκεκριμένα  χαρτί;  Σειρές  κόμικς  σε
συνέχειες; Σετ ζωγραφικής για καλλιτεχνικές χρήσεις και για χειροτεχνία..
21: παιδικές οδοντόβουρτσες; Βουρτσες (Οδοντό -).

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 92998
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 16/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

3 ΑΝΔΡΕΑ ΒΛΑΜΗ, 3041 ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
44: Ιατροφαρμακευτικές Υπηρεσίες IVF (in Vitro Fertilization).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 12, Γραφείο 601, 6ος όροφος, 1080 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93011
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SLIMAO LIMITED

Μπουμπουλίνας, 1-3, BOUBOULINA BUILDING, Διαμ/Γραφείο 42 1060, Λευκωσία,
Κύπρος Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Περιγραφή: Η εικόνα του οβάλ κεφαλιού ενός αγοριού πρωτοπόρου με κόκκινο σκουφάκι και
κόκκινη πρωτοποριακή γραβάτα,  όπως φορούσαν οι  μαθητές στην ΕΣΣΔ.  Το
αγόρι χαμογελάει και κλείνει το μάτι με το αριστερό του μάτι. Έχει κόκκινες
φακκίδες στα μάγουλα τα μαλλία του του αγοριού πέφτουν στο μέτωπό του, τα
αυτιά του είναι ελαφρώς προεξέχοντα, υπάρχει ένα κοκκίνισμα στα μάγουλά
του. Η γενική του εμφάνιση είναι άτακτη

(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; 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;
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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  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  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;  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;  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
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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: 93010
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SLIMAO LIMITED

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

 Περιγραφή: Αγόρι με κόκκινο σκουφάκι και κόκκινη γραβάτα, όπως φορούσαν οι μαθητές
στην ΕΣΣΔ. Το αγόρι είναι ντυμένο με μπλε μπλουζάκι, κόκκινο σορτς, λευκές
κάλτσες και μαύρα παπούτσια με μικρό τακούνι. Στην αριστερή του γροθιά, το
αγόρι φορά ένα μαύρο αθλητικό γάντι. Η έκφραση στο πρόσωπο και τη στάση
του σώματός του μιλάει  για θυμό και ετοιμότητα για μάχη. Τα φρύδια του
αυλακώνονται, τα χείλη είναι χαμηλωμένα,οι γροθιές σφιγμένες, το σώμα γέρνει
μπρος.Η γενική εμφάνιση του αγοριού είναι αποφασιστική

(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
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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;
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
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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  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;  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;  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  επί  γραμμής  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: Yπηρεσίες γνωμοδότησης, παροχή βοήθειας και συμβουλών σχετικά με τη
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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.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

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

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93007
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SLIMAO LIMITED

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

 Περιγραφή: Εικόνα άνδρα με μεγάλη κοιλιά στη διαδικασία του περπατήματος. Ο άντρας
είναι ντυμένος με μαύρο επίσημο κοστούμι, γκρι γιλέκο με χρυσό κουμπί, μαύρη
γραβάτα, μαύρα μυτερά παπούτσια και μαύρο καπέλο. Ο άντρας κρατά ένα καφέ
μπαστούνι στο ένα χέρι και ένα τσιγάρο στο άλλο χέρι. Το καπέλο καλύπτει τα
μάτια, δείχνοντας μυτερά αυτιά και μακριά μυτερή μύτη. Ο άντρας χαμογελά
πλατιά, δείχνοντας λευκά δόντια, αλλά το χαμόγελο είναι δυσάρεστο. Η γενική
εμφάνιση του χαρακτήρα είναι κομψή, χαμογελαστή

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 9: Προγράμματα παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταφορτώσιμα μέσω



20/01/2023 15

20/01/2023 15/153

ή/και Υπηρεσιών: 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;
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;
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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  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;  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;  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
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ψυχαγωγίας;  Επεξεργασία  γραπτών  κειμένων;  Επιμέλεια  γραπτών  κειμένων,
εκτός  των  διαφημιστικών;  Παροχή  πληροφοριών  σε  θέματα  ψυχαγωγίας;
Υπηρεσίες  βιντεοπαιχνιδιών;  Υπηρεσίες  διάταξης,  όχι  για  διαφημιστικούς
σκοπούς;  Διαδικτυακή  επί  γραμμης  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: 92943
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 05/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Nammos World SARL

13 avenue des Moulins, 98000 Monaco Monaco
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Nammos Cyprus
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
1: Χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη βιομηχανία και την επιστήμη; Χημικά
προϊόντα προοριζόμενα για τη φωτογραφία; Χημικά προϊόντα προοριζόμενα για
τη  βιομηχανία  χάρτου;  Χημικά  προϊόντα  προοριζόμενα  για  βιοτεχνολογικές
μεταποιητικές διαδικασίες; Χημικά προϊόντα για εργαστηριακές αναλύσεις (μη
προοριζόμενα για ιατρικές ή κτηνιατρικές χρήσεις); Ακατέργαστες συνθετικές
ρητίνες;  Ακατέργαστα  πλαστικά  υλικά;  Λιπάσματα;  Μίγματα  για
πυροσβεστήρες;  Παρασκευάσματα  για  πυροσβεστήρες;  Μέσα  συντήρησης
τοιχοποιίας  [εκτός  από  χρώματα  βαφής  και  έλαια];  Συγκόλληση  μετάλλων
(Παρασκευάσματα  χημικά  για  -);  Χημικά  συντήρησης  τροφίμων;  Χημικά
προϊόντα για συντήρηση τροφίμων; Συντήρηση τροφίμων (Χημικές ουσίες για -);
Βυρσοδεψίας  ξύλο;  Χημικά  προϊόντα  για  χρήση  στη  βυρσοδεψία;  Υλικά
βυρσοδεψίας για χρήση στη μεταποίηση του δέρματος; Κόλλες επαφής; Κόλλες
ταπετσαρίας; Κόλλες πολυουρεθάνης; Αφίσες (Κόλλες για -); Συνθετικές κόλλες
για  βιομηχανική  χρήση;  Άλατα  για  βιομηχανικούς  σκοπούς;  Ακατέργαστες
τεχνητές και συνθετικές ρητίνες; Απορρυπαντικά για χρήση στη βιομηχανική
παραγωγή και βιομηχανία; Διηθητικά υλικά [χημικά, ορυκτά, φυτικά και άλλα
ακατέργαστα υλικά]; Επιχρίσματα, και υλικά πλήρωσης (γεμισματος) και πηλός
για  χρήση  στη  βιομηχανία;  Καλλιεργητικά  μέσα,  λιπάσματα  και  χημικά  για
χρήση  στη  γεωργία,  την  κηπουρική  και  τη  δασοπονία;  Κόλλα  φινιρίσματος
(άμυλο)  για  χρήση  στη  βιομηχανική  παραγωγή  και  βιομηχανία;  Χημικά
παρασκευάσματα  και  υλικά  για  φιλμ,  φωτογραφία,  εκτύπωση;  Χημικές  και
οργανικές συνθέσεις για χρήση στην παρασκευή τροφίμων και ποτών; Χημικές
ουσίες, χημικά υλικά και χημικά παρασκευάσματα και φυσικά στοιχεία..
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2:  Διακοσμητικά  χρώματα;  Βερνίκια  (χρώματα);  Λάκες;  Αντιδιαβρωτικά
χρώματα; Αδιάβροχα χρώματα; Αλουμινίου χρώματα; Χρώματα για έλεγχο της
σκωρίας; Επιστρώσεις προφύλαξης κατά της σκωρίας; Παρασκευάσματα για την
πρόληψη  σχηματισμού  σκωρίας;  Έλαια  συντήρησης  ξύλου;  Προϊόντα
συντήρησης  ξύλου;  Μέσα  συντήρησης  ξύλου;  Χρωστικές  ουσίες;
Αντιδιαβρωτικές  ουσίες;  Φυσικές  ρητίνες;  Ακατέργαστες  φυσικές  ρητίνες;
Μέταλλα σε φύλλα για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες;
Διαλυτικά  και  πηκτικά  για  επιστρώσεις,  χρώματα  και  μελάνια;
Επιχρίσματα/Επιστρώσεις;  Χρώματα,  χρωστικά,  βαφές  και  μελάνια..
3:  Λευκαντικά  παρασκευάσματα  και  άλλες  ουσίες  για  χρήση  στην  πλύση;
Παρασκευάσματα  καθαρισμού;  Λειαντικά  παρασκευάσματα  στίλβωσης;
Παρασκευάσματα  αφαίρεσης  λίπους  για  οικιακές  χρήσεις;  Παρασκευάσματα
απόξεσης  (καθαρισμού);  Μη  φαρμακευτικά  σαπούνια;  Είδη  αρωματοποιίας,
αιθέρια  έλαια;  Μη  φαρμακευτικά  καλλυντικά  παρασκευάσματα;  Μη
φαρμακευτικές λοσιόν για τα μαλλιά; Μη φαρμακευτικές οδοντόκρεμες; Αιθέρια
έλαια  και  αρωματικά  εκχυλίσματα;  Καθαριστικά  και  αρωματικά
παρασκευάσματα;  Καλλυντικά;  Κερί  ραπτικής  και  υποδηματοποιίας;
Παρασκευάσματα  για  την  περιποίηση  ζώων..
4:  Λιπαντικά  έλαια  [βιομηχανικά  λιπαντικά  ];  Βιομηχανικά  έλαια  και  λίπη,
λιπαντικά; Συνθέσεις για την απορρόφηση, εμποτισμό, και στερέωση σκόνης;
Καύσιμα; Καύσιμα κινητήρων; Καύσιμα και φωτιστικές ουσίες; Κεριά; Κεριά και
φιτίλια φωτισμού; Ηλεκτρική ενέργεια; Λιπαντικά και βιομηχανικά γράσα, κεριά
και υγρά; Συνθέσεις για τον έλεγχο της σκόνης..
5:  Φαρμακευτικά (Προϊόντα -);  Οδοντιατρικά παρασκευάσματα και  είδη,  και
φαρμακευτικά  οδοντοσκευάσματα;  Παρασκευάσματα  υγειονομικά  και  είδη
αυτών;  Συμπληρώματα  διατροφής  και  διαιτητικά  παρασκευάσματα;
Παρασκευάσματα  απόσμησης  και  καθαρισμού  του  αέρα;  Παρασκευάσματα
καταπολέμισης παρασίτων και ειδη αυτών; Παρασκευάσματα οδοντιατρικά και
είδη αυτών..
6: Mεταλλικές κατασκευές και λυόμενες μεταλλικές κατασκευές; Αγάλματα και
έργα τέχνης από κοινά μέταλλα; Ακατέργαστα και ημι-κατεργασμένα υλικά από
μέταλλο,που  δεν  προορίζονται  για  συγκεκριμένη  χρήση;  Κιβώτια  και  είδη
μεταφοράς  και  συσκευασίας  από  μέταλλο;  Μεταλλικός  εξοπλισμός  (είδη
σιδηροπωλείου); Οικοδομικά και κατασκευαστικά υλικά και υλικά από μέταλλο;
Πόρτες, εξώπορτες, παράθυρα και μεταλλικά καλύμματα παραθύρων..
7:  Αντλίες,  συμπιεστές  και  φυσητήρες;  Βιομηχανικά  ρομπότ;  Γεννήτριες
ηλεκτρικού  ρεύματος;  Εξοπλισμός  γεωργικός,  χωματουργικός,
κατασκευαστικός, εξαγωγής πετρελαίου και αερίου και εξόρυξης; Εξοπλισμός
μετακίνησης και διακίνησης φορτίων; Μηχανές για σάρωση, καθαρισμό, πλύσιμο
και  σιδέρωμα;  Μηχανές  διανομής;  Μηχανές  και  εργαλεία  μηχανών  για  τη
επεξεργασία  υλικών  και  για  τη  βιομηχανία  κατασκευών;  Μηχανές  και
εργαλειομηχανές  έκτακτης ανάγκης και  διάσωσης;  Σιαγόνες  απεγκλωβισμού
[ηλεκτρικές ψαλίδες διάσωσης]; Τροχοί και ερπύστριες για μηχανές..
8:  Ανυψωτικά εργαλεία;  Εργαλεία κοπής και άμβλυσης; Εργαλεία χειρός για
έκτακτη  ανάγκη  και  διάσωση;  Εργαλεία  χειρός  και  μηχανήματα  για  την
επεξεργασία των υλικών, καθώς για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση;
Μαχαιροπήρουνα,  μαχαίρια  κουζίνας,  και  κοπτικά  εργαλεία  για  χρήση  στη
κουζίνα; Χειροκίνητα σύνεργα υγιεινής και ομορφιάς για ανθρώπους και ζώα..
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..
10: Βοηθήματα διατροφικά και πιπίλες; Βοηθήματα μετακίνησης; Βοηθήματα
του σεξ; 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,
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εξοπλισμός  για  την  μετακίνηση  ασθενών;  Προσθετικά  μέλη  και  τεχνητά
εμφυτεύματα; Συσκευές προστασίας ακοής..
11: Αναφλεκτήρες; Εγκαταστάσεις βιομηχανικής επεξεργασίας; Εγκαταστάσεις
ξήρανσης;  Εγκαταστάσεις  υγιεινής,  εξοπλισμός  ύδρευσης  και  αποχέτευσης;
Εξαρτήματα  ρύθμισης  και  ασφαλείας  για  εγκαταστάσεις  νερού  και  αέριου;
Εξοπλισμός θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού καθώς και εξοπλισμός για
τον  καθαρισμό  (της  ατμόσφαιρας);  Εξοπλισμός  μαγειρέματος,  θέρμανσης,
ψύξης και συντήρησης τροφίμων και ποτών; Εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης;
Καπνοδόχοι και εγκαταστάσεις για τη μεταφορά των καυσαερίων; Καυστήρες,
λέβητες  και  θερμάστρες;  Προσωπικά  όργανα  θέρμανσης  και  στεγνώματος;
Πυρηνικές εγκαταστάσεις; Συσκευές μαυρίσματος αντί του ήλιου; Συστήματα
φωτισμού και κάτοπτρα/ανακλαστήρες φωτισμού; Φίλτρα για τη βιομηχανία και
για οικιακή χρήση..
12: Οχήματα και μέσα μεταφοράς..
14: Όργανα μέτρησης του χρόνου; Κοσμηματοθήκες και κουτιά ρολογιών; Κρίκοι
για  κλειδιά  και  αλυσίδες  για  κλειδιά,  και  μπρελόκ  αυτών;  Πολύτιμοι  λίθοι,
μαργαριτάρια και  πολύτιμα μέταλλα,  και  απομιμήσεις αυτών;  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; Διακοσμητικά
είδη (κοσμήματα μικρής αξίας ή κοσμήματα) για ατομική χρήση..
15: Αξεσουάρ μουσικών οργάνων; Μουσικά όργανα..
16:  Έντυπο  υλικό,  γραφική  ύλη  και  εκπαιδευτικό  υλικό;  Έργα  τέχνης  και
φιγούρες από χαρτί και χαρτόνι, και αρχιτεκτονικές μακέτες; Τσάντες και είδη
συσκευασίας, αποθήκευσης και περιτυλίγματος από χαρτί, χαρτόνι ή πλαστικό;
Υλικά και μέσα διακόσμησης και τέχνης; Φίλτρα και υλικά φιλτραρίσματος από
χαρτί; Αφίσες από χαρτί και χαρτόνι..
17: Αεροστεγή σφραγίσματα,στεγανωτικά και υλικά γεμίσματος; Είδη και υλικά
για  μόνωση  και  για  φραξιμο;  Εύκαμπτοι  σωλήνες,  αγωγοί,  μάνικες  και
εξαρτήματα  αυτών  (συμπεριλαμβανομένων  βαλβίδων),  και  εξαρτήματα  για
άκαμπτους  σωλήνες,  στο  σύνολό  τους  μη  μεταλλικά;  Εύκαμπτοι  σωλήνες,
αγωγοί, μάνικες και εξαρτήματα αυτών, συμπεριλαμβανομένων βαλβίδων, όχι
από μέταλλο; Ημικατεργασμένες πλαστικές ουσίες; Μεταλλικές /Ορυκτες ίνες;
Πολυεστέρας; Ελαστομερή; Ρητίνες σε ημικατεργασμένη μορφή; Ίνες άνθρακα;
Επενδύσεις  συμπλεκτών  και  φρένων;  Κολλώδεις  ταινίες,λωρίδες,ιμάντες  και
μεμβράνες;  Μεμβράνες,  και  ημι-επεξεργασμένα  συνθετικά  υλικά
φιλτραρίσματος;  Υλικά για  την  αποκατάσταση και  την  επισκευή ελαστικών;
Υλικά συσκευασίας και υλικά που απορροφούν τους κραδασμούς, αντιδονητικές
βάσεις..
18:  Είδη  σελοποιίας,  μαστίγια  και  ενδύματα ζώων;  Ομπρέλες  και  ομπρέλες
ηλίου; Ταξιδιωτικές αποσκευές, τσάντες, πορτοφόλια και άλλα είδη μεταφοράς;
Ράβδοι  περιπάτου;  Bιομηχανικά  δοχεία  συσκευασίας  από  δέρμα;  Δέρματα;
Έπιπλα (Διακοσμήσεις από δέρμα για -)..
19: Αγάλματα και έργα τέχνης από υλικά όπως πέτρα, μπετόν και μάρμαρο, που
περιλαμβάνονται  στην  κλάση;  Κατασκευές  και  λυόμενες  κατασκευές,  μη
μεταλλικές;  Οικοδομικά  και  κατασκευαστικά  υλικά  και  στοιχεία,  όχι  από
μέταλλο;  Πόρτες,  εξώπορτες,  παράθυρα  και  καλύμματα  παραθύρων,  μη
μεταλλικά; Ξύλο και τεχνητή ξυλεία; Πέτρες, πετρώματα, άργιλος και ορυκτά;
Πίσσα,  κατράμι,  ορυκτή  άσφαλτος  και  άσφαλτος;  Δομικός  στόκος;  Πλάκες
θωράκισης, όχι από μέταλλο; Προκατασκευασμένοι κυβόλιθοι; Ψηφίδες..
20: Έπιπλα και επίπλωση; Αγάλματα, αγαλματίδια, έργα τέχνης και στολίδια και
διακοσμητικά  είδη  από  υλικά  όπως  ξύλο,  κερί,  γύψο  ή  πλαστικό,  που
περιλαμβάνονται στην κλάση; Δοχεία και πώματα και βάσεις κράτησης αυτών,
όχι από μέταλλο; Πινακίδες, βάσεις και επιγραφές, μη μεταλλικές; Σκάλες και
κινητές σκάλες, όχι από μέταλλο; Σπίτια ζώων και κρεβάτια; Άχυρο (Τανίες από
-); Βαλβίδες, μη μεταλλικές; Εξαρτήματα για πόρτες, εξώπορτες και παράθυρα,
μη μεταλλικά; Κλειδαριές και κλειδιά, μη μεταλλικά; Μη μεταλλικές διατάξεις
στερέωσης; Σημαδούρες διαύλου (αγκυροβόληση) από μη μεταλλικά υλικά..
21:  Αγάλματα,  αγαλματίδια,  κορνίζες  και  έργα  τέχνης,  από  υλικά  όπως
πορσελάνη, τερακότα ή γυαλί, που περιλαμβάνονται στην κλάση; Ακατέργαστο
και  ημικατεργασμένο  γυαλί  μη  προοριζόμενα  για  συγκεκριμένη  χρήση;  Είδη
περιποίησης ενδυμάτων και υποδημάτων; Επιτραπέζια σκεύη, μαγειρικά σκεύη
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και  δοχεία;  Εργαλεία  για  χρήση  στην  κοσμετολογία,  την  υγιεινή  και  την
αισθητική;  Οικιακά  σύνεργα  καθαρισμού,  βούρτσες  και  υλικά  ψηκτροποιίας;
Ενυδρεία και ιχθυοτροφεία; Συσκευές για απεντόμωση και μυοκτονία; Βούρτσες
για  κατοικίδια  ζώα;  Άνθη  (φορείς  για  -)  [ανθικές  συνθέσεις];  Ανθοδοχεία;
Βάζα;Γλάστρες..
22:  Ακατέργαστες  υφαντικές  ίνες  και  υποκατάστατα;  Υλ ικά
γεμίσματος/παραγεμίσματος;  Αδιάβροχα,τέντες,  σκηνές  και  μη  εφαρμοσμένα
καλύμματα; Ιμάντες και ζώνες; Δίχτυα; Ιστία; Σχοινιά και σπάγγοι; Τσάντες και
σάκοι για τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά..
23: Νήματα και κλωστές..
24:  Υλικά  φιλτραρίσματος  από  ύφασμα;  Υφαντουργικά  προϊόντα,  και
υποκατάστατα  για  υφαντουργικά  προϊόντα;  Υφάσματα..
25:  Είδη  πιλοποιίας;  Ενδύματα;  Μέρη  ενδυμάτων,  υποδημάτων  και  ειδών
πιλοποιίας; Υποδήματα..
26: Αξεσουάρ για ενδύματα, ραπτικά είδη και υφασμάτινα διακοσμητικά είδη;
Βελόνες και καρφίτσες για την εντομολογία; Στολίδια για τα μαλλιά, ρολά για
τα μαλλιά,  είδη  στερέωσης μαλλιών,  και  ψεύτικα  μαλλιά;  Τεχνητά φρούτα,
λουλούδια  και  λαχανικά;  Φυλαχτά  (γούρια)  [όχι  κοσμήματα  ή  για  κλειδιά,
δακτυλίδια ή αλυσίδες]..
27: Επενδύσεις δαπέδων και τεχνητές επικαλύψεις εδαφών; Επενδύσεις τοίχων
και ορόφων..
29: Έλαια και λίπη βρώσιμα; Αυγά πουλιών και προϊόντα αυγών; Γαλακτοκομικά
προϊόντα  και  υποκατάστατα  γαλακτοκομικών  προϊόντων;  Δέρματα  για
λουκάνικα  και  απομιμήσεις  αυτών;  Επεξεργασμένα  φρούτα,  μανιτάρια,
λαχανικά, ξηροί καρποί και όσπρια; Κρέας και προϊόντα κρέατος; Μαγειρεμένα
έντομα  και  προνύμφες;  Σούπες  και  ζωμοί,  εκχυλίσματα  κρέατος;  Ψάρια,
θαλασσινά και μαλάκια, μη ζωντανά..
30: Αλάτι, μπαχαρικά, αρτύματα και καρυκεύματα; 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; Άρτος; Γλύκισματα,
κέικ, τάρτες και μπισκότα; Ζαχαρωτά, ραβδοι ζαχαρωτών και τσίχλες; Μπάρες
δημητριακών και μπάρες ενέργειας; Αλμυρά κρακεράκια..
31: Γεωργικές καλλιέργειες και υδροκαλλιέργειες, κηπευτικά και δασοκομικά
προϊόντα; Ζώντα ζώα, οργανισμοί για αναπαραγωγή; Μη τεχνητά δολώματα;
Στρωμνές και άχυρα για ζώα; Τροφές και ζωοτροφές για ζώα..
32: Μη αλκοολούχα ποτά; Παρασκευάσματα ποτοποιίας; Μπύρα και προϊόντα
ζυθοποιίας..
33:  Αλκοολούχα ποτά (εκτός μπύρας);  Παρασκευάσματα για  την  παρασκευή
αλκοολούχων ποτών; Μηλίτης; Οινοπνευματώδη παρασκευάσματα για ποτά..
34: Ατομικοί εξατμιστήρες και ηλεκτρονικά τσιγάρα, καθώς και αρώματα και
διαλύματα για αυτά; Είδη για χρήση με καπνό; Καπνός και προϊόντα καπνού
(συμπεριλαμβανομένων υποκατάστατων); Σπίρτα..
35:  Διαφήμιση,  ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;
Επιχειρηματική υποστήριξη, υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης; Επιγραμμικές
υπηρεσίες  καταστήματος  λιανικής  πώλησης  καλλυντικών  και  προϊόντων
ομορφιάς; Ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιανικής πώλησης ενδυμάτων; Ηλεκτρονικές
υπηρεσίες  λιανικής πώλησης καλλυντικών;  Ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  λιανικής
πώλησης  κοσμημάτων;  Ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  τσαντών
χειρός;  Λιανική  πώληση  προπληρωμένων  καρτών  τρίτων  για  την  αγορά
ενδυμάτων;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  καταστημάτων  λιανικής  πώλησης
ενδυμάτων; Υπηρεσίες καταστημάτων λιανικής πώλησης χωρίς προσωπικό σε
σχέση με τρόφιμα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με τρόφιμα; Υπηρεσίες
λιανικής  πώλησης μέσω καταλόγων σε  σχέση με  μη  οινοπνευματώδη ποτά;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης μέσω καταλόγων σε σχέση με οινοπνευματώδη
ποτά (εκτός ζύθου); Υπηρεσίες λιανικής πώλησης μέσω καταλόγων σε σχέση με
τρόφιμα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης μέσω παγκόσμιων ηλεκτρονικών δικτύων
σε  σχέση  με  μη  οινοπνευματώδη  ποτά;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  μέσω
παγκόσμιων  ηλεκτρονικών  δικτύων  σε  σχέση  με  οινοπνευματώδη  ποτά  (με
εξαίρεση  την  μπύρα);  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  μέσω  παγκόσμιων
ηλεκτρονικών δικτύων σε σχέση με την μπύρα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης
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μέσω  παγκόσμιων  ηλεκτρονικών  δικτύων  σε  σχέση  με  τρόφιμα;  Υπηρεσίες
λιανικής  πώλησης  μέσω ταχυδρομικών  παραγγελιών  σε  σχέση  με  αξεσουάρ
ενδυμάτων; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών σε
σχέση  με  μη  οινοπνευματώδη  ποτά;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  μέσω
ταχυδρομικών παραγγελιών σε σχέση με οινοπνευματώδη ποτά (με εξαίρεση την
μπύρα);  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  μέσω  ταχυδρομικών  παραγγελιών  σε
σχέση  με  μπύρες;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  μέσω  ταχυδρομικών
παραγγελιών σε σχέση με τρόφιμα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
αξεσουάρ αυτοκινήτων;  Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με αξεσουάρ
μόδας;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  εξαρτήματα  ποδηλάτων;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με κινητά τηλέφωνα; Υπηρεσίες λιανικής
πώλησης σε σχέση με προϊόντα αρτοποιίας; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε
σχέση με προϊόντα για κατοικίδια ζώα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σχετικά με
χρώματα βαφής; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με προϊόντα για μαλλιά;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης έργων τέχνης παρεχόμενες από γκαλερί; Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης για εξαρτήματα αυτοκινήτων; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης
γλυκισμάτων;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  γούνας;  Υπηρεσίες  λιανικής
πώλησης προϊόντων ντελικατέσεν; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
αρωματικά παρασκευάσματα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με κούπες
και  ποτήρια;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σχετικά  με  αλκοολούχα  ποτά;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με άνθη; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε
σχέση με έργα τέχνης; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με εξοπλισμό
θέρμανσης; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με εξοπλισμό μαγειρέματος;
Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  εξοπλισμό  υγιεινής;  Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με κακάο; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
κηπουρικά προϊόντα· Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με οινοπνευματώδη
ποτά (εκτός ζύθου); Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με προϊόντα για την
παρασκευή οινοπνευματωδών ποτών; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
την πώληση ενδυμάτων και αξεσουάρ ενδυμάτων; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης
σε σχέση με φωτισμό; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με αποσκευές;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με εγκαταστάσεις υγιεινής; Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με εξοπλισμό φυσιοθεραπείας; Υπηρεσίες λιανικής
πώλησης σε σχέση με ζύθο; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με καπνό;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με κρέατα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης
σε σχέση με κτηνιατρικές συσκευές; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
ομπρέλες;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  προϊόντα  για  την
παρασκευή  ποτών;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  σεξουαλικά
βοηθήματα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με συσκευές προστασίας της
ακοής;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  συσκευές  τεχνητού
μαυρίσματος;  Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με τσάντες;  Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με υποδήματα;  Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε
σχέση με υφάσματα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με χάρτινα προϊόντα
μίας  χρήσης;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  χημικά  προϊόντα
προοριζόμενα  για  τη  γεωργία;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με
γεωργικό  εξοπλισμό;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  διαιτητικά
παρασκευάσματα;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  είδη  ατομικής
περιποίησης; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με είδη ραπτικής; Υπηρεσίες
λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  εξοπλισμό  κατάδυσης;  Υπηρεσίες  λιανικής
πώλησης σε σχέση με εξοπλισμό κατάψυξης; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε
σχέση με εορταστικές διακοσμήσεις; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
επενδύσεις τοίχων; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με κτηνιατρικά είδη;
Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  κτηνιατρικά  παρασκευάσματα;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με μη οινοπνευματώδη ποτά; Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με οχήματα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση
με  νήματα;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  σκεύη  μαγειρικής;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με συμπληρώματα διατροφής; Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με υλικά τέχνης; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε
σχέση με χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη δασοκομία; Υπηρεσίες λιανικής
πώλησης  σε  σχέση  με  όπλα;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με
γαλακτοκομικά προϊόντα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με διατάξεις
πλοήγησης;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  ενδύματα;  Υπηρεσίες
λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  είδη  ζαχαροπλαστικής;  Υπηρεσίες  λιανικής
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πώλησης σε  σχέση με  επιδόρπια;  Υπηρεσίες  λιανικής πώλησης σε  σχέση με
επιτραπέζια σκεύη; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με ιατρικές συσκευές;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με καφέ; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε
σχέση  με  καύσιμα;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  κοσμήματα;
Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  λιπαντικά;  Υπηρεσίες  λιανικής
πώλησης σε σχέση με οπτικοακουστικό εξοπλισμό; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης
σε  σχέση  με  παγωτά;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  παγωμένο
γιαούρτι; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με έπιπλα; Υπηρεσίες λιανικής
πώλησης σε σχέση με θαλασσινά; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
μαχαιροπίρουνα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με σύνεργα υγιεινής για
ζώα;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης σε  σχέση με  ψεύτικες  γούνες;  Υπηρεσίες
χονδρικής  πώλησης  για  μέρη  αυτοκινήτων;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης
γλυκισμάτων;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  γούνας;  Υπηρεσίες  χονδρικής
πώλησης  σε  σχέση  με  άνθη;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με
αθλητικά  είδη;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  έργα  τέχνης;
Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  είδη  επίπλωσης;  Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με εξοπλισμό θέρμανσης; Υπηρεσίες χονδρικής
πώλησης σε σχέση με εξοπλισμό ψύξης; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση
με κοσμήματα; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με οχήματα; Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με ομπρέλες; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε
σχέση με υλικά τέχνης; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με υποδήματα;
Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με χημικά προϊόντα προοριζόμενα για
τη  γεωργία;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  όπλα;  Υπηρεσίες
χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  χημικά  προϊόντα  προοριζόμενα  για  την
κηπουρική; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με έντυπο υλικό; Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με αποσκευές; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε
σχέση με διαιτητικά παρασκευάσματα; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση
με  είδη  ραπτικής;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  εξοπλισμό
κατασκευών; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με κλωστές; Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με λιπαντικά; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε
σχέση με μη οινοπνευματώδη ποτά; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με
προϊόντα για την παρασκευή ποτών; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με
συμπληρώματα διατροφής; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με τσάντες;
Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  έπιπλα;  Υπηρεσίες  χονδρικής
πώλησης σε σχέση με είδη αθλητισμού; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση
με είδη χαρτοπωλείου; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με ενδύματα;
Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  επενδύσεις  τοίχων;  Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με μαχαιροπίρουνα; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης
σε σχέση με οινοπνευματώδη ποτά (εκτός ζύθου); Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης
σε σχέση με σύνεργα υγιεινής για ζώα; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση
με αρτοσκευάσματα; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με γαλακτοκομικά
προϊόντα;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  γρανίτες;  Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με είδη ζαχαροπλαστικής; Υπηρεσίες χονδρικής
πώλησης σε σχέση με εξοπλισμό υγιεινής;  Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε
σχέση με επιδόρπια; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με ζύθο; Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με θαλασσινά; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε
σχέση με κακάο; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με καπνό; Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με καφέ; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση
με κηπουρικά προϊόντα; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με παγωμένο
γιαούρτι;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  παγωτά;  Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με σοκολάτα; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε
σχέση  με  τρόφιμα;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  φωτισμό;
Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σχετικά  με  λογισμικό  ηλεκτρονικών
υπολογιστών;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  είδη  τσαγιού;
Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  ψεύτικες  γούνες;  Υπηρεσίες
χονδρικής σε σχέση με ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές; Υπηρεσίες χονδρικής σε
σχέση με συσκευές κουζίνας; Υπηρεσίες χονδρικής σε σχέση με φλιτζάνια και
ποτήρια;  Yπηρεσίες διαχείρισης πωλήσεων; Υπηρεσίες δημοπρασιών;  Γραφεία
εισαγωγών  και  εξαγωγών  με  δραστηριότητα  στον  τομέα  ενέργειας;
Διαπραγμάτευση συμβάσεων για την αγορά και  πώληση αγαθών;  Διαχείριση
πωλήσεων; Διαχείριση της προμήθειας ειδών γραφείου για βιομηχανικές και
εμπορικές  επιχειρήσεις;  Διευθετήσεις  σε  θέματα εμπορικών συναλλαγών και
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εμπορικών  συμβάσεων;  Διευθετήσεις  σχετικά  με  συνδρομές  σε  επί  γραμμής
εκδόσεις; Παροχή πληροφοριών για τη σύγκριση τιμών ξενοδοχείων; Παροχή
συμβάσεων  αγοράς  και  πώλησης  προϊόντων;  Παροχή  συμβουλών  για
καταναλωτικά προϊόντα;  Παροχή συμβουλών για καταναλωτικά προϊόντα σε
σχέση με καλλυντικά;  Προσφορές σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες;  Υπηρεσίες
διαμεσολάβησης  σε  σχέση  με  διαφήμιση;  Υπηρεσίες  αγορών;  Υπηρεσίες
ηλεκτρονικών παραγγελιών από εστιατόρια που παρέχουν φαγητό σε πακέτο και
διανομή; Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και συμβουλών εμπορικού χαρακτήρα
σε  καταναλωτές  στον  τομέα  των  προϊόντων  ομορφιάς;  Υπηρεσίες  παροχής
συμβουλών σε σχέση με την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών..
36: Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες; Παροχή προ-πληρωμένων καρτών και μαρκών;
Συγκέντρωση  χρημάτων  και  οικονομική  χορηγία;  Υπηρεσίες  ασφάλισης;
Υπηρεσίες  θησαυροφυλακίων  (κατάθεση  σε  θυρίδες  -);  Χρηματοπιστωτικές,
ν ο μ ι σ μ α τ ι κ έ ς  κ α ι  τ ρ α π ε ζ ι κ έ ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς ;  Υ π η ρ ε σ ί ε ς
οικονομικών/χρηματοπιστωτικών  εκτιμήσεων. .
37:  Εκμίσθωση  εργαλείων,  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμού  για  κατασκευές,
κατεδαφίσεις, εργασίες καθαρισμού και συντήρηση; Εξαγωγή φυσικών πόρων;
Εξόντωση,  απολύμανση  και  καταπολέμηση  παρασίτων;  Εργασίες  οικοδομής,
κατασκευής  και  κατεδάφισης;  Εγκατάσταση,  συντήρηση  και  επισκευή
ανελκυστήρων  και  ασανσέρ;  Εγκατάσταση,  συντήρηση  και  επισκευή
συναγερμών, κλειδαριών και χρηματοκιβωτίων; Εγκατάσταση, συντήρηση και
επισκευή συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού; Εγκατάσταση,
συντήρηση  και  επισκευή  υλισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και
τηλεπικοινωνιακών  συσκευών;  Επισκευή  και  συντήρηση  επίπλων;  Επισκευή
ρολογιών  χεριού  και  τοίχου;  Καθαρισμός  και  περιποίηση  ινών,  υφάσματων,
δέρματων, γουνών και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά; Προσθήκη
μελάνης και αναγόμωση σε κασέτες γραφίτη και μελανοδοχεία; Συντήρηση και
επισκευή ελαστικών; Συντήρηση και επισκευή κτιρίων; Τοποθέτηση πλαισίου σε
τζάμια,  εγκατάσταση,  συντήρηση  και  επισκευή  τζαμιών,  παραθύρων  και
περσίδων;  Υδραυλικές  εγκαταστάσεις,  συντήρηση  και  επισκευή;  Υπηρεσίες
επισκευής, συντήρησης, ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης οχημάτων..
38:  Παροχή  και  ενοικίαση  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμού  τηλεπικοινωνιών;
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας..
39: Διανομή μέσω δικτύου αγωγών και καλωδίων; Μεταφορές; Στάθμευση και
αποθήκευση οχημάτων; Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων; Υπηρεσίες
εκμίσθωσης σχετικές με τη μεταφορά και την αποθήκευση; Υπηρεσίες παροχής
πληροφοριών και συμβουλών και κρατήσεων για μεταφορές; Χώρος στάθμευσης
και αποθήκευσης οχημάτων, αγκυροβόληση..
40:  Αναπαραγωγή  εγγραφών  ηχου  και  βίντεο;  Εκτύπωση,  και  εμφάνιση
φωτογραφιών και  κινηματογραφικών ταινιών;  Ενοικίαση εξοπλισμού για  την
επεξεργασία και  μετατροπή υλικών,  την  παραγωγή ενέργειας και  την  κατά
παραγγελία κατασκευή; Επεξεργασία και καθαρισμός του αέρα και του νερού;
Επεξεργασία τροφίμων και ποτών; Παραγωγή ενέργειας; Σφαγη ζώων; Ένωση
εξαρτημάτων με τη χρήση κολλών; Κατά παραγγελία κατασκευή μηχανημάτων;
Κέντημα,  ραπτική;  Πλαισίωση  έργων  τέχνης;  Μαλλιού  (Ρέλιασμα  -);
Οδοντοτεχνίτη  (Υπηρεσίες  -);  Υποδηματοποιία;  Ύφανση;  Ανακύκλωση  και
επεξεργασία αποβλήτων; Επεξεργασία υφασμάτων,δερμάτων και γουνών..
41:  Μετάφραση  και  ερμηνεία;  Υπηρεσίες  έκδοσης,  αναφοράς,  και  σύνταξης
κειμένων;  Υπηρεσίες  εκπαίδευσης,  ψυχαγωγίας  και  αθλητισμού;  Υπηρεσίες
κράτησης εισιτηρίων και θέσεων για εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές
δραστηριότητες  και  εκδηλώσεις;  Εκπαίδευση,  ψυχαγωγία  και  σπορ;  Πάρκα
ψυχαγωγίας και  θεματικά,  εμποροπανηγύρεις,  ζωολογικοί  κήποι  και  μουσεία;
Υπηρεσίες  ζωντανών  παραστάσεων;  Αίθουσες  παιχνιδιών;  Αλληλεπιδραστική
ψυχαγωγία; Διεξαγωγή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων; Διεξαγωγή ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων;  Διοργάνωση  μουσικών  εκδηλώσεων;  Διοργάνωση  πολιτιστικών
θεαμάτων;  Διοργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Θεατρική
ψυχαγωγία;  Οργάνωση  εκδηλώσεων  χορού;  Οργάνωση  γκαλά;  Λεσχών
(υπηρεσίες  -)[αναψυχή  ή  μόρφωση];  Κέντρα  νυχτερινά;  Κέντρα  ψυχαγωγίας;
Οργάνωση  θεαμάτων;  Οργάνωση  θεαμάτων  [υπηρεσίες  θεατρικών
επιχειρηματιών];  Οργάνωση και  παρουσίαση θεαμάτων;  Οργάνωση σκηνικών
θεαμάτων; Παραγωγή θεαμάτων; Παραχώρηση εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας σε
ξενοδοχεία;  Οργάνωση  ψυχαγωγίας;  Οργάνωση  χορών;  Παραχώρηση
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εγκαταστάσεων  για  θεάματα  παιχνιδιών;  Παραχώρηση  εγκαταστάσεων
ψυχαγωγίας;  Παροχή αιθουσών ψυχαγωγίας;  Παροχή εγκαταστάσεων λέσχης
ψυχαγωγίας;  Παροχή  μουσικών  ψυχαγωγικών  θεαμάτων;  Παροχή
εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας; Παροχή πληροφοριών στον τομέα της μουσικής;
Παροχή  πληροφοριών  σε  σχέση  με  την  αναψυχή;  Παροχή  πληροφοριών  σε
θέματα ψυχαγωγίας;  Πολιτιστικές  δραστηριότητες;  Πληροφόρηση αναψυχής;
Παροχή  χώρων  αναψυχής;  Ραδιοφωνική  ψυχαγωγία;  Πολιτιστικές  υπηρεσίες;
Υπηρεσίες  εξωτικών  χορών;  Υπηρεσίες  γκαλερί  τέχνης;  Υπηρεσίες  αίθουσας
χορού; Υπηρεσίες ντισκοτέκ; Υπηρεσίες κοκτέιλ μπαρ καραόκε; Υπηρεσίες κλαμπ
(καμπαρέ);  Υπηρεσίες καμπαρέ; Υπηρεσίες κέντρων διασκέδασης [ντισκοτέκ];
Υπηρεσίες  κέντρων  διασκέδασης;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού  εορτών  (πάρτι);
Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας παρεχόμενες σε
ξενοδοχεία; Υπηρεσίες χορευτικών κέντρων; Υπηρεσίες φιλοξενίας (ψυχαγωγία);
Υπηρεσίες  υπεύθυνων  μουσικής  ψυχαγωγίας  (DJ);  Φεστιβάλ  (οργάνωση)  για
ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Χορευτικές  διοργανώσεις;  Ψηφιακή  μουσική  (μη
τηλεφορτώσιμη)  διαθέσιμη  στο  Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία  σε  σχέση  με  την
οινογευσία;  Ψυχαγωγίας  (Υπηρεσίες  -);  Ψυχαγωγικές  υπηρεσίες  από  μουσικά
συγκροτήματα;  Ψυχαγωγικές  υπηρεσίες  κέντρων  διακοπών;  Ψυχαγωγικές
υπηρεσίες με μουσική τζαζ; Ψυχαγωγικές υπηρεσίες με τη μορφή οργάνωσης
κοινωνικών  ψυχαγωγικών  εκδηλώσεων;  Ψυχαγωγικές  υπηρεσίες  παρεχόμενες
από  ερμηνευτές  καλλιτέχνες;  Ψυχαγωγικές  υπηρεσίες  παρεχόμενες  από
τραγουδιστές; Παραχώρηση εγκαταστάσεων διασκέδασης; Παροχή υπηρεσιών
κέντρων διασκέδασης; Υπηρεσίες νυκτερινών κέντρων διασκέδασης; Υπηρεσίες
νυχτερινών  κέντρων  διασκέδασης;  Διασκέδαση,  αθλητικές  και  πολιτιστικές
δραστηριότητες..
42:  Δοκιμές,  πιστοποίηση  και  ποιοτικός  έλεγχος;  Επιστημονικές  και
τεχνολογικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού;  Υπηρεσίες  τεχνολογιών  της
πληροφορικής..
43: Εκμίσθωση επίπλων, λευκών ειδών, επιτραπέζιων σκευών και εξοπλισμού για
την  παροχή  τροφίμων  και  ποτών;  Οικοτροφεία  ζώων;  Παροχή  φαγητού  και
ποτού; Προσωρινή κατάλυση; Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών, συμβουλών και
κρατήσεων  για  προσωρινή  κατάλυση;  Υπηρεσίες  παροχής  πληροφοριών,
συμβουλών και  κρατήσεων για την παροχή εδεσμάτων και  ποτών; Αγγλικής
προέλευσης  ταβερνεία  που  ονομάζονται  παμπ;  Διακοσμήση  τούρτας;
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];  Καφετέριες;
Κυλικεία; Μπαρ (Υπηρεσίες -); Μπαρ καπνίσματος ναργιλέ; Μπαρ που σερβίρουν
κυρίως  κρασί;  Μπουφέδες  με  σαλάτες;  Μπυραρίες;  Παρασκευή  γευμάτων;
Παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών για άμεση κατανάλωση; Παρασκευή
τροφής και ποτών; Παρασκευή φαγητού; Παροχή καταλυμάτων για εκδηλώσεις;
Παρασκευή φαγητού για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εξωτερικής ανάθεσης;
Παροχή φαγητού και ποτού μέσω κινητού φορτηγού; Παροχή φαγητού και ποτών
σε μπιστρό;  Υπηρεσίες εστιατορίων παρεχόμενες από ξενοδοχεία;  Υπηρεσίες
εστιατορίων  ξενοδοχείου;  Υπηρεσίες  εστιατορίων  washoku;  Υπηρεσίες
εστιατορίου με εγκαταστάσεις αδειοδοτημένου μπαρ;  Υπηρεσίες εστιατορίου
για  τεμπούρα;  Υπηρεσίες  εστιατορίου  για  σούσι;  Υπηρεσίες  εστιατορίου;
Υπηρεσίες εστιατορίου για ράμεν (γιαπωνέζικα πιάτα με βάση τις  νούγιες);
Υπηρεσίες εξυπηρέτησης σε μπαρ; Τσαγερίες; Σερβίρισμα φαγητού και ποτών σε
πελάτες εστιατορίων; Σερβίρισμα φαγητού και ποτών σε πελάτες; Σερβίρισμα
φαγητού και ποτών σε καφετέριες όπου παρέχεται πρόσβαση στο Διαδίκτυο;
Σερβίρισμα  φαγητού  και  ποτών  σε  καταστήματα  πώλησης  λουκουμάδων;
Σερβίρισμα φαγητού και ποτών σε εστιατόρια και μπαρ; Σερβίρισμα φαγητού και
ποτών;  Σερβίρισμα  ποτών  σε  μικροζυθοπωλεία;  Σερβίρισμα  ποτών  σε
ζυθοπωλεία; Σερβίρισμα οινοπνευματωδών ποτών; Πιτσαρίες; Παροχή φαγητού
και  ποτών  σε  φιλοξενούμενους;  Παροχή  φαγητού  και  ποτών  σε  πελάτες
εστιατορίων;  Παροχή  φαγητού  και  ποτών  σε  καφετέριες  όπου  παρέχεται
πρόσβαση στο Διαδίκτυο; Παροχή φαγητού και ποτών σε καταστήματα πώλησης
λουκουμάδων; Παροχή φαγητού και ποτών σε εστιατόρια και μπαρ; Υπηρεσίες
φαγητού και ποτού σε πακέτο; Υπηρεσίες τεϊοποτείου; Υπηρεσίες συνεστιάσεων;
Υπηρεσίες σομελιέ; Υπηρεσίες παροχής ποτών; Υπηρεσίες προσωπικού μάγειρα;
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Υπηρεσίες  παροχής  διατροφής  με  σύμβαση;  Υπηρεσίες  παροχής  διατροφής;
Υπηρεσίες  οινογευσίας  (παροχή  ποτών);  Υπηρεσίες  μπυραρίας;  Υπηρεσίες
νυχτερινών κέντρων [παροχή τροφίμων]; Υπηρεσίες μπουφέ για κοκτέιλ μπαρ;
Υπηρεσίες  μπιστρό;  Υπηρεσίες  μπαρ  όπου  προσφέρονται  κυρίως  χυμοί;
Υπηρεσίες μπαρ και εστιατορίου; Υπηρεσίες μικρογευμάτων (σνακ); Υπηρεσίες
λεσχών  εστίασης  (παροχή  φαγητού  και  ποτού);  Υπηρεσίες  κοκτέιλ  μπαρ;
Υπηρεσίες κλειστών ιδιωτικών λεσχών ποτού; Υπηρεσίες κλειστών ιδιωτικών
λεσχών  δείπνων;  Υπηρεσίες  κινητού  εστιατορίου;  Υπηρεσίες  καταστήματος
διάθεσης παγωτού; Υπηρεσίες καταλυμάτων με πρωινό;  Υπηρεσίες εταιρικής
φιλοξενίας  (παροχή  φαγητού  και  ποτού);  Υπηρεσίες  εστιατορίων  που
προσφέρουν φρεσκοκομμένο κρέας; Υπηρεσίες φαγητού σε πακέτο; Υπηρεσίες
φιλοξενίας (παροχή τροφίμων και ποτών); Ψησταριές (εστιατόρια); Εκμίσθωση
προσωρινού  καταλύματος  σε  παραθεριστικές  κατοικίες  και  διαμερίσματα;
Εκμετάλλευση  εγκαταστάσεων  για  κατασκήνωση;  Μοτέλ  (Υπηρεσίες  -);
Ξενοδοχειακές  υπηρεσίες;  Ενοικίαση  μικρών  παραθεριστικών  κατοικιών
(ξυλόσπιτα);  Ξενοδοχειακές  υπηρεσίες  για  προνομιούχους  πελάτες;  Ξενώνες;
Ξενώνες  νέων;  Παραθεριστικά  καταλύματα;  Παροχή  εγκαταστάσεων
προσωρινής  στάθμευσης  ρυμουλκούμενων  οχημάτων;  Παροχή  καταλυμάτων
(ξενοδοχείων);  Παροχή  καταλυμάτων  σε  ξενοδοχεία  και  μοτέλ;  Παροχή
προσωρινού  καταλύματος σε  ξενώνες;  Παροχή προσωρινού  καταλύματος σε
παραθεριστικά  διαμερίσματα;  Παροχή  προσωρινού  καταλύματος  σε
παραθεριστικές  κατοικίες;  Παροχή  προσωρινού  καταλύματος  σε
φιλοξενούμενους;  Παροχή  προσωρινού  καταλύματος  στο  πλαίσιο  πακέτων
φιλοξενίας;  Παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου  και  μοτέλ;  Πρακτορεία  παροχής
στέγης  [ξενοδοχεία,  πανσιόν];  Τουριστικά  πανδοχεία;  Τουριστικές  κατοικίες;
Υπηρεσίες  κατάλυσης  σε  θέρετρα;  Υπηρεσίες  κατάλυσης  σε  ξενοδοχείο;
Υπηρεσίες  ξενώνων  νεότητας;  Υπηρεσίες  ξενοδοχείου  διακοπών·  Υπηρεσίες
πρακτορείων κρατήσεων παραθεριστικών καταλυμάτων; Υπηρεσίες προσωρινού
καταλύματος  παρεχόμενες  από  παραθεριστικές  κατασκηνώσεις;  Υπηρεσίες
προσωρινού  καταλύματος  παρεχόμενες  από  φάρμες  διακοπών;  Υπηρεσίες
ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλυμάτων; Υπηρεσίες τουριστικών
κατασκηνώσεων  [κατάλυση];  Υπηρεσίες  τουριστικών  ξενώνων;  Χώροι
προσωρινής  διαμονής  (πανσιόν)..
44: Ανθρώπινη υγιεινή και φροντίδα ομορφιάς· Υπηρεσίες ανθρώπινης υγιεινής·
Υπηρεσίες  γεωργίας,  υδατοκαλλιέργειας,  φυτοκομίας  και  δασοκομίας·
Υπηρεσίες  καλλωπισμού  ζώων·  Υπηρεσίες  υγειονομικής  περίθαλψης  ζώων..
45: Νομικές υπηρεσίες; Πολιτικές υπηρεσίες; Υπηρεσίες ασφάλειας, διάσωσης
και αστυνόμευσης; Αστρολογικές και πνευματικές υπηρεσίες; Ενοικίαση ρούχων;
Θρησκευτικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  γραφείου  τελετών;  Λέσχες  γνωριμιών;
Υπηρεσίες ιδιωτικών αστυνομικών (ντετέκτιβ).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ
Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 16,Eagle House, 10ος όροφος, Αγίοι Ομολογητές, 1082
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 92942
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 05/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Nammos World SARL

13 avenue des Moulins, 98000 Monaco Monaco
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Nammos Limassol
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
1: Χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη βιομηχανία και την επιστήμη; Χημικά
προϊόντα προοριζόμενα για τη φωτογραφία; Χημικά προϊόντα προοριζόμενα για
τη  βιομηχανία  χάρτου;  Χημικά  προϊόντα  προοριζόμενα  για  βιοτεχνολογικές
μεταποιητικές διαδικασίες; Χημικά προϊόντα για εργαστηριακές αναλύσεις (μη
προοριζόμενα για ιατρικές ή κτηνιατρικές χρήσεις); Ακατέργαστες συνθετικές
ρητίνες;  Ακατέργαστα  πλαστικά  υλικά;  Λιπάσματα;  Μίγματα  για
πυροσβεστήρες;  Παρασκευάσματα  για  πυροσβεστήρες;  Μέσα  συντήρησης
τοιχοποιίας  [εκτός  από  χρώματα  βαφής  και  έλαια];  Συγκόλληση  μετάλλων
(Παρασκευάσματα  χημικά  για  -);  Χημικά  συντήρησης  τροφίμων;  Χημικά
προϊόντα για συντήρηση τροφίμων; Συντήρηση τροφίμων (Χημικές ουσίες για -);
Βυρσοδεψίας  ξύλο;  Χημικά  προϊόντα  για  χρήση  στη  βυρσοδεψία;  Υλικά
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βυρσοδεψίας για χρήση στη μεταποίηση του δέρματος; Κόλλες επαφής; Κόλλες
ταπετσαρίας; Κόλλες πολυουρεθάνης; Αφίσες (Κόλλες για -); Συνθετικές κόλλες
για  βιομηχανική  χρήση;  Άλατα  για  βιομηχανικούς  σκοπούς;  Ακατέργαστες
τεχνητές και συνθετικές ρητίνες; Απορρυπαντικά για χρήση στη βιομηχανική
παραγωγή και βιομηχανία; Διηθητικά υλικά [χημικά, ορυκτά, φυτικά και άλλα
ακατέργαστα υλικά]; Επιχρίσματα, και υλικά πλήρωσης (γεμισματος) και πηλός
για  χρήση  στη  βιομηχανία;  Καλλιεργητικά  μέσα,  λιπάσματα  και  χημικά  για
χρήση  στη  γεωργία,  την  κηπουρική  και  τη  δασοπονία;  Κόλλα  φινιρίσματος
(άμυλο)  για  χρήση  στη  βιομηχανική  παραγωγή  και  βιομηχανία;  Χημικά
παρασκευάσματα  και  υλικά  για  φιλμ,  φωτογραφία,  εκτύπωση;  Χημικές  και
οργανικές συνθέσεις για χρήση στην παρασκευή τροφίμων και ποτών; Χημικές
ουσίες, χημικά υλικά και χημικά παρασκευάσματα και φυσικά στοιχεία..
2:  Διακοσμητικά  χρώματα;  Βερνίκια  (χρώματα);  Λάκες;  Αντιδιαβρωτικά
χρώματα; Αδιάβροχα χρώματα; Αλουμινίου χρώματα; Χρώματα για έλεγχο της
σκωρίας; Επιστρώσεις προφύλαξης κατά της σκωρίας; Παρασκευάσματα για την
πρόληψη  σχηματισμού  σκωρίας;  Έλαια  συντήρησης  ξύλου;  Προϊόντα
συντήρησης  ξύλου;  Μέσα  συντήρησης  ξύλου;  Χρωστικές  ουσίες;
Αντιδιαβρωτικές  ουσίες;  Φυσικές  ρητίνες;  Ακατέργαστες  φυσικές  ρητίνες;
Μέταλλα σε φύλλα για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες;
Διαλυτικά  και  πηκτικά  για  επιστρώσεις,  χρώματα  και  μελάνια;
Επιχρίσματα/Επιστρώσεις;  Χρώματα,  χρωστικά,  βαφές  και  μελάνια..
3:  Λευκαντικά  παρασκευάσματα  και  άλλες  ουσίες  για  χρήση  στην  πλύση;
Παρασκευάσματα  καθαρισμού;  Λειαντικά  παρασκευάσματα  στίλβωσης;
Παρασκευάσματα  αφαίρεσης  λίπους  για  οικιακές  χρήσεις;  Παρασκευάσματα
απόξεσης  (καθαρισμού);  Μη  φαρμακευτικά  σαπούνια;  Είδη  αρωματοποιίας,
αιθέρια  έλαια;  Μη  φαρμακευτικά  καλλυντικά  παρασκευάσματα;  Μη
φαρμακευτικές λοσιόν για τα μαλλιά; Μη φαρμακευτικές οδοντόκρεμες; Αιθέρια
έλαια  και  αρωματικά  εκχυλίσματα;  Καθαριστικά  και  αρωματικά
παρασκευάσματα;  Καλλυντικά;  Κερί  ραπτικής  και  υποδηματοποιίας;
Παρασκευάσματα  για  την  περιποίηση  ζώων..
4:  Λιπαντικά  έλαια  [βιομηχανικά  λιπαντικά  ];  Βιομηχανικά  έλαια  και  λίπη,
λιπαντικά; Συνθέσεις για την απορρόφηση, εμποτισμό, και στερέωση σκόνης;
Καύσιμα; Καύσιμα κινητήρων; Καύσιμα και φωτιστικές ουσίες; Κεριά; Κεριά και
φιτίλια φωτισμού; Ηλεκτρική ενέργεια; Λιπαντικά και βιομηχανικά γράσα, κεριά
και υγρά; Συνθέσεις για τον έλεγχο της σκόνης..
5:  Φαρμακευτικά (Προϊόντα -);  Οδοντιατρικά παρασκευάσματα και  είδη,  και
φαρμακευτικά  οδοντοσκευάσματα;  Παρασκευάσματα  υγειονομικά  και  είδη
αυτών;  Συμπληρώματα  διατροφής  και  διαιτητικά  παρασκευάσματα;
Παρασκευάσματα  απόσμησης  και  καθαρισμού  του  αέρα;  Παρασκευάσματα
καταπολέμισης παρασίτων και ειδη αυτών; Παρασκευάσματα οδοντιατρικά και
είδη αυτών..
6: Mεταλλικές κατασκευές και λυόμενες μεταλλικές κατασκευές; Αγάλματα και
έργα τέχνης από κοινά μέταλλα; Ακατέργαστα και ημι-κατεργασμένα υλικά από
μέταλλο,που  δεν  προορίζονται  για  συγκεκριμένη  χρήση;  Κιβώτια  και  είδη
μεταφοράς  και  συσκευασίας  από  μέταλλο;  Μεταλλικός  εξοπλισμός  (είδη
σιδηροπωλείου); Οικοδομικά και κατασκευαστικά υλικά και υλικά από μέταλλο;
Πόρτες, εξώπορτες, παράθυρα και μεταλλικά καλύμματα παραθύρων..
7:  Αντλίες,  συμπιεστές  και  φυσητήρες;  Βιομηχανικά  ρομπότ;  Γεννήτριες
ηλεκτρικού  ρεύματος;  Εξοπλισμός  γεωργικός,  χωματουργικός,
κατασκευαστικός, εξαγωγής πετρελαίου και αερίου και εξόρυξης; Εξοπλισμός
μετακίνησης και διακίνησης φορτίων; Μηχανές για σάρωση, καθαρισμό, πλύσιμο
και  σιδέρωμα;  Μηχανές  διανομής;  Μηχανές  και  εργαλεία  μηχανών  για  τη
επεξεργασία  υλικών  και  για  τη  βιομηχανία  κατασκευών;  Μηχανές  και
εργαλειομηχανές  έκτακτης ανάγκης και  διάσωσης;  Σιαγόνες  απεγκλωβισμού
[ηλεκτρικές ψαλίδες διάσωσης]; Τροχοί και ερπύστριες για μηχανές..
8:  Ανυψωτικά εργαλεία;  Εργαλεία κοπής και άμβλυσης; Εργαλεία χειρός για
έκτακτη  ανάγκη  και  διάσωση;  Εργαλεία  χειρός  και  μηχανήματα  για  την
επεξεργασία των υλικών, καθώς για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση;
Μαχαιροπήρουνα,  μαχαίρια  κουζίνας,  και  κοπτικά  εργαλεία  για  χρήση  στη
κουζίνα; Χειροκίνητα σύνεργα υγιεινής και ομορφιάς για ανθρώπους και ζώα..
9:  Εξοπλισμός  καταδύσεων;  Επιστημονικές  και  εργαστηριακές  συσκευές
επεξεργασίας με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας; Ηχογραφημένα περιεχόμενα;
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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..
10: Βοηθήματα διατροφικά και πιπίλες; Βοηθήματα μετακίνησης; Βοηθήματα
του σεξ; 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;  Προσθετικά  μέλη  και  τεχνητά
εμφυτεύματα; Συσκευές προστασίας ακοής..
11: Αναφλεκτήρες; Εγκαταστάσεις βιομηχανικής επεξεργασίας; Εγκαταστάσεις
ξήρανσης;  Εγκαταστάσεις  υγιεινής,  εξοπλισμός  ύδρευσης  και  αποχέτευσης;
Εξαρτήματα  ρύθμισης  και  ασφαλείας  για  εγκαταστάσεις  νερού  και  αέριου;
Εξοπλισμός θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού καθώς και εξοπλισμός για
τον  καθαρισμό  (της  ατμόσφαιρας);  Εξοπλισμός  μαγειρέματος,  θέρμανσης,
ψύξης και συντήρησης τροφίμων και ποτών; Εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης;
Καπνοδόχοι και εγκαταστάσεις για τη μεταφορά των καυσαερίων; Καυστήρες,
λέβητες  και  θερμάστρες;  Προσωπικά  όργανα  θέρμανσης  και  στεγνώματος;
Πυρηνικές εγκαταστάσεις; Συσκευές μαυρίσματος αντί του ήλιου; Συστήματα
φωτισμού και κάτοπτρα/ανακλαστήρες φωτισμού; Φίλτρα για τη βιομηχανία και
για οικιακή χρήση..
12: Οχήματα και μέσα μεταφοράς..
14: Όργανα μέτρησης του χρόνου; Κοσμηματοθήκες και κουτιά ρολογιών; Κρίκοι
για  κλειδιά  και  αλυσίδες  για  κλειδιά,  και  μπρελόκ  αυτών;  Πολύτιμοι  λίθοι,
μαργαριτάρια και  πολύτιμα μέταλλα,  και  απομιμήσεις αυτών;  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; Διακοσμητικά
είδη (κοσμήματα μικρής αξίας ή κοσμήματα) για ατομική χρήση..
15: Αξεσουάρ μουσικών οργάνων; Μουσικά όργανα..
16:  Έντυπο  υλικό,  γραφική  ύλη  και  εκπαιδευτικό  υλικό;  Έργα  τέχνης  και
φιγούρες από χαρτί και χαρτόνι, και αρχιτεκτονικές μακέτες; Τσάντες και είδη
συσκευασίας, αποθήκευσης και περιτυλίγματος από χαρτί, χαρτόνι ή πλαστικό;
Υλικά και μέσα διακόσμησης και τέχνης; Φίλτρα και υλικά φιλτραρίσματος από
χαρτί; Αφίσες από χαρτί και χαρτόνι..
17: Αεροστεγή σφραγίσματα,στεγανωτικά και υλικά γεμίσματος; Είδη και υλικά
για  μόνωση  και  για  φραξιμο;  Εύκαμπτοι  σωλήνες,  αγωγοί,  μάνικες  και
εξαρτήματα  αυτών  (συμπεριλαμβανομένων  βαλβίδων),  και  εξαρτήματα  για
άκαμπτους  σωλήνες,  στο  σύνολό  τους  μη  μεταλλικά;  Εύκαμπτοι  σωλήνες,
αγωγοί, μάνικες και εξαρτήματα αυτών, συμπεριλαμβανομένων βαλβίδων, όχι
από μέταλλο; Ημικατεργασμένες πλαστικές ουσίες; Μεταλλικές /Ορυκτες ίνες;
Πολυεστέρας; Ελαστομερή; Ρητίνες σε ημικατεργασμένη μορφή; Ίνες άνθρακα;
Επενδύσεις  συμπλεκτών  και  φρένων;  Κολλώδεις  ταινίες,λωρίδες,ιμάντες  και
μεμβράνες;  Μεμβράνες,  και  ημι-επεξεργασμένα  συνθετικά  υλικά
φιλτραρίσματος;  Υλικά για  την  αποκατάσταση και  την  επισκευή ελαστικών;
Υλικά συσκευασίας και υλικά που απορροφούν τους κραδασμούς, αντιδονητικές
βάσεις..
18:  Είδη  σελοποιίας,  μαστίγια  και  ενδύματα ζώων;  Ομπρέλες  και  ομπρέλες
ηλίου; Ταξιδιωτικές αποσκευές, τσάντες, πορτοφόλια και άλλα είδη μεταφοράς;
Ράβδοι  περιπάτου;  Bιομηχανικά  δοχεία  συσκευασίας  από  δέρμα;  Δέρματα;
Έπιπλα (Διακοσμήσεις από δέρμα για -)..
19: Αγάλματα και έργα τέχνης από υλικά όπως πέτρα, μπετόν και μάρμαρο, που
περιλαμβάνονται  στην  κλάση;  Κατασκευές  και  λυόμενες  κατασκευές,  μη
μεταλλικές;  Οικοδομικά  και  κατασκευαστικά  υλικά  και  στοιχεία,  όχι  από
μέταλλο;  Πόρτες,  εξώπορτες,  παράθυρα  και  καλύμματα  παραθύρων,  μη
μεταλλικά; Ξύλο και τεχνητή ξυλεία; Πέτρες, πετρώματα, άργιλος και ορυκτά;
Πίσσα,  κατράμι,  ορυκτή  άσφαλτος  και  άσφαλτος;  Δομικός  στόκος;  Πλάκες
θωράκισης, όχι από μέταλλο; Προκατασκευασμένοι κυβόλιθοι; Ψηφίδες..
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20: Έπιπλα και επίπλωση; Αγάλματα, αγαλματίδια, έργα τέχνης και στολίδια και
διακοσμητικά  είδη  από  υλικά  όπως  ξύλο,  κερί,  γύψο  ή  πλαστικό,  που
περιλαμβάνονται στην κλάση; Δοχεία και πώματα και βάσεις κράτησης αυτών,
όχι από μέταλλο; Πινακίδες, βάσεις και επιγραφές, μη μεταλλικές; Σκάλες και
κινητές σκάλες, όχι από μέταλλο; Σπίτια ζώων και κρεβάτια; Άχυρο (Τανίες από
-); Βαλβίδες, μη μεταλλικές; Εξαρτήματα για πόρτες, εξώπορτες και παράθυρα,
μη μεταλλικά; Κλειδαριές και κλειδιά, μη μεταλλικά; Μη μεταλλικές διατάξεις
στερέωσης; Σημαδούρες διαύλου (αγκυροβόληση) από μη μεταλλικά υλικά..
21:  Αγάλματα,  αγαλματίδια,  κορνίζες  και  έργα  τέχνης,  από  υλικά  όπως
πορσελάνη, τερακότα ή γυαλί, που περιλαμβάνονται στην κλάση; Ακατέργαστο
και  ημικατεργασμένο  γυαλί  μη  προοριζόμενα  για  συγκεκριμένη  χρήση;  Είδη
περιποίησης ενδυμάτων και υποδημάτων; Επιτραπέζια σκεύη, μαγειρικά σκεύη
και  δοχεία;  Εργαλεία  για  χρήση  στην  κοσμετολογία,  την  υγιεινή  και  την
αισθητική;  Οικιακά  σύνεργα  καθαρισμού,  βούρτσες  και  υλικά  ψηκτροποιίας;
Ενυδρεία και ιχθυοτροφεία; Συσκευές για απεντόμωση και μυοκτονία; Βούρτσες
για  κατοικίδια  ζώα;  Άνθη  (φορείς  για  -)  [ανθικές  συνθέσεις];  Ανθοδοχεία;
Βάζα;Γλάστρες..
22:  Ακατέργαστες  υφαντικές  ίνες  και  υποκατάστατα;  Υλ ικά
γεμίσματος/παραγεμίσματος;  Αδιάβροχα,τέντες,  σκηνές  και  μη  εφαρμοσμένα
καλύμματα; Ιμάντες και ζώνες; Δίχτυα; Ιστία; Σχοινιά και σπάγγοι; Τσάντες και
σάκοι για τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά..
23: Νήματα και κλωστές..
24:  Υλικά  φιλτραρίσματος  από  ύφασμα;  Υφαντουργικά  προϊόντα,  και
υποκατάστατα  για  υφαντουργικά  προϊόντα;  Υφάσματα..
25:  Είδη  πιλοποιίας;  Ενδύματα;  Μέρη  ενδυμάτων,  υποδημάτων  και  ειδών
πιλοποιίας; Υποδήματα..
26: Αξεσουάρ για ενδύματα, ραπτικά είδη και υφασμάτινα διακοσμητικά είδη;
Βελόνες και καρφίτσες για την εντομολογία; Στολίδια για τα μαλλιά, ρολά για
τα μαλλιά,  είδη  στερέωσης μαλλιών,  και  ψεύτικα  μαλλιά;  Τεχνητά φρούτα,
λουλούδια  και  λαχανικά;  Φυλαχτά  (γούρια)  [όχι  κοσμήματα  ή  για  κλειδιά,
δακτυλίδια ή αλυσίδες]..
27: Επενδύσεις δαπέδων και τεχνητές επικαλύψεις εδαφών; Επενδύσεις τοίχων
και ορόφων..
29: Έλαια και λίπη βρώσιμα; Αυγά πουλιών και προϊόντα αυγών; Γαλακτοκομικά
προϊόντα  και  υποκατάστατα  γαλακτοκομικών  προϊόντων;  Δέρματα  για
λουκάνικα  και  απομιμήσεις  αυτών;  Επεξεργασμένα  φρούτα,  μανιτάρια,
λαχανικά, ξηροί καρποί και όσπρια; Κρέας και προϊόντα κρέατος; Μαγειρεμένα
έντομα  και  προνύμφες;  Σούπες  και  ζωμοί,  εκχυλίσματα  κρέατος;  Ψάρια,
θαλασσινά και μαλάκια, μη ζωντανά..
30: Αλάτι, μπαχαρικά, αρτύματα και καρυκεύματα; 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; Άρτος; Γλύκισματα,
κέικ, τάρτες και μπισκότα; Ζαχαρωτά, ραβδοι ζαχαρωτών και τσίχλες; Μπάρες
δημητριακών και μπάρες ενέργειας; Αλμυρά κρακεράκια..
31: Γεωργικές καλλιέργειες και υδροκαλλιέργειες, κηπευτικά και δασοκομικά
προϊόντα; Ζώντα ζώα, οργανισμοί για αναπαραγωγή; Μη τεχνητά δολώματα;
Στρωμνές και άχυρα για ζώα; Τροφές και ζωοτροφές για ζώα..
32: Μη αλκοολούχα ποτά; Παρασκευάσματα ποτοποιίας; Μπύρα και προϊόντα
ζυθοποιίας..
33:  Αλκοολούχα ποτά (εκτός μπύρας);  Παρασκευάσματα για  την  παρασκευή
αλκοολούχων ποτών; Μηλίτης; Οινοπνευματώδη παρασκευάσματα για ποτά..
34: Ατομικοί εξατμιστήρες και ηλεκτρονικά τσιγάρα, καθώς και αρώματα και
διαλύματα για αυτά; Είδη για χρήση με καπνό; Καπνός και προϊόντα καπνού
(συμπεριλαμβανομένων υποκατάστατων); Σπίρτα..
35:  Διαφήμιση,  ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;
Επιχειρηματική υποστήριξη, υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης; Επιγραμμικές
υπηρεσίες  καταστήματος  λιανικής  πώλησης  καλλυντικών  και  προϊόντων
ομορφιάς; Ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιανικής πώλησης ενδυμάτων; Ηλεκτρονικές
υπηρεσίες  λιανικής πώλησης καλλυντικών;  Ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  λιανικής
πώλησης  κοσμημάτων;  Ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  τσαντών
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χειρός;  Λιανική  πώληση  προπληρωμένων  καρτών  τρίτων  για  την  αγορά
ενδυμάτων;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  καταστημάτων  λιανικής  πώλησης
ενδυμάτων; Υπηρεσίες καταστημάτων λιανικής πώλησης χωρίς προσωπικό σε
σχέση με τρόφιμα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με τρόφιμα; Υπηρεσίες
λιανικής  πώλησης μέσω καταλόγων σε  σχέση με  μη  οινοπνευματώδη ποτά;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης μέσω καταλόγων σε σχέση με οινοπνευματώδη
ποτά (εκτός ζύθου); Υπηρεσίες λιανικής πώλησης μέσω καταλόγων σε σχέση με
τρόφιμα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης μέσω παγκόσμιων ηλεκτρονικών δικτύων
σε  σχέση  με  μη  οινοπνευματώδη  ποτά;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  μέσω
παγκόσμιων  ηλεκτρονικών  δικτύων  σε  σχέση  με  οινοπνευματώδη  ποτά  (με
εξαίρεση  την  μπύρα);  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  μέσω  παγκόσμιων
ηλεκτρονικών δικτύων σε σχέση με την μπύρα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης
μέσω  παγκόσμιων  ηλεκτρονικών  δικτύων  σε  σχέση  με  τρόφιμα;  Υπηρεσίες
λιανικής  πώλησης  μέσω ταχυδρομικών  παραγγελιών  σε  σχέση  με  αξεσουάρ
ενδυμάτων; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών σε
σχέση  με  μη  οινοπνευματώδη  ποτά;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  μέσω
ταχυδρομικών παραγγελιών σε σχέση με οινοπνευματώδη ποτά (με εξαίρεση την
μπύρα);  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  μέσω  ταχυδρομικών  παραγγελιών  σε
σχέση  με  μπύρες;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  μέσω  ταχυδρομικών
παραγγελιών σε σχέση με τρόφιμα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
αξεσουάρ αυτοκινήτων;  Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με αξεσουάρ
μόδας;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  εξαρτήματα  ποδηλάτων;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με κινητά τηλέφωνα; Υπηρεσίες λιανικής
πώλησης σε σχέση με προϊόντα αρτοποιίας; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε
σχέση με προϊόντα για κατοικίδια ζώα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σχετικά με
χρώματα βαφής; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με προϊόντα για μαλλιά;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης έργων τέχνης παρεχόμενες από γκαλερί; Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης για εξαρτήματα αυτοκινήτων; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης
γλυκισμάτων;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  γούνας;  Υπηρεσίες  λιανικής
πώλησης προϊόντων ντελικατέσεν; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
αρωματικά παρασκευάσματα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με κούπες
και  ποτήρια;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σχετικά  με  αλκοολούχα  ποτά;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με άνθη; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε
σχέση με έργα τέχνης; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με εξοπλισμό
θέρμανσης; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με εξοπλισμό μαγειρέματος;
Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  εξοπλισμό  υγιεινής;  Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με κακάο; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
κηπουρικά προϊόντα· Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με οινοπνευματώδη
ποτά (εκτός ζύθου); Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με προϊόντα για την
παρασκευή οινοπνευματωδών ποτών; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
την πώληση ενδυμάτων και αξεσουάρ ενδυμάτων; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης
σε σχέση με φωτισμό; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με αποσκευές;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με εγκαταστάσεις υγιεινής; Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με εξοπλισμό φυσιοθεραπείας; Υπηρεσίες λιανικής
πώλησης σε σχέση με ζύθο; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με καπνό;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με κρέατα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης
σε σχέση με κτηνιατρικές συσκευές; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
ομπρέλες;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  προϊόντα  για  την
παρασκευή  ποτών;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  σεξουαλικά
βοηθήματα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με συσκευές προστασίας της
ακοής;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  συσκευές  τεχνητού
μαυρίσματος;  Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με τσάντες;  Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με υποδήματα;  Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε
σχέση με υφάσματα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με χάρτινα προϊόντα
μίας  χρήσης;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  χημικά  προϊόντα
προοριζόμενα  για  τη  γεωργία;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με
γεωργικό  εξοπλισμό;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  διαιτητικά
παρασκευάσματα;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  είδη  ατομικής
περιποίησης; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με είδη ραπτικής; Υπηρεσίες
λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  εξοπλισμό  κατάδυσης;  Υπηρεσίες  λιανικής
πώλησης σε σχέση με εξοπλισμό κατάψυξης; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε
σχέση με εορταστικές διακοσμήσεις; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με



20/01/2023 30

20/01/2023 30/153

επενδύσεις τοίχων; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με κτηνιατρικά είδη;
Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  κτηνιατρικά  παρασκευάσματα;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με μη οινοπνευματώδη ποτά; Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με οχήματα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση
με  νήματα;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  σκεύη  μαγειρικής;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με συμπληρώματα διατροφής; Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με υλικά τέχνης; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε
σχέση με χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη δασοκομία; Υπηρεσίες λιανικής
πώλησης  σε  σχέση  με  όπλα;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με
γαλακτοκομικά προϊόντα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με διατάξεις
πλοήγησης;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  ενδύματα;  Υπηρεσίες
λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  είδη  ζαχαροπλαστικής;  Υπηρεσίες  λιανικής
πώλησης σε  σχέση με  επιδόρπια;  Υπηρεσίες  λιανικής πώλησης σε  σχέση με
επιτραπέζια σκεύη; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με ιατρικές συσκευές;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με καφέ; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε
σχέση  με  καύσιμα;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  κοσμήματα;
Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  λιπαντικά;  Υπηρεσίες  λιανικής
πώλησης σε σχέση με οπτικοακουστικό εξοπλισμό; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης
σε  σχέση  με  παγωτά;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  παγωμένο
γιαούρτι; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με έπιπλα; Υπηρεσίες λιανικής
πώλησης σε σχέση με θαλασσινά; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
μαχαιροπίρουνα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με σύνεργα υγιεινής για
ζώα;  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης σε  σχέση με  ψεύτικες  γούνες;  Υπηρεσίες
χονδρικής  πώλησης  για  μέρη  αυτοκινήτων;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης
γλυκισμάτων;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  γούνας;  Υπηρεσίες  χονδρικής
πώλησης  σε  σχέση  με  άνθη;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με
αθλητικά  είδη;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  έργα  τέχνης;
Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  είδη  επίπλωσης;  Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με εξοπλισμό θέρμανσης; Υπηρεσίες χονδρικής
πώλησης σε σχέση με εξοπλισμό ψύξης; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση
με κοσμήματα; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με οχήματα; Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με ομπρέλες; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε
σχέση με υλικά τέχνης; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με υποδήματα;
Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με χημικά προϊόντα προοριζόμενα για
τη  γεωργία;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  όπλα;  Υπηρεσίες
χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  χημικά  προϊόντα  προοριζόμενα  για  την
κηπουρική; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με έντυπο υλικό; Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με αποσκευές; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε
σχέση με διαιτητικά παρασκευάσματα; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση
με  είδη  ραπτικής;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  εξοπλισμό
κατασκευών; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με κλωστές; Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με λιπαντικά; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε
σχέση με μη οινοπνευματώδη ποτά; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με
προϊόντα για την παρασκευή ποτών; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με
συμπληρώματα διατροφής; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με τσάντες;
Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  έπιπλα;  Υπηρεσίες  χονδρικής
πώλησης σε σχέση με είδη αθλητισμού; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση
με είδη χαρτοπωλείου; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με ενδύματα;
Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  επενδύσεις  τοίχων;  Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με μαχαιροπίρουνα; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης
σε σχέση με οινοπνευματώδη ποτά (εκτός ζύθου); Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης
σε σχέση με σύνεργα υγιεινής για ζώα; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση
με αρτοσκευάσματα; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με γαλακτοκομικά
προϊόντα;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  γρανίτες;  Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με είδη ζαχαροπλαστικής; Υπηρεσίες χονδρικής
πώλησης σε σχέση με εξοπλισμό υγιεινής;  Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε
σχέση με επιδόρπια; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με ζύθο; Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με θαλασσινά; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε
σχέση με κακάο; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με καπνό; Υπηρεσίες
χονδρικής πώλησης σε σχέση με καφέ; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση
με κηπουρικά προϊόντα; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε σχέση με παγωμένο
γιαούρτι;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  παγωτά;  Υπηρεσίες
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χονδρικής πώλησης σε σχέση με σοκολάτα; Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης σε
σχέση  με  τρόφιμα;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  φωτισμό;
Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σχετικά  με  λογισμικό  ηλεκτρονικών
υπολογιστών;  Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  είδη  τσαγιού;
Υπηρεσίες  χονδρικής  πώλησης  σε  σχέση  με  ψεύτικες  γούνες;  Υπηρεσίες
χονδρικής σε σχέση με ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές; Υπηρεσίες χονδρικής σε
σχέση με συσκευές κουζίνας; Υπηρεσίες χονδρικής σε σχέση με φλιτζάνια και
ποτήρια;  Yπηρεσίες διαχείρισης πωλήσεων; Υπηρεσίες δημοπρασιών;  Γραφεία
εισαγωγών  και  εξαγωγών  με  δραστηριότητα  στον  τομέα  ενέργειας;
Διαπραγμάτευση συμβάσεων για την αγορά και  πώληση αγαθών;  Διαχείριση
πωλήσεων; Διαχείριση της προμήθειας ειδών γραφείου για βιομηχανικές και
εμπορικές  επιχειρήσεις;  Διευθετήσεις  σε  θέματα εμπορικών συναλλαγών και
εμπορικών  συμβάσεων;  Διευθετήσεις  σχετικά  με  συνδρομές  σε  επί  γραμμής
εκδόσεις; Παροχή πληροφοριών για τη σύγκριση τιμών ξενοδοχείων; Παροχή
συμβάσεων  αγοράς  και  πώλησης  προϊόντων;  Παροχή  συμβουλών  για
καταναλωτικά προϊόντα;  Παροχή συμβουλών για καταναλωτικά προϊόντα σε
σχέση με καλλυντικά;  Προσφορές σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες;  Υπηρεσίες
διαμεσολάβησης  σε  σχέση  με  διαφήμιση;  Υπηρεσίες  αγορών;  Υπηρεσίες
ηλεκτρονικών παραγγελιών από εστιατόρια που παρέχουν φαγητό σε πακέτο και
διανομή; Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και συμβουλών εμπορικού χαρακτήρα
σε  καταναλωτές  στον  τομέα  των  προϊόντων  ομορφιάς;  Υπηρεσίες  παροχής
συμβουλών σε σχέση με την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών..
36: Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες; Παροχή προ-πληρωμένων καρτών και μαρκών;
Συγκέντρωση  χρημάτων  και  οικονομική  χορηγία;  Υπηρεσίες  ασφάλισης;
Υπηρεσίες  θησαυροφυλακίων  (κατάθεση  σε  θυρίδες  -);  Χρηματοπιστωτικές,
ν ο μ ι σ μ α τ ι κ έ ς  κ α ι  τ ρ α π ε ζ ι κ έ ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς ;  Υ π η ρ ε σ ί ε ς
οικονομικών/χρηματοπιστωτικών  εκτιμήσεων. .
37:  Εκμίσθωση  εργαλείων,  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμού  για  κατασκευές,
κατεδαφίσεις, εργασίες καθαρισμού και συντήρηση; Εξαγωγή φυσικών πόρων;
Εξόντωση,  απολύμανση  και  καταπολέμηση  παρασίτων;  Εργασίες  οικοδομής,
κατασκευής  και  κατεδάφισης;  Εγκατάσταση,  συντήρηση  και  επισκευή
ανελκυστήρων  και  ασανσέρ;  Εγκατάσταση,  συντήρηση  και  επισκευή
συναγερμών, κλειδαριών και χρηματοκιβωτίων; Εγκατάσταση, συντήρηση και
επισκευή συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού; Εγκατάσταση,
συντήρηση  και  επισκευή  υλισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και
τηλεπικοινωνιακών  συσκευών;  Επισκευή  και  συντήρηση  επίπλων;  Επισκευή
ρολογιών  χεριού  και  τοίχου;  Καθαρισμός  και  περιποίηση  ινών,  υφάσματων,
δέρματων, γουνών και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά; Προσθήκη
μελάνης και αναγόμωση σε κασέτες γραφίτη και μελανοδοχεία; Συντήρηση και
επισκευή ελαστικών; Συντήρηση και επισκευή κτιρίων; Τοποθέτηση πλαισίου σε
τζάμια,  εγκατάσταση,  συντήρηση  και  επισκευή  τζαμιών,  παραθύρων  και
περσίδων;  Υδραυλικές  εγκαταστάσεις,  συντήρηση  και  επισκευή;  Υπηρεσίες
επισκευής, συντήρησης, ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης οχημάτων..
38:  Παροχή  και  ενοικίαση  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμού  τηλεπικοινωνιών;
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας..
39: Διανομή μέσω δικτύου αγωγών και καλωδίων; Μεταφορές; Στάθμευση και
αποθήκευση οχημάτων; Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων; Υπηρεσίες
εκμίσθωσης σχετικές με τη μεταφορά και την αποθήκευση; Υπηρεσίες παροχής
πληροφοριών και συμβουλών και κρατήσεων για μεταφορές; Χώρος στάθμευσης
και αποθήκευσης οχημάτων, αγκυροβόληση..
40:  Αναπαραγωγή  εγγραφών  ηχου  και  βίντεο;  Εκτύπωση,  και  εμφάνιση
φωτογραφιών και  κινηματογραφικών ταινιών;  Ενοικίαση εξοπλισμού για  την
επεξεργασία και  μετατροπή υλικών,  την  παραγωγή ενέργειας και  την  κατά
παραγγελία κατασκευή; Επεξεργασία και καθαρισμός του αέρα και του νερού;
Επεξεργασία τροφίμων και ποτών; Παραγωγή ενέργειας; Σφαγη ζώων; Ένωση
εξαρτημάτων με τη χρήση κολλών; Κατά παραγγελία κατασκευή μηχανημάτων;
Κέντημα,  ραπτική;  Πλαισίωση  έργων  τέχνης;  Μαλλιού  (Ρέλιασμα  -);
Οδοντοτεχνίτη  (Υπηρεσίες  -);  Υποδηματοποιία;  Ύφανση;  Ανακύκλωση  και
επεξεργασία αποβλήτων; Επεξεργασία υφασμάτων,δερμάτων και γουνών..
41:  Μετάφραση  και  ερμηνεία;  Υπηρεσίες  έκδοσης,  αναφοράς,  και  σύνταξης
κειμένων;  Υπηρεσίες  εκπαίδευσης,  ψυχαγωγίας  και  αθλητισμού;  Υπηρεσίες
κράτησης εισιτηρίων και θέσεων για εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές
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δραστηριότητες  και  εκδηλώσεις;  Εκπαίδευση,  ψυχαγωγία  και  σπορ;  Πάρκα
ψυχαγωγίας και  θεματικά,  εμποροπανηγύρεις,  ζωολογικοί  κήποι  και  μουσεία;
Υπηρεσίες  ζωντανών  παραστάσεων;  Αίθουσες  παιχνιδιών;  Αλληλεπιδραστική
ψυχαγωγία; Διεξαγωγή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων; Διεξαγωγή ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων;  Διοργάνωση  μουσικών  εκδηλώσεων;  Διοργάνωση  πολιτιστικών
θεαμάτων;  Διοργάνωση  επιδείξεων  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Θεατρική
ψυχαγωγία;  Οργάνωση  εκδηλώσεων  χορού;  Οργάνωση  γκαλά;  Λεσχών
(υπηρεσίες  -)[αναψυχή  ή  μόρφωση];  Κέντρα  νυχτερινά;  Κέντρα  ψυχαγωγίας;
Οργάνωση  θεαμάτων;  Οργάνωση  θεαμάτων  [υπηρεσίες  θεατρικών
επιχειρηματιών];  Οργάνωση και  παρουσίαση θεαμάτων;  Οργάνωση σκηνικών
θεαμάτων; Παραγωγή θεαμάτων; Παραχώρηση εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας σε
ξενοδοχεία;  Οργάνωση  ψυχαγωγίας;  Οργάνωση  χορών;  Παραχώρηση
εγκαταστάσεων  για  θεάματα  παιχνιδιών;  Παραχώρηση  εγκαταστάσεων
ψυχαγωγίας;  Παροχή αιθουσών ψυχαγωγίας;  Παροχή εγκαταστάσεων λέσχης
ψυχαγωγίας;  Παροχή  μουσικών  ψυχαγωγικών  θεαμάτων;  Παροχή
εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας; Παροχή πληροφοριών στον τομέα της μουσικής;
Παροχή  πληροφοριών  σε  σχέση  με  την  αναψυχή;  Παροχή  πληροφοριών  σε
θέματα ψυχαγωγίας;  Πολιτιστικές  δραστηριότητες;  Πληροφόρηση αναψυχής;
Παροχή  χώρων  αναψυχής;  Ραδιοφωνική  ψυχαγωγία;  Πολιτιστικές  υπηρεσίες;
Υπηρεσίες  εξωτικών  χορών;  Υπηρεσίες  γκαλερί  τέχνης;  Υπηρεσίες  αίθουσας
χορού; Υπηρεσίες ντισκοτέκ; Υπηρεσίες κοκτέιλ μπαρ καραόκε; Υπηρεσίες κλαμπ
(καμπαρέ);  Υπηρεσίες καμπαρέ; Υπηρεσίες κέντρων διασκέδασης [ντισκοτέκ];
Υπηρεσίες  κέντρων  διασκέδασης;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού  εορτών  (πάρτι);
Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου; Υπηρεσίες ψυχαγωγίας παρεχόμενες σε
ξενοδοχεία; Υπηρεσίες χορευτικών κέντρων; Υπηρεσίες φιλοξενίας (ψυχαγωγία);
Υπηρεσίες  υπεύθυνων  μουσικής  ψυχαγωγίας  (DJ);  Φεστιβάλ  (οργάνωση)  για
ψυχαγωγικούς  σκοπούς;  Χορευτικές  διοργανώσεις;  Ψηφιακή  μουσική  (μη
τηλεφορτώσιμη)  διαθέσιμη  στο  Διαδίκτυο;  Ψυχαγωγία  σε  σχέση  με  την
οινογευσία;  Ψυχαγωγίας  (Υπηρεσίες  -);  Ψυχαγωγικές  υπηρεσίες  από  μουσικά
συγκροτήματα;  Ψυχαγωγικές  υπηρεσίες  κέντρων  διακοπών;  Ψυχαγωγικές
υπηρεσίες με μουσική τζαζ; Ψυχαγωγικές υπηρεσίες με τη μορφή οργάνωσης
κοινωνικών  ψυχαγωγικών  εκδηλώσεων;  Ψυχαγωγικές  υπηρεσίες  παρεχόμενες
από  ερμηνευτές  καλλιτέχνες;  Ψυχαγωγικές  υπηρεσίες  παρεχόμενες  από
τραγουδιστές; Παραχώρηση εγκαταστάσεων διασκέδασης; Παροχή υπηρεσιών
κέντρων διασκέδασης; Υπηρεσίες νυκτερινών κέντρων διασκέδασης; Υπηρεσίες
νυχτερινών  κέντρων  διασκέδασης;  Διασκέδαση,  αθλητικές  και  πολιτιστικές
δραστηριότητες..
42:  Δοκιμές,  πιστοποίηση  και  ποιοτικός  έλεγχος;  Επιστημονικές  και
τεχνολογικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού;  Υπηρεσίες  τεχνολογιών  της
πληροφορικής..
43: Εκμίσθωση επίπλων, λευκών ειδών, επιτραπέζιων σκευών και εξοπλισμού για
την  παροχή  τροφίμων  και  ποτών;  Οικοτροφεία  ζώων;  Παροχή  φαγητού  και
ποτού; Προσωρινή κατάλυση; Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών, συμβουλών και
κρατήσεων  για  προσωρινή  κατάλυση;  Υπηρεσίες  παροχής  πληροφοριών,
συμβουλών και  κρατήσεων για την παροχή εδεσμάτων και  ποτών; Αγγλικής
προέλευσης  ταβερνεία  που  ονομάζονται  παμπ;  Διακοσμήση  τούρτας;
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];  Καφετέριες;
Κυλικεία; Μπαρ (Υπηρεσίες -); Μπαρ καπνίσματος ναργιλέ; Μπαρ που σερβίρουν
κυρίως  κρασί;  Μπουφέδες  με  σαλάτες;  Μπυραρίες;  Παρασκευή  γευμάτων;
Παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών για άμεση κατανάλωση; Παρασκευή
τροφής και ποτών; Παρασκευή φαγητού; Παροχή καταλυμάτων για εκδηλώσεις;
Παρασκευή φαγητού για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εξωτερικής ανάθεσης;
Παροχή φαγητού και ποτού μέσω κινητού φορτηγού; Παροχή φαγητού και ποτών
σε μπιστρό;  Υπηρεσίες εστιατορίων παρεχόμενες από ξενοδοχεία;  Υπηρεσίες
εστιατορίων  ξενοδοχείου;  Υπηρεσίες  εστιατορίων  washoku;  Υπηρεσίες
εστιατορίου με εγκαταστάσεις αδειοδοτημένου μπαρ;  Υπηρεσίες εστιατορίου
για  τεμπούρα;  Υπηρεσίες  εστιατορίου  για  σούσι;  Υπηρεσίες  εστιατορίου;
Υπηρεσίες εστιατορίου για ράμεν (γιαπωνέζικα πιάτα με βάση τις  νούγιες);
Υπηρεσίες εξυπηρέτησης σε μπαρ; Τσαγερίες; Σερβίρισμα φαγητού και ποτών σε
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πελάτες εστιατορίων; Σερβίρισμα φαγητού και ποτών σε πελάτες; Σερβίρισμα
φαγητού και ποτών σε καφετέριες όπου παρέχεται πρόσβαση στο Διαδίκτυο;
Σερβίρισμα  φαγητού  και  ποτών  σε  καταστήματα  πώλησης  λουκουμάδων;
Σερβίρισμα φαγητού και ποτών σε εστιατόρια και μπαρ; Σερβίρισμα φαγητού και
ποτών;  Σερβίρισμα  ποτών  σε  μικροζυθοπωλεία;  Σερβίρισμα  ποτών  σε
ζυθοπωλεία; Σερβίρισμα οινοπνευματωδών ποτών; Πιτσαρίες; Παροχή φαγητού
και  ποτών  σε  φιλοξενούμενους;  Παροχή  φαγητού  και  ποτών  σε  πελάτες
εστιατορίων;  Παροχή  φαγητού  και  ποτών  σε  καφετέριες  όπου  παρέχεται
πρόσβαση στο Διαδίκτυο; Παροχή φαγητού και ποτών σε καταστήματα πώλησης
λουκουμάδων; Παροχή φαγητού και ποτών σε εστιατόρια και μπαρ; Υπηρεσίες
φαγητού και ποτού σε πακέτο; Υπηρεσίες τεϊοποτείου; Υπηρεσίες συνεστιάσεων;
Υπηρεσίες σομελιέ; Υπηρεσίες παροχής ποτών; Υπηρεσίες προσωπικού μάγειρα;
Υπηρεσίες  παροχής  διατροφής  με  σύμβαση;  Υπηρεσίες  παροχής  διατροφής;
Υπηρεσίες  οινογευσίας  (παροχή  ποτών);  Υπηρεσίες  μπυραρίας;  Υπηρεσίες
νυχτερινών κέντρων [παροχή τροφίμων]; Υπηρεσίες μπουφέ για κοκτέιλ μπαρ;
Υπηρεσίες  μπιστρό;  Υπηρεσίες  μπαρ  όπου  προσφέρονται  κυρίως  χυμοί;
Υπηρεσίες μπαρ και εστιατορίου; Υπηρεσίες μικρογευμάτων (σνακ); Υπηρεσίες
λεσχών  εστίασης  (παροχή  φαγητού  και  ποτού);  Υπηρεσίες  κοκτέιλ  μπαρ;
Υπηρεσίες κλειστών ιδιωτικών λεσχών ποτού; Υπηρεσίες κλειστών ιδιωτικών
λεσχών  δείπνων;  Υπηρεσίες  κινητού  εστιατορίου;  Υπηρεσίες  καταστήματος
διάθεσης παγωτού; Υπηρεσίες καταλυμάτων με πρωινό;  Υπηρεσίες εταιρικής
φιλοξενίας  (παροχή  φαγητού  και  ποτού);  Υπηρεσίες  εστιατορίων  που
προσφέρουν φρεσκοκομμένο κρέας; Υπηρεσίες φαγητού σε πακέτο; Υπηρεσίες
φιλοξενίας (παροχή τροφίμων και ποτών); Ψησταριές (εστιατόρια); Εκμίσθωση
προσωρινού  καταλύματος  σε  παραθεριστικές  κατοικίες  και  διαμερίσματα;
Εκμετάλλευση  εγκαταστάσεων  για  κατασκήνωση;  Μοτέλ  (Υπηρεσίες  -);
Ξενοδοχειακές  υπηρεσίες;  Ενοικίαση  μικρών  παραθεριστικών  κατοικιών
(ξυλόσπιτα);  Ξενοδοχειακές  υπηρεσίες  για  προνομιούχους  πελάτες;  Ξενώνες;
Ξενώνες  νέων;  Παραθεριστικά  καταλύματα;  Παροχή  εγκαταστάσεων
προσωρινής  στάθμευσης  ρυμουλκούμενων  οχημάτων;  Παροχή  καταλυμάτων
(ξενοδοχείων);  Παροχή  καταλυμάτων  σε  ξενοδοχεία  και  μοτέλ;  Παροχή
προσωρινού  καταλύματος σε  ξενώνες;  Παροχή προσωρινού  καταλύματος σε
παραθεριστικά  διαμερίσματα;  Παροχή  προσωρινού  καταλύματος  σε
παραθεριστικές  κατοικίες;  Παροχή  προσωρινού  καταλύματος  σε
φιλοξενούμενους;  Παροχή  προσωρινού  καταλύματος  στο  πλαίσιο  πακέτων
φιλοξενίας;  Παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου  και  μοτέλ;  Πρακτορεία  παροχής
στέγης  [ξενοδοχεία,  πανσιόν];  Τουριστικά  πανδοχεία;  Τουριστικές  κατοικίες;
Υπηρεσίες  κατάλυσης  σε  θέρετρα;  Υπηρεσίες  κατάλυσης  σε  ξενοδοχείο;
Υπηρεσίες  ξενώνων  νεότητας;  Υπηρεσίες  ξενοδοχείου  διακοπών·  Υπηρεσίες
πρακτορείων κρατήσεων παραθεριστικών καταλυμάτων; Υπηρεσίες προσωρινού
καταλύματος  παρεχόμενες  από  παραθεριστικές  κατασκηνώσεις;  Υπηρεσίες
προσωρινού  καταλύματος  παρεχόμενες  από  φάρμες  διακοπών;  Υπηρεσίες
ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλυμάτων; Υπηρεσίες τουριστικών
κατασκηνώσεων  [κατάλυση];  Υπηρεσίες  τουριστικών  ξενώνων;  Χώροι
προσωρινής  διαμονής  (πανσιόν)..
44: Ανθρώπινη υγιεινή και φροντίδα ομορφιάς· Υπηρεσίες ανθρώπινης υγιεινής·
Υπηρεσίες  γεωργίας,  υδατοκαλλιέργειας,  φυτοκομίας  και  δασοκομίας·
Υπηρεσίες  καλλωπισμού  ζώων·  Υπηρεσίες  υγειονομικής  περίθαλψης  ζώων..
45: Νομικές υπηρεσίες; Πολιτικές υπηρεσίες; Υπηρεσίες ασφάλειας, διάσωσης
και αστυνόμευσης; Αστρολογικές και πνευματικές υπηρεσίες; Ενοικίαση ρούχων;
Θρησκευτικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  γραφείου  τελετών;  Λέσχες  γνωριμιών;
Υπηρεσίες ιδιωτικών αστυνομικών (ντετέκτιβ).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ
Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 16,Eagle House, 10ος όροφος, Αγίοι Ομολογητές, 1082
Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93120
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 31/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 19, 2112 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι, έντυπο υλικό, υλικό βιβλιοδεσίας, φωτογραφίες, χαρτικά και
είδη γραφείου, εκτός επίπλου, κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις. Πλαστικά
φύλλα, μεμβράνες και τσάντες για περιτύλιγμα και συσκευασία, διαφημιστικά
φυλλάδια, έντυποι οδηγοί, ταξιδιωτικοί οδηγοί, έργα τέχνης και φιγούρες από
χαρτί και χαρτόνι και αρχιτεκτονικές μακέτες, έντυπο υλικό, γραφική ύλη και
εκπαιδευτικό υλικό, πινακίδες..
35:  Υπηρεσίες  προώθησης  και  διαφήμισης  του  τουρισμού  και  της
οινογαστρονομίας  στην  Κύπρο  και  στο  εξωτερικό/υπηρεσίες  διαφήμισης  και
μάρκετινγκ  (έντυπη,  ηλεκτρονική,  ψηφιακή,  ραδιόφωνο,  τηλεόραση,
εξωτερικούς  χώρους)/έκδοση διαφημιστικών εντύπων/έκδοση έντυπου  υλικού
για διαφημιστικούς σκοπούς σε ηλεκτρονική μορφή..
39: Παροχή πληροφοριών για τουριστικά ταξίδια στην Κύπρο

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93116
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 31/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 19, 2112 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι, έντυπο υλικό, υλικό βιβλιοδεσίας, φωτογραφίες, χαρτικά και
είδη γραφείου, εκτός επίπλου, κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις. Πλαστικά
φύλλα, μεμβράνες και τσάντες για περιτύλιγμα και συσκευασία, διαφημιστικά
φυλλάδια, έντυποι οδηγοί, ταξιδιωτικοί οδηγοί, έργα τέχνης και φιγούρες από
χαρτί και χαρτόνι και αρχιτεκτονικές μακέτες, έντυπο υλικό, γραφική ύλη και
εκπαιδευτικό υλικό, πινακίδες..
35:  Υπηρεσίες  προώθησης  και  διαφήμισης  του  τουρισμού  και  της
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οινογαστρονομίας  στην  Κύπρο  και  στο  εξωτερικό/υπηρεσίες  διαφήμισης  και
μάρκετινγκ  (έντυπη,  ηλεκτρονική,  ψηφιακή,  ραδιόφωνο,  τηλεόραση,
εξωτερικούς  χώρους)/έκδοση διαφημιστικών εντύπων/έκδοση έντυπου  υλικού
για διαφημιστικούς σκοπούς σε ηλεκτρονική μορφή..
39: Παροχή πληροφοριών για τουριστικά ταξίδια στην Κύπρο

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93119
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 31/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 19, 2112 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι, έντυπο υλικό, υλικό βιβλιοδεσίας, φωτογραφίες, χαρτικά και
είδη γραφείου, εκτός επίπλου, κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις. Πλαστικά
φύλλα, μεμβράνες και τσάντες για περιτύλιγμα και συσκευασία, διαφημιστικά
φυλλάδια, έντυποι οδηγοί, ταξιδιωτικοί οδηγοί, έργα τέχνης και φιγούρες από
χαρτί και χαρτόνι και αρχιτεκτονικές μακέτες, έντυπο υλικό, γραφική ύλη και
εκπαιδευτικό υλικό, πινακίδες..
35:  Υπηρεσίες  προώθησης  και  διαφήμισης  του  τουρισμού  και  της
οινογαστρονομίας  στην  Κύπρο  και  στο  εξωτερικό/υπηρεσίες  διαφήμισης  και
μάρκετινγκ  (έντυπη,  ηλεκτρονική,  ψηφιακή,  ραδιόφωνο,  τηλεόραση,
εξωτερικούς  χώρους)/έκδοση διαφημιστικών εντύπων/έκδοση έντυπου  υλικού
για διαφημιστικούς σκοπούς σε ηλεκτρονική μορφή..
39: Παροχή πληροφοριών για τουριστικά ταξίδια στην Κύπρο.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93088
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 19, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1390 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι. Έντυπο υλικό. Υλικό βιβλιοδεσίας. Φωτογραφίες. Χαρτικά
και  είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλου.  Κόλλες  για  χαρτικά  ή  οικιακές  χρήσεις.
Πλαστικά  φύλλα,  μεμβράνες  και  τσάντες  για  περιτύλιγμα  και  συσκευασία.
Διαφημιστικά φυλλάδια. Έντυποι οδηγοί. Ταξιδιωτικοί οδηγοί. Έργα Τέχνης και
φιγούρες από χαρτί  και  χαρτόνι  και  αρχιτεκτονικές μακέτες.  Έντυπο υλικό,
γραφική ύλη και εκπαιδευτικό υλικό..
35: Υπηρεσίες Προώθησης και Διαφήμισης του Τουρισμού στην Κύπρο και στο
Εξωτερικό  /  Υπηρεσίες  διαφήμισης  και  Μάρκετινγκ  (έντυπη,  ηλεκτρονική,
ψηφιακή,  ραδιόφωνο,  τηλεόραση,  πινακίδες  εξωτερικών  χώρων)  /  Έκδοση
διαφημιστικού Υλικού, Έκδοση διαφημιστικών εντύπων / Έκδοση έντυπου υλικού
για διαφημιστικούς σκοπούς σε ηλεκτρονική μορφή..
39: Παροχή πληροφοριών για τουριστικά ταξίδια στην Κύπρο.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93086
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 20/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 19, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1390 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι. Έντυπο υλικό. Υλικό βιβλιοδεσίας. Φωτογραφίες. Χαρτικά
και  είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλου.  Κόλλες  για  χαρτικά  ή  οικιακές  χρήσεις.
Πλαστικά  φύλλα,  μεμβράνες  και  τσάντες  για  περιτύλιγμα  και  συσκευασία.
Διαφημιστικά φυλλάδια. Έντυποι οδηγοί. Ταξιδιωτικοί οδηγοί. Έργα Τέχνης και
φιγούρες από χαρτί  και  χαρτόνι  και  αρχιτεκτονικές μακέτες.  Έντυπο υλικό,
γραφική ύλη και εκπαιδευτικό υλικό..
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35: Υπηρεσίες Προώθησης και Διαφήμισης του Τουρισμού στην Κύπρο και στο
Εξωτερικό  /  Υπηρεσίες  διαφήμισης  και  Μάρκετινγκ  (έντυπη,  ηλεκτρονική,
ψηφιακή, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εξωτερικούς χώρους)/ Έκδοση διαφημιστικού
Υλικού,  Έκδοση  διαφημιστικών  εντύπων  /  Έκδοση  έντυπου  υλικού  για
διαφημιστικούς σκοπούς σε ηλεκτρονική μορφή..
39: Παροχή πληροφορικών για τουριστικά ταξίδια στην Κύπρο.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93029
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 30/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): PAPOUIS DAIRIES LTD

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΓΙΩΡΚΑΤΖΙΗ 1, 2236 ΛΑΤΣΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: PLAKA
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: ΤΥΡΙ.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93030
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 30/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): PAPOUIS DAIRIES LTD

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΓΙΩΡΚΑΤΖΙΗ 1, 2236 ΛΑΤΣΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΠΛΑΚΑ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: ΤΥΡΙ.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93019
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 28/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): MDFIN CORPORATE LIMITED

Ποσειδώνος, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Όροφος 1, Διαμ/Γραφείο 5 'Εγκωμη
2406, Λευκωσία, Κύπρος Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Λογισμικό,  το  οποίο  περιλαμβάνει  συστήματα  για  ανάλυση  βιομετρικών
δεδομένων;  Λογισμικό  για  βιομετρικά  συστήματα;  Λογισμικό  βιομετρικών
συστημάτων  επαλήθευσης;  Λογισμικό,  το  οποίο  περιλαμβάνει  αριθμό
αλγορίθμων σχεδιασμένο να αναγνωρίζει ασυνήθιστες περιοχές στην εικόνα σε
έγγραφο  ταυτότητας,  κάρτα  πληρωμής,  τραπεζική  κατάσταση,  λογαριασμό
φόρου, λογαριασμό κοινής ωφέλειας, εκλογικό κατάλογο, εταιρικά έγγραφα ή
άλλα έγγραφα και πηγές, όπως και εικόνες και βίντεο των χρηστών..
35:  Ηλεκτρονική  διαχείριση  βάσεων  δεδομένων  που  περιέχουν  άλλα
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συνδεδεμένα δεδομένα; Επιχειρηματικές πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή
δεδομένων από έγγραφο ταυτότητας, κάρτα πληρωμής, τραπεζική κατάσταση,
λογαριασμό φόρου, λογαριασμό κοινής ωφέλειας, εκλογικό κατάλογο, εταιρικά
έγγραφα ή άλλα έγγραφα και πηγές, όπως και εικόνες και βίντεο των χρηστών..
38: Παροχή πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων που περιέχουν δεδομένα τα οποία
συλλέγονται από έγγραφο ταυτότητας, κάρτα πληρωμής, τραπεζική κατάσταση,
λογαριασμό φόρου, λογαριασμό κοινής ωφέλειας, εκλογικό κατάλογο, εταιρικά
έγγραφα ή άλλα έγγραφα και πηγές, όπως και εικόνες και βίντεο των χρηστών
και άλλα συνδεδεμένα δεδομένα; Μετάδοση ψηφιακών αρχείων που περιέχουν
δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν από έγγραφο ταυτότητας, κάρτα πληρωμής,
τραπεζική  κατάσταση,  λογαριασμό  φόρου,  λογαριασμό  κοινής  ωφέλειας,
εκλογικό κατάλογο, εταιρικά έγγραφα ή άλλα έγγραφα, όπως και εικόνες και
βίντεο των χρηστών και άλλα συναφή δεδομένα..
42:  Λογισμικό  σαν  SAAS  υπηρεσίες  που  περιλαμβάνουν  λογισμικό  για
αναγνώριση του πελάτη, επαλήθευση εγγράφων, παρακολούθηση συναλλαγών
κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και έλεγχος
πελατών,  διεύθυνση  εικονικού  νομίσματος  και  έλεγχος  συναλλαγών,  δοκιμή
ζωντανού (liveness) και άλλες συνδεδεμένες υπηρεσίες; Επαλήθευση εγγράφων
ταυτοποίησης χρηστών και σύγκριση με τα βιομετρικά στοιχεία του προσώπου
τους; Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, που περιλαμβάνει συστήματα για την
ανάλυση βιομετρικών δεδομένων..
45:  Νομική  έρευνα  που  σχετίζεται  με  την  ταυτοποίηση  πελατών,  την
επαλήθευση  εγγράφων,  την  παρακολούθηση  συναλλαγών  κατά  της
νομιμοποίησης  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τον  έλεγχο
πελατών, τη διεύθυνση εικονικού νομίσματος και τον έλεγχο συναλλαγών, τη
δοκιμή ζωντανού και άλλα συναφή θέματα; Νομική έρευνα που βασίζεται σε
δεδομένα  που  συλλέγονται  από  έγγραφο  ταυτότητας,  κάρτα  πληρωμής,
τραπεζική  κατάσταση,  λογαριασμό  φόρου,  λογαριασμό  κοινής  ωφέλειας,
εκλογικό κατάλογο, εταιρικά έγγραφα ή άλλα έγγραφα και πηγές, όπως και
εικόνες και βίντεο των χρηστών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΤΕΤΙΑΝΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Αγίας Ζώνης & Θεσσαλονίκης, NICOLAOU PENTADROMOS CENTER Block, Floor 5,
Office 503B, 3026 Limassol
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93020
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 28/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): MDFIN CORPORATE LIMITED

Ποσειδώνος, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Όροφος 1, Διαμ/Γραφείο 5 'Εγκωμη
2406, Λευκωσία, Κύπρος Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Recogn ID
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 9:  Λογισμικό,  το  οποίο  περιλαμβάνει  συστήματα  για  ανάλυση  βιομετρικών
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ή/και Υπηρεσιών: δεδομένων.  Λογισμικό  για  βιομετρικά  συστήματα.  Λογισμικό  βιομετρικών
συστημάτων  επαλήθευσης;  Λογισμικό,  το  οποίο  περιλαμβάνει  αριθμό
αλγορίθμων σχεδιασμένο να αναγνωρίζει ασυνήθιστες περιοχές στην εικόνα σε
έγγραφο  ταυτότητας,  κάρτα  πληρωμής,  τραπεζική  κατάσταση,  λογαριασμό
φόρου, λογαριασμό κοινής ωφέλειας, εκλογικό κατάλογο, εταιρικά έγγραφα ή
άλλα έγγραφα και πηγές, όπως και εικόνες και βίντεο των χρηστών..
35:  Ηλεκτρονική  διαχείριση  βάσεων  δεδομένων  που  περιέχουν  άλλα
συνδεδεμένα δεδομένα; Επιχειρηματικές πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή
δεδομένων από έγγραφο ταυτότητας, κάρτα πληρωμής, τραπεζική κατάσταση,
λογαριασμό φόρου, λογαριασμό κοινής ωφέλειας, εκλογικό κατάλογο, εταιρικά
έγγραφα ή άλλα έγγραφα και πηγές, όπως και εικόνες και βίντεο των χρηστών..
38: Παροχή πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων που περιέχουν δεδομένα τα οποία
συλλέγονται από έγγραφο ταυτότητας, κάρτα πληρωμής, τραπεζική κατάσταση,
λογαριασμό φόρου, λογαριασμό κοινής ωφέλειας, εκλογικό κατάλογο, εταιρικά
έγγραφα ή άλλα έγγραφα και πηγές, όπως και εικόνες και βίντεο των χρηστών
και άλλα συνδεδεμένα δεδομένα; Μετάδοση ψηφιακών αρχείων που περιέχουν
δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν από έγγραφο ταυτότητας, κάρτα πληρωμής,
τραπεζική  κατάσταση,  λογαριασμό  φόρου,  λογαριασμό  κοινής  ωφέλειας,
εκλογικό κατάλογο, εταιρικά έγγραφα ή άλλα έγγραφα, όπως και εικόνες και
βίντεο των χρηστών και άλλα συναφή δεδομένα..
42:  Λογισμικό  σαν  SAAS  υπηρεσίες  που  περιλαμβάνουν  λογισμικό  για
αναγνώριση του πελάτη, επαλήθευση εγγράφων, παρακολούθηση συναλλαγών
κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και έλεγχος
πελατών,  διεύθυνση  εικονικού  νομίσματος  και  έλεγχος  συναλλαγών,  δοκιμή
ζωντανού  και  άλλες  συνδεδεμένες  υπηρεσίες;  Επαλήθευση  εγγράφων
ταυτοποίησης χρηστών και σύγκριση με τα βιομετρικά στοιχεία του προσώπου
τους. Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, που περιλαμβάνει συστήματα για την
ανάλυση βιομετρικών δεδομένων..
45:  Νομική  έρευνα  που  σχετίζεται  με  την  ταυτοποίηση  πελατών,  την
επαλήθευση  εγγράφων,  την  παρακολούθηση  συναλλαγών  κατά  της
νομιμοποίησης  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τον  έλεγχο
πελατών, τη διεύθυνση εικονικού νομίσματος και τον έλεγχο συναλλαγών, τη
δοκιμή  ζωντανού  (liveness)  και  άλλα  συναφή  θέματα;  Νομική  έρευνα  που
βασίζεται  σε  δεδομένα  που  συλλέγονται  από  έγγραφο  ταυτότητας,  κάρτα
πληρωμής,  τραπεζική  κατάσταση,  λογαριασμό  φόρου,  λογαριασμό  κοινής
ωφέλειας, εκλογικό κατάλογο, εταιρικά έγγραφα ή άλλα έγγραφα και πηγές,
όπως και εικόνες και βίντεο των χρηστών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΤΕΤΙΑΝΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Αγίας Ζώνης & Θεσσαλονίκης, NICOLAOU PENTADROMOS CENTER Block, Floor 5,
Office 503B, 3026 Limassol
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93032
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 30/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): BADASS ENTERPRISES LTD

Δαρβίνου 6, 2334 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Badass
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 39: Διανομή πάνελ τοίχου για διακόσμηση.
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ή/και Υπηρεσιών:
(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: 93033
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 30/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): BADASS ENTERPRISES LTD

Δαρβίνου 6, 2334 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: BA The Gold Standard of Imports
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
39: Διανομή πάνελ τοίχου για διακόσμηση.

(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: 93036
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 05/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΚΤΗΜΑ Η. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Δημήτρη Λιπέρτη 11, Όμοδος, Λεμεσός 4760 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
33: Αλκοολούχα Ποτά (εκτός ζύθου), Αλκοολούχοι Οίνοι, Γαλάζοι Οίνοι.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Petros Kiteos LLC
Αγίας Ζώνης Center, Αγίας Ζώνης 12, Γρ.404, Λεμεσός 3027,
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93044
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): PepsiCo Inc.

700  Anderson  Hill  Road,  Purchase,  New  York  10577-1444  United  States  of
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America
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: CHEETOS ΠΑΤΟΥΣΑ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Έτοιμα μικρογεύματα που αποτελούνται κυρίως από δημητριακά, καλαμπόκι,
δημητριακά ολικής αλέσεως ή συνδυασμούς αυτών, συγκεκριμένα τσιπς από
καλαμπόκι,  τσιπς  από  τορτίλας,  τσιπς  πίτας,  τσιπς  από  ρύζι,  κέικ  ρυζιού,
κράκερς  ρυζιού,  κράκερς,  αλμυρά  κουλούρια  (πρέτζελ),  διογκωμένα
μικρογεύματα, ποπ κόρν, σάλτσες για βούτηγμα πρόχειρων έτοιμων τροφών,
μεξικάνικες  σάλτσες,  μπάρες.  Μικρογεύματα  και  τσιπς  με  βάση  το  ρύζι,
Μικρογεύματα και μπάρες με βάση τα δημητριακά. Σάλτσες. Μικρογεύματα με
βάση  δημητριακά  ολικής  αλέσεως.  Μικρογεύματα  με  βάση  το  ψωμί.
Μικρογεύματα και τσιπς με βάση το καλαμπόκι.  Μικρογεύματα και τσιπς με
βάση το αλεύρι. Τσιπς από κουλούρι.

(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: 93099
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Στυλιανή Αλεξάνδρου

Αλεξάνδρου Υψηλάντη 20, 7530 Ορμήδεια Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
25:  Ενδύματα  για  πολεμικές  τέχνες.  Ενδύματα  γυμναστηρίου.  μπότες
γυμναστηρίου.  σορτς  γυμναστηρίου.  αγωνιστικές  στολές.  παντελόνια  κοντά
πυγμαχίας. παπούτσια πυγμαχίας..
28:  Εξοπλισμός  αθλητισμού  και  γυμναστικής.  Εξοπλισμός  προπόνησης  στις
πολεμικές  τέχνες.  προστατευτικά  γιλέκα  για  πολεμικές  τέχνες.  κλωβοί  για
πολεμικές  τέχνες.  προπονητικά  μαξιλάρια  (στόχοι)  παλάμης  για  πολεμικές
τέχνες. γάντια πυγμαχίας. σάκοι πυγμαχίας..
41: Υπηρεσίες εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, αθλητισμό. Υπηρεσίες εκπαίδευσης και
διδασκαλίας. Υπηρεσίες άθλησης και διατήρησης καλής φυσικής κατάστασης.
Προπόνηση  στις  πολεμικές  τέχνες.  Επιμόρφωση  σε  σχέση  με  τις  πολεμικές
τέχνες. Υπηρεσίες γυμναστηρίου. Υπηρεσίες λέσχης γυμναστηρίου. Υπηρεσίες
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παροχής  εγκαταστάσεων  γυμναστηρίου.  Παροχή  λεσχών  υγείας  και
γυμναστηρίου.  Υπηρεσίες  γυμναστηρίου  σε  σχέση  με  την  άσκηση  με  βάρη.
Μαθήματα πυγμαχίας. Οργάνωση αγώνων πυγμαχίας.

(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: 93100
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Στυλιανή Αλεξάνδρου

Αλεξάνδρου Υψηλάντη 20, 7530 Ορμήδεια Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
25:  Ενδύματα  για  πολεμικές  τέχνες.  Ενδύματα  γυμναστηρίου.  μπότες
γυμναστηρίου.  σορτς  γυμναστηρίου.  αγωνιστικές  στολές.  παντελόνια  κοντά
πυγμαχίας. παπούτσια πυγμαχίας..
28:  Εξοπλισμός  αθλητισμού  και  γυμναστικής.  Εξοπλισμός  προπόνησης  στις
πολεμικές  τέχνες.  προστατευτικά  γιλέκα  για  πολεμικές  τέχνες.  κλωβοί  για
πολεμικές  τέχνες.  προπονητικά  μαξιλάρια  (στόχοι)  παλάμης  για  πολεμικές
τέχνες. γάντια πυγμαχίας. σάκοι πυγμαχίας..
41: Επιμόρφωση σε σχέση με τις πολεμικές τέχνες. Υπηρεσίες γυμναστηρίου.
Υπηρεσίες  λέσχης  γυμναστηρίου.  Υπηρεσίες  παροχής  εγκαταστάσεων
γυμναστηρίου.  Παροχή  λεσχών  υγείας  και  γυμναστηρίου.  Υπηρεσίες
γυμναστηρίου  σε  σχέση  με  την  άσκηση  με  βάρη.  Μαθήματα  πυγμαχίας.
Οργάνωση αγώνων πυγμαχίας.

(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: 93082
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Linki LTD

Moschatou, 2, Limassol, 3071 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: li
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: διαχείριση επιχειρήσεων για ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

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

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93078
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): PARTY ICE & PARTY TIME ICE LIMITED

οδός Kennedy αρ. 08,  ATHIENITIS BUILDING, 3ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 304,
Άγιοι Ομολογητές, 1087, Λευκωσία Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Party ICE
 Περιγραφή: Απεικονιστικό Εμπορικό Σήμα με λέξεις, το οποίο περιέχει λέξεις σε Λατινικούς

χαρακτήρες με μπλε και κόκκινο χρώμα, σε λευκό υπόβαθρο, σε συνδυασμό με
εικόνα/γραφικά.

(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 30: Πάγος, παγωτά, παγωμένο γιαούρτι και γρανίτες; Πάγος; Πάγος [παγωμένο



20/01/2023 44

20/01/2023 44/153

ή/και Υπηρεσιών: νερό]; Πάγος ακατέργαστος, φυσικός ή τεχνητός; Πάγος σε κύβους; Παγάκια;
Πάγος για ψύξη; Πάγος σε μορφή μεγάλου κύβου.

(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: 93111
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Don Antonio Ranch Ltd

Αναρίτα, Πάφος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: DON ANTONIO RANCH LTD LEMONIATIS ESTABLISHED 1980
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Μοσχαρίσιο κρέας. Βοδινό κρέας. Αγελαδινό γάλα. Αποβουτυρωμένο γάλα.
Γάλα. Γιαούρτι. Γιαούρτι ως ροφήματα. Γαλακτοκομικά προϊόντα..
31: Ζωντανά ζώα, οργανισμοί για αναπαραγωγή. Βοοειδή. Ζωντανές αγελάδες.
Ζώντα ζώα, οργανισμοί για αναπαραγωγή.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΕΜΟΝΙΑΤΗ
Χαράλαμπου Μούσκου 20, ABC Center, Γρ.301, 8010 Πάφος
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93132
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 28/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΚΙΝΥΡΑΣ 2Α,1102 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: EVANGELIDES SPACE CENTRE INSTITUTE THE INSTITUTE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42: Επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες.
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(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΔΡΑΚΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Μακαρίου & Λεωφ. Ευαγόρου 1, Μέγαρο Μιτσή 3, Γρ.118, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93041
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Τάσου Ισαάκ 11, 7571 Αγγλισίδες, Λάρνακα Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: King EST.1985
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Έλαια και λίπη βρώσιμα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Μάριος Ναθαναήλ
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄88, Μέγαρο DESTALO, 3ος ορ., γρ.34, 6017 Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93043
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 07/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Τάσου Ισαάκ 11, 7571 Αγγλισίδες, Λάρνακα Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: The KING of olives 1985
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Έλαια και λίπη βρώσιμα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Μάριος Ναθαναήλ
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄88, Μέγαρο DESTALO, 3ος ορ., γρ.34, 6017 Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93053
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 12/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Χριστόδουλος Κρυονέρης

Γρηγορίου Μιχαήλ 8, Κάτω Πύργος 2940 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΧΑΛΙΤΖΙΑ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ est 1965 ΕΛΠΙΔΑ
 Περιγραφή: Το λεκτικό στοιχείο πιο πάνω συνοδεύεται απο απεικόνιση του τυριού Χαλίτζι

τοποθετημένο πάνω σε κομμάτι ξύλου κι ένα κομμάτι δυόσμο.
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Γάλα, τυρί, βούτυρο, γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ
Δημοσθένη Σεβέρη & Κατσώνη 2, 3ος όροφος, 1082 Λ/σια
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93023
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 29/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): MC DIGITAL MEDIA LTD

ΚΑΜΕΛΛΙΑΣ 9, 3110 ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
36: Φιλανθρωπικές εισπράξεις; Φιλανθρωπικοί έρανοι; Οργάνωση εκδηλώσεων
φιλανθρωπικών εράνων; Διοργάνωση φιλανθρωπικών εράνων [για λογαριασμό
τρίτων];  Επένδυση  κεφαλαίων  για  φιλανθρωπικούς  σκοπούς;  Παροχή
πληροφοριών σε σχέση με φιλανθρωπικούς εράνους; Παροχή χρηματοδότησης
σε μη κερδοσκοπικές οντότητες;  Παροχή χρηματοδότησης για  επιστημονική
έρευνα και ανάλυση.

(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: 93038
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Μαρία Μιχαήλ

Αγίας Ζώνης 81, 3090 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: airy & bold
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
4: Κεριά..
35: Πωλήσεις κεριών και αξεσουάρ.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε.
Γλαύκου 1, 1085 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93035
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 05/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΚΤΗΜΑ Η. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Δημήτρη Λιπέρτη 11, Όμοδος, Λεμεσός 4760 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
33: Αλκοολούχα Ποτά (εκτός ζύθου), Αλκοολούχοι Οίνοι.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Petros Kiteos LLC
Αγίας Ζώνης Center, Αγίας Ζώνης 12, Γρ.404, Λεμεσός 3027,
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93054
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 12/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): PROTEAS PRODUCTIONS & MEDIA LTD

Ρήγα Φεραίου & Ανδρέα Ζάκου, Christina Center, 1ος ορ. γρ.101, 3732 Λεμεσός
Cyprus

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

ή/και Υπηρεσιών:
38:  Παροχή  και  ενοικίαση  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμού  τηλεπικοινωνιών;
Υπηρεσίες  τηλεπικοινωνίας;  Τηλεπικοινωνίες;  Υπηρεσίες  τηλεπικοινωνιακών
δικτύων; Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93048
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΟΥΔΗ

ΑΡΙΑΝΟΥ 3, BLOCK A,Διαμ.21, 2029 Στρόβολος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
36: Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΤΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 1, 3091 ΛΕΜΕΣΟΣ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93039
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 05/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Φιλοκτήτη, 15, Βιο. Περιοχή Αραδίππου 7101, Λάρνακα, Κύπρος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
6: Mεταλλικές κατασκευές και λυόμενες μεταλλικές κατασκευές; Ακατέργαστα
και  ημι-κατεργασμένα  υλικά  από  μέταλλο,που  δεν  προορίζονται  για
συγκεκριμένη  χρήση;  Οικοδομικά  και  κατασκευαστικά  υλικά  και  υλικά  από
μέταλλο; Πόρτες, εξώπορτες, παράθυρα και μεταλλικά καλύμματα παραθύρων;
Κιγκαλλερία  μεταλλική;  Μεταλλικά  είδη  σιδηροπωλείου;  Σιδηροπωλείου  είδη
μεταλλικά [μικρά]; Μεταλλικός εξοπλισμός (είδη σιδηροπωλείου); Κιβώτια και
είδη  μεταφοράς  και  συσκευασίας  από  μέταλλο;  Διαχωριστικοί  τοίχοι  από
μέταλλο;  Δομικά πλαίσια  από μέταλλο για  κτίρια;  Κάγκελα μπαλκονιού  από
μέταλλο; Κατασκευές λυόμενες μεταλλικές; Κατασκευές μεταλλικές; Κτίρια με
μεταλλικό  σκελετό;  Λυόμενα κιόσκια  κυρίως από μέταλλο;  Λυόμενα φορητά



20/01/2023 49

20/01/2023 49/153

μεταλλικά  κτίρια  γραφείων;  Λυόμενες  κερκίδες  από  μέταλλο;  Λυόμενες
κατασκευές κυρίως από μέταλλο; Λυόμενες μεταλλικές κατασκευές; Λυόμενοι ή
συναρμολογούμενοι  στάβλοι από μέταλλο; Λυόμενες οικοδομικές κατασκευές
από  μέταλλο;  Μεταλλικά  κάγκελα;  Μεταλλικά  λυόμενα  σπίτια;  Μεταλλικά
σκαλοπάτια;  Μεταλλικά  ράφια  μεταφοράς  και  αποθήκευσης  εμπορευμάτων
(κατασκευές);  Μεταλλικά  υπόστεγα  [οικοδομικές  κατασκευές];  Μεταλλικές
πλατφόρμες;  Μεταλλικές  σκάλες  για  χρήση  σε  κτίρια;  Μεταλλικές  στάσεις
λεωφορείου;  Περιφράξεις  μεταλλικές;  Ακατέργαστα  βασικά  μέταλλα;
Ακατέργαστα  τεμάχια  μετάλλου;  Έτοιμα  μεταλλικά  οικοδομικά  στοιχεία;
Είσοδοι  από  μέταλλο;  Εξωτερικές  πόρτες  από  μέταλλο;  Θύρες  μεταλλικές;
Ράγιες συρόμενων πορτών μεταλλικές.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

E. TZIONI & ASSOCIATES LLC
ΔΟΣΙΘΕΟΥ 7, PARA BUILDING, BLOCK A', ΓΡ.001, 1071 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93018
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 28/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): George Charalambous Limited

Κυριάκου Μάτση 4, 2058 Στρόβολος, Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Γαριδάκια  Χαραλάμπους  BIO  Organic  ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ  ΜΕ  ΤΥΡΙ  Cheese  Puffs  Ψημένα
στο Φούρνο

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

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Αλμυρά  μικρογεύματα  με  βάση  το  καλαμπόκι.  Γαριδάκια  καλαμποκιού.
Γαριδάκια με τυρί. Γαριδάκια τυριού (σνακ). Μικρογεύματα (σνακ) καλαμποκιού
με γεύση τυριού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, 1066 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93057
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 11/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Melco International Development Limited

J38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central The HONG KONG Special
Administrative Region of the People's Republic of China

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

ή/και Υπηρεσιών:
36: Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες; Μίσθωση και διαχείριση ακινήτων εμπορικών
χώρων;  Αγορά  και  πώληση  ακινήτων  για  λογαριασμό  τρίτων;  Διαχείριση,
εκτίμηση  και  αποτίμηση  ακινήτων;  Ενοικίαση  και  μεσιτεία  διαμερισμάτων,
πολυκατοικιών, ακινήτων με ιδιότητες χρονομεριστική μίσθωση, ακινήτων με
χρονομεριστική  μίσθωση,  ακινήτων  με  διαστήματα  κυριότητας,  εμπορικών
χώρων,  εμπορικών  κέντρων  και  ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;
Υπηρεσίες  αποτίμησης ακίνητης περιουσίας;  Παροχή συμβουλών για  θέματα
ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης ακίνητης περιουσίας; Έκδοση κουπονιών σε
σχέση  με  προγράμματα  επιβράβευσης  για  πιστούς  πελάτες;  Παροχή
πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με όλες τις προαναφερόμενες
υπηρεσίες..
41: Υπηρεσίες καζίνο και τυχερών παιχνιδιών, παροχή εγκαταστάσεων καζίνο
και τυχερών παιχνιδιών, ψυχαγωγία ζωντανές μουσικές παραστάσεις, θεατρικές
παραστάσεις  και  κωμωδίες.  Κέντρα υγείας.  Κέντρα διασκέδασης και  στοές.
Παροχή  καζίνο,  ψυχαγωγίας,  τυχερών  παιχνιδιών  και  υπηρεσιών  τυχερών
παιχνιδιών μέσω δικτυακών τόπων, παγκόσμιου δίκτυο υπολογιστών, κινητών
τηλεφώνων,  προσωπικών  ηλεκτρονικών  συσκευών  και  φορητών συστημάτων
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών.  Διαδραστικά  παιχνίδια  και  ψυχαγωγία.  Παροχή
ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων όπως πολυπλέγματα,  κινηματογράφο,  αίθουσες
για  ζωντανές  παραστάσεις  και  εκθέσεις.  Τυχερά παιχνίδια.  Διοργάνωση και
διεξαγωγή συνεδρίων και σεμιναρίων κατάρτισης. Διοργάνωση και διεξαγωγή
επιχειρηματικών  ή  εμπορικών  συνεδρίων  ή  διασκέψεων.  Διοργάνωση  και
διεξαγωγή εκθέσεων,  παρουσιάσεων μόδας,  εκπαιδευτικών παραστάσεων και
πολιτιστικών  παραστάσεων.  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία.
Διασκέδαση, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Παροχή αθλητικών
εγκαταστάσεων και εκπαίδευση σε αθλήματα. Παροχή εγκαταστάσεων για την
οργάνωση  εκπαιδευτικών  εργαστηρίων,  μαθημάτων,  σεμιναρίων  και
προγραμμάτων  κατάρτισης.  Υπηρεσίες  γκαλερί  τέχνης.  Κράτηση  θέσεων  σε
θεάματα.  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  εκπαίδευσης  στη  τροφοδοσία  και  στην
μαγειρική.  Εγκαταστάσεις  κινηματογράφου.  Παραγωγή  ταινιών.  Ενοικίαση
ηχογραφήσεων,  ταινιών,  προβολέων  ταινιών,  βιντεοταινιών,  βιντεοκασετών,
ραδιοφώνων  και  τηλεοράσεων.  Παράσταση  θεαμάτων.  Παραγωγή  ζωντανών
θεαμάτων.  Εκμίσθωση  αθλητικών  γηπέδων.  Παροχή  ψυχαγωγίας  σε  κλαμπ,
αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  γυμναστήριο.  Παραστάσεις  από  μπάντες.
Ψυχαγωγία σε κλαμπ,  ντισκοτέκ.  Υπηρεσίες επίδειξης μόδας και  νυχτερινών
κέντρων.  Δημοσίευση  κειμένων,  βιβλίων,  περιοδικών  και  έντυπου  υλικού.
Παροχή ηλεκτρονικών εκδόσεων επί γραμμής με τηλεφορτώσιμων, Μετάφραση
και ερμηνεία. Ψυχαγωγία ή πληροφορίες αναψυχής. Διοργάνωση διαγωνισμών
και τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχονται μέσω
δικτυακών  τόπων,  παγκόσμιου  δικτύου  υπολογιστών,  κινητών  τηλεφώνων,
προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών και φορητών ηλεκτρονικών συστημάτων
παιχνιδιών.  Παροχή  πληροφοριών  για  την  εκπαίδευση,  την  κατάρτιση,  την
ψυχαγωγία, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς μέσω του διαδικτύου.
Γυμναστήριο  και  υπηρεσίες  σωματικής  άσκησης,  παροχή  εγκαταστάσεων
πάρκου αναψυχής. Πολιτιστικές, εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες που
παρέχονται  από  πάρκα  περιπέτειας,  πάρκα  ψυχαγωγίας,  θεματικά  πάρκα,
υδάτινα  πάρκα,  τσίρκα,  ζωολογικούς  κήπους,  γκαλερί  τέχνης  και  μουσεία,
υπηρεσίες  βιντεοπαιχνιδιών,  ψυχαγωγία  σε  υδάτινο  πάρκο.  Παροχή
πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με όλες τις προαναφερόμενες
υπηρεσίες..
43:  Ξενοδοχειακές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  εστιατορίου;  Υπηρεσίες  Μπαρ  ;
Τροφοδοσία; Παραχώρηση εγκαταστάσεων για συνέδρια, δεξιώσεις, κοινωνικές
συγκεντρώσεις, συγκεντρώσεις κεφαλαίων και ειδικές εκδηλώσεις; Υπηρεσίες
κρατήσεων  σε  ξενοδοχεία  για  λογαριασμό  τρίτων;  Υπηρεσίες  φαγητού;
υπηρεσίες  αυτοεξυπηρέτησης ή  /  και  γρήγορου φαγητού;  Υπηρεσίες  κοκτέιλ
μπαρ;  Μπαρ  που  σερβίρουν  κυρίως  κρασί;  Υπηρεσίες  που  παρέχονται  από
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καφετέριες,  σνακ μπαρ,  σάντουιτς  μπαρ,  καντίνα,  καφετέριες,  και  αίθουσες
τσαγιού;  Υπηρεσίες  κρατήσεων  για  κρατήσεις  καταλυμάτων  και  γευμάτων;
Προσωρινή κατάλυση; Παροχή στέγασης (εκτός από τη μίσθωση διαμερισμάτων
ή  κατοικιών);  Διαμονή  και  παροχή  υπηρεσιών  σε  τρόφιμα  και  ποτά  που
παρέχονται  από  μοτέλ,  πανσιόν  και  κατασκηνώσεις  διακοπών;  Παροχή
καταλυμάτων, δωματίων, τροφίμων και ποτών; Παρασκευή τροφίμων και ποτών;
Υπηρεσίες  προσωρινής  κράτησης  καταλυμάτων;  Υπηρεσίες  πρακτορείων  για
κρατήσεις ξενοδοχείων; Υπηρεσίες πρακτορείων για κρατήσεις καταλυμάτων;
Υπηρεσίες  παιδικής  μέριμνας,  βρεφονηπιακούς  σταθμούς  και  εγκαταστάσεις
παιδικών  σταθμών;  Παροχή  συνεδριακών  εγκαταστάσεων;  Παροχή
εγκαταστάσεων  για  τη  διοργάνωση  εκθέσεων;  Παροχή  εκθεσιακών
εγκαταστάσεων;  Παροχή  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμού  για  εμπορικές  εκθ
έσεις και επιδείξεις; Παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρασκευή τροφ ίμων
και  ποτών  και  υπηρεσιών  τροφοδοσίας  σε  σύνδεση  με  ηλεκτρονική  βάση
δεδομένων  ή  μέσω  διαδικτύου  ή  εξωδικτύου;  Παροχή  διευκολύνσεων  για
επαγγελματικές συναντήσεις; Παροχή πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών
σχετικά με όλες τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΓΙΟΛΙΤΗΣ ΔΕΠΕ
28ης Οκτωβρίου 313, OMRANIA CENTER, Floor 2 & 3, 3105 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93056
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 11/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Melco International Development Limited

J38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central The HONG KONG Special
Administrative Region of the People's Republic of China

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
36: Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες; Μίσθωση και διαχείριση ακινήτων εμπορικών
χώρων;  Αγορά  και  πώληση  ακινήτων  για  λογαριασμό  τρίτων;  Διαχείριση,
εκτίμηση  και  αποτίμηση  ακινήτων;  Ενοικίαση  και  μεσιτεία  διαμερισμάτων,
πολυκατοικιών, ακινήτων με ιδιότητες χρονομεριστική μίσθωση, ακινήτων με
χρονομεριστική  μίσθωση,  ακινήτων  με  διαστήματα  κυριότητας,  εμπορικών
χώρων,  εμπορικών  κέντρων  και  ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;
Υπηρεσίες  αποτίμησης ακίνητης περιουσίας;  Παροχή συμβουλών για  θέματα
ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης ακίνητης περιουσίας; Έκδοση κουπονιών σε
σχέση  με  προγράμματα  επιβράβευσης  για  πιστούς  πελάτες;  Παροχή
πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με όλες τις προαναφερόμενες
υπηρεσίες..
41: Υπηρεσίες καζίνο και τυχερών παιχνιδιών, παροχή εγκαταστάσεων καζίνο
και τυχερών παιχνιδιών, ψυχαγωγία ζωντανές μουσικές παραστάσεις, θεατρικές
παραστάσεις  και  κωμωδίες.  Κέντρα υγείας.  Κέντρα διασκέδασης και  στοές.
Παροχή  καζίνο,  ψυχαγωγίας,  τυχερών  παιχνιδιών  και  υπηρεσιών  τυχερών
παιχνιδιών μέσω δικτυακών τόπων, παγκόσμιου δίκτυο υπολογιστών, κινητών
τηλεφώνων,  προσωπικών  ηλεκτρονικών  συσκευών  και  φορητών συστημάτων
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών.  Διαδραστικά  παιχνίδια  και  ψυχαγωγία.  Παροχή
ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων όπως πολυπλέγματα,  κινηματογράφο,  αίθουσες
για  ζωντανές  παραστάσεις  και  εκθέσεις.  Τυχερά παιχνίδια.  Διοργάνωση και
διεξαγωγή συνεδρίων και σεμιναρίων κατάρτισης. Διοργάνωση και διεξαγωγή
επιχειρηματικών  ή  εμπορικών  συνεδρίων  ή  διασκέψεων.  Διοργάνωση  και
διεξαγωγή εκθέσεων,  παρουσιάσεων μόδας,  εκπαιδευτικών παραστάσεων και
πολιτιστικών  παραστάσεων.  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία.
Διασκέδαση, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Παροχή αθλητικών
εγκαταστάσεων και εκπαίδευση σε αθλήματα. Παροχή εγκαταστάσεων για την
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οργάνωση  εκπαιδευτικών  εργαστηρίων,  μαθημάτων,  σεμιναρίων  και
προγραμμάτων  κατάρτισης.  Υπηρεσίες  γκαλερί  τέχνης.  Κράτηση  θέσεων  σε
θεάματα.  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  εκπαίδευσης  στη  τροφοδοσία  και  στην
μαγειρική.  Εγκαταστάσεις  κινηματογράφου.  Παραγωγή  ταινιών.  Ενοικίαση
ηχογραφήσεων,  ταινιών,  προβολέων  ταινιών,  βιντεοταινιών,  βιντεοκασετών,
ραδιοφώνων  και  τηλεοράσεων.  Παράσταση  θεαμάτων.  Παραγωγή  ζωντανών
θεαμάτων.  Εκμίσθωση  αθλητικών  γηπέδων.  Παροχή  ψυχαγωγίας  σε  κλαμπ,
αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  γυμναστήριο.  Παραστάσεις  από  μπάντες.
Ψυχαγωγία σε κλαμπ,  ντισκοτέκ.  Υπηρεσίες επίδειξης μόδας και  νυχτερινών
κέντρων.  Δημοσίευση  κειμένων,  βιβλίων,  περιοδικών  και  έντυπου  υλικού.
Παροχή ηλεκτρονικών εκδόσεων επί γραμμής με τηλεφορτώσιμων, Μετάφραση
και ερμηνεία. Ψυχαγωγία ή πληροφορίες αναψυχής. Διοργάνωση διαγωνισμών
και τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχονται μέσω
δικτυακών  τόπων,  παγκόσμιου  δικτύου  υπολογιστών,  κινητών  τηλεφώνων,
προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών και φορητών ηλεκτρονικών συστημάτων
παιχνιδιών.  Παροχή  πληροφοριών  για  την  εκπαίδευση,  την  κατάρτιση,  την
ψυχαγωγία, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς μέσω του διαδικτύου.
Γυμναστήριο  και  υπηρεσίες  σωματικής  άσκησης,  παροχή  εγκαταστάσεων
πάρκου αναψυχής. Πολιτιστικές, εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες που
παρέχονται  από  πάρκα  περιπέτειας,  πάρκα  ψυχαγωγίας,  θεματικά  πάρκα,
υδάτινα  πάρκα,  τσίρκα,  ζωολογικούς  κήπους,  γκαλερί  τέχνης  και  μουσεία,
υπηρεσίες  βιντεοπαιχνιδιών,  ψυχαγωγία  σε  υδάτινο  πάρκο.  Παροχή
πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με όλες τις προαναφερόμενες
υπηρεσίες..
43:  Ξενοδοχειακές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  εστιατορίου;  Υπηρεσίες  Μπαρ  ;
Τροφοδοσία; Παραχώρηση εγκαταστάσεων για συνέδρια, δεξιώσεις, κοινωνικές
συγκέντρωσεις, συγκεντρώσεις κεφαλαίων και ειδικές εκδηλώσεις; Υπηρεσίες
κρατήσεων  σε  ξενοδοχεία  για  λογαριασμό  τρίτων;  Υπηρεσίες  φαγητού;
υπηρεσίες  αυτοεξυπηρέτησης ή  /  και  γρήγορου φαγητού;  Υπηρεσίες  κοκτέιλ
μπαρ;  Μπαρ  που  σερβίρουν  κυρίως  κρασί;  Υπηρεσίες  που  παρέχονται  από
καφετέριες,  σνακ μπαρ,  σάντουιτς  μπαρ,  καντίνα,  καφετέριες,  και  αίθουσες
τσαγιού;  Υπηρεσίες  κρατήσεων  για  κρατήσεις  καταλυμάτων  και  γευμάτων;
Προσωρινή κατάλυση; Παροχή στέγασης (εκτός από τη μίσθωση διαμερισμάτων
ή  κατοικιών);  Διαμονή  και  παροχή  υπηρεσιών  σε  τρόφιμα  και  ποτά  που
παρέχονται  από  μοτέλ,  πανσιόν  και  κατασκηνώσεις  διακοπών;  Παροχή
καταλυμάτων, δωματίων, τροφίμων και ποτών; Παρασκευή τροφίμων και ποτών;
Υπηρεσίες  προσωρινής  κράτησης  καταλυμάτων;  Υπηρεσίες  πρακτορείων  για
κρατήσεις ξενοδοχείων; Υπηρεσίες πρακτορείων για κρατήσεις καταλυμάτων;
Υπηρεσίες  παιδικής  μέριμνας,  βρεφονηπιακούς  σταθμούς  και  εγκαταστάσεις
παιδικών  σταθμών;  Παροχή  συνεδριακών  εγκαταστάσεων;  Παροχή
εγκαταστάσεων  για  τη  διοργάνωση  εκθέσεων;  Παροχή  εκθεσιακών
εγκαταστάσεων;  Παροχή  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμού  για  εμπορικές  εκθ
έσεις και επιδείξεις; Παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρασκευή τροφ ίμων
και  ποτών  και  υπηρεσιών  τροφοδοσίας  σε  σύνδεση  με  ηλεκτρονική  βάση
δεδομένων  ή  μέσω  διαδικτύου  ή  εξωδικτύου;  Παροχή  διευκολύνσεων  για
επαγγελματικές συναντήσεις; Παροχή πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών
σχετικά με όλες τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΓΙΟΛΙΤΗΣ ΔΕΠΕ
28ης Οκτωβρίου 313, OMRANIA CENTER, Floor 2 & 3, 3105 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93059
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 11/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Melco International Development Limited

J38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central The HONG KONG Special
Administrative Region of the People's Republic of China

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

ή/και Υπηρεσιών:
36: Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες; Μίσθωση και διαχείριση ακινήτων εμπορικών
χώρων;  Αγορά  και  πώληση  ακινήτων  για  λογαριασμό  τρίτων;  Διαχείριση,
εκτίμηση  και  αποτίμηση  ακινήτων;  Ενοικίαση  και  μεσιτεία  διαμερισμάτων,
πολυκατοικιών, ακινήτων με ιδιότητες χρονομεριστική μίσθωση, ακινήτων με
χρονομεριστική  μίσθωση,  ακινήτων  με  διαστήματα  κυριότητας,  εμπορικών
χώρων,  εμπορικών  κέντρων  και  ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;
Υπηρεσίες  αποτίμησης ακίνητης περιουσίας;  Παροχή συμβουλών για  θέματα
ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης ακίνητης περιουσίας; Έκδοση κουπονιών σε
σχέση  με  προγράμματα  επιβράβευσης  για  πιστούς  πελάτες;  Παροχή
πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με όλες τις προαναφερόμενες
υπηρεσίες..
41: Υπηρεσίες καζίνο και τυχερών παιχνιδιών, παροχή εγκαταστάσεων καζίνο
και τυχερών παιχνιδιών, ψυχαγωγία ζωντανές μουσικές παραστάσεις, θεατρικές
παραστάσεις  και  κωμωδίες.  Κέντρα υγείας.  Κέντρα διασκέδασης και  στοές.
Παροχή  καζίνο,  ψυχαγωγίας,  τυχερών  παιχνιδιών  και  υπηρεσιών  τυχερών
παιχνιδιών μέσω δικτυακών τόπων, παγκόσμιου δίκτυο υπολογιστών, κινητών
τηλεφώνων,  προσωπικών  ηλεκτρονικών  συσκευών  και  φορητών συστημάτων
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών.  Διαδραστικά  παιχνίδια  και  ψυχαγωγία.  Παροχή
ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων όπως πολυπλέγματα,  κινηματογράφο,  αίθουσες
για  ζωντανές  παραστάσεις  και  εκθέσεις.  Τυχερά παιχνίδια.  Διοργάνωση και
διεξαγωγή συνεδρίων και σεμιναρίων κατάρτισης. Διοργάνωση και διεξαγωγή
επιχειρηματικών  ή  εμπορικών  συνεδρίων  ή  διασκέψεων.  Διοργάνωση  και
διεξαγωγή εκθέσεων,  παρουσιάσεων μόδας,  εκπαιδευτικών παραστάσεων και
πολιτιστικών  παραστάσεων.  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία.
Διασκέδαση, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Παροχή αθλητικών
εγκαταστάσεων και εκπαίδευση σε αθλήματα.Παροχή εγκαταστάσεων για την
οργάνωση  εκπαιδευτικών  εργαστηρίων,  μαθημάτων,  σεμιναρίων  και
προγραμμάτων  κατάρτισης.  Υπηρεσίες  γκαλερί  τέχνης.  Κράτηση  θέσεων  σε
θεάματα.  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  εκπαίδευσης  στη  τροφοδοσία  και  στην
μαγειρική.  Εγκαταστάσεις  κινηματογράφου.  Παραγωγή  ταινιών.  Ενοικίαση
ηχογραφήσεων,  ταινιών,  προβολέων  ταινιών,  βιντεοταινιών,  βιντεοκασετών,
ραδιοφώνων  και  τηλεοράσεων.  Παράσταση  θεαμάτων.  Παραγωγή  ζωντανών
θεαμάτων.  Εκμίσθωση  αθλητικών  γηπέδων.  Παροχή  ψυχαγωγίας  σε  κλαμπ,
αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  γυμναστήριο.  Παραστάσεις  από  μπάντες.
Ψυχαγωγία σε κλαμπ,  ντισκοτέκ.  Υπηρεσίες επίδειξης μόδας και  νυχτερινών
κέντρων.  Δημοσίευση  κειμένων,  βιβλίων,  περιοδικών  και  έντυπου  υλικού.
Παροχή ηλεκτρονικών εκδόσεων επί γραμμής με τηλεφορτώσιμων, Μετάφραση
και ερμηνεία. Ψυχαγωγία ή πληροφορίες αναψυχής. Διοργάνωση διαγωνισμών
και τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχονται μέσω
δικτυακών  τόπων,  παγκόσμιου  δικτύου  υπολογιστών,  κινητών  τηλεφώνων,
προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών και φορητών ηλεκτρονικών συστημάτων
παιχνιδιών.  Παροχή  πληροφοριών  για  την  εκπαίδευση,  την  κατάρτιση,  την
ψυχαγωγία, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς μέσω του διαδικτύου.
Γυμναστήριο  και  υπηρεσίες  σωματικής  άσκησης,  παροχή  εγκαταστάσεων
πάρκου αναψυχής. Πολιτιστικές, εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες που
παρέχονται  από  πάρκα  περιπέτειας,  πάρκα  ψυχαγωγίας,  θεματικά  πάρκα,
υδάτινα  πάρκα,  τσίρκα,  ζωολογικούς  κήπους,  γκαλερί  τέχνης  και  μουσεία,
υπηρεσίες  βιντεοπαιχνιδιών,  ψυχαγωγία  σε  υδάτινο  πάρκο.  Παροχή
πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με όλες τις προαναφερόμενες
υπηρεσίες..
43:  Ξενοδοχειακές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  εστιατορίου;  Υπηρεσίες  Μπαρ  ;
Τροφοδοσία; Παραχώρηση εγκαταστάσεων για συνέδρια, δεξιώσεις, κοινωνικές
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συγκεντρώσεις, συγκεντρώσεις κεφαλαίων και ειδικές εκδηλώσεις; Υπηρεσίες
κρατήσεων  σε  ξενοδοχεία  για  λογαριασμό  τρίτων;  Υπηρεσίες  φαγητού;
υπηρεσίες  αυτοεξυπηρέτησης ή  /  και  γρήγορου φαγητού;  Υπηρεσίες  κοκτέιλ
μπαρ;  Μπαρ  που  σερβίρουν  κυρίως  κρασί;  Υπηρεσίες  που  παρέχονται  από
καφετέριες,  σνακ μπαρ,  σάντουιτς  μπαρ,  καντίνα,  καφετέριες,  και  αίθουσες
τσαγιού;  Υπηρεσίες  κρατήσεων  για  κρατήσεις  καταλυμάτων  και  γευμάτων;
Προσωρινή κατάλυση; Παροχή στέγασης (εκτός από τη μίσθωση διαμερισμάτων
ή  κατοικιών);  Διαμονή  και  παροχή  υπηρεσιών  σε  τρόφιμα  και  ποτά  που
παρέχονται  από  μοτέλ,  πανσιόν  και  κατασκηνώσεις  διακοπών;  Παροχή
καταλυμάτων, δωματίων,τροφίμων και ποτών; Παρασκευή τροφίμων και ποτών;
Υπηρεσίες  προσωρινής  κράτησης  καταλυμάτων;  Υπηρεσίες  πρακτορείων  για
κρατήσεις ξενοδοχείων; Υπηρεσίες πρακτορείων για κρατήσεις καταλυμάτων;
Υπηρεσίες  παιδικής  μέριμνας,  βρεφονηπιακούς  σταθμούς  και  εγκαταστάσεις
παιδικών  σταθμών;  Παροχή  συνεδριακών  εγκαταστάσεων;  Παροχή
εγκαταστάσεων  για  τη  διοργάνωση  εκθέσεων;  Παροχή  εκθεσιακών
εγκαταστάσεων;  Παροχή  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμού  για  εμπορικές  εκθ
έσεις και επιδείξεις; Παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρασκευή τροφ ίμων
και  ποτών  και  υπηρεσιών  τροφοδοσίας  σε  σύνδεση  με  ηλεκτρονική  βάση
δεδομένων  ή  μέσω  διαδικτύου  ή  εξωδικτύου;  Παροχή  διευκολύνσεων  για
επαγγελματικές συναντήσεις; Παροχή πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών
σχετικά με όλες τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΓΙΟΛΙΤΗΣ ΔΕΠΕ
28ης Οκτωβρίου 313, OMRANIA CENTER, Floor 2 & 3, 3105 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93058
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 11/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Melco International Development Limited

J38th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central The HONG KONG Special
Administrative Region of the People's Republic of China

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
36: Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες; Μίσθωση και διαχείριση ακινήτων εμπορικών
χώρων;  Αγορά  και  πώληση  ακινήτων  για  λογαριασμό  τρίτων;  Διαχείριση,
εκτίμηση  και  αποτίμηση  ακινήτων;  Ενοικίαση  και  μεσιτεία  διαμερισμάτων,
πολυκατοικιών, ακινήτων με ιδιότητες χρονομεριστική μίσθωση, ακινήτων με
χρονομεριστική  μίσθωση,  ακινήτων  με  διαστήματα  κυριότητας,  εμπορικών
χώρων,  εμπορικών  κέντρων  και  ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;
Υπηρεσίες  αποτίμησης ακίνητης περιουσίας;  Παροχή συμβουλών για  θέματα
ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης ακίνητης περιουσίας; Έκδοση κουπονιών σε
σχέση  με  προγράμματα  επιβράβευσης  για  πιστούς  πελάτες;  Παροχή
πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με όλες τις προαναφερόμενες
υπηρεσίες..
41: Υπηρεσίες καζίνο και τυχερών παιχνιδιών, παροχή εγκαταστάσεων καζίνο
και τυχερών παιχνιδιών, ψυχαγωγία ζωντανές μουσικές παραστάσεις, θεατρικές
παραστάσεις  και  κωμωδίες.  Κέντρα υγείας.  Κέντρα διασκέδασης και  στοές.
Παροχή  καζίνο,  ψυχαγωγίας,  τυχερών  παιχνιδιών  και  υπηρεσιών  τυχερών
παιχνιδιών μέσω δικτυακών τόπων, παγκόσμιου δίκτυο υπολογιστών, κινητών
τηλεφώνων,  προσωπικών  ηλεκτρονικών  συσκευών  και  φορητών συστημάτων
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών.  Διαδραστικά  παιχνίδια  και  ψυχαγωγία.  Παροχή
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ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων όπως πολυπλέγματα,  κινηματογράφο,  αίθουσες
για  ζωντανές  παραστάσεις  και  εκθέσεις.  Τυχερά παιχνίδια.  Διοργάνωση και
διεξαγωγή συνεδρίων και σεμιναρίων κατάρτισης. Διοργάνωση και διεξαγωγή
επιχειρηματικών  ή  εμπορικών  συνεδρίων  ή  διασκέψεων.  Διοργάνωση  και
διεξαγωγή εκθέσεων,  παρουσιάσεων μόδας,  εκπαιδευτικών παραστάσεων και
πολιτιστικών  παραστάσεων.  Παροχή  εγκαταστάσεων  για  ψυχαγωγία.
Διασκέδαση, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Παροχή αθλητικών
εγκαταστάσεων και εκπαίδευση σε αθλήματα. Παροχή εγκαταστάσεων για την
οργάνωση  εκπαιδευτικών  εργαστηρίων,  μαθημάτων,  σεμιναρίων  και
προγραμμάτων  κατάρτισης.  Υπηρεσίες  γκαλερί  τέχνης.  Κράτηση  θέσεων  σε
θεάματα.  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  εκπαίδευσης  στη  τροφοδοσία  και  στην
μαγειρική.  Εγκαταστάσεις  κινηματογράφου.  Παραγωγή  ταινιών.  Ενοικίαση
ηχογραφήσεων,  ταινιών,  προβολέων  ταινιών,  βιντεοταινιών,  βιντεοκασετών,
ραδιοφώνων  και  τηλεοράσεων.  Παράσταση  θεαμάτων.  Παραγωγή  ζωντανών
θεαμάτων.  Εκμίσθωση  αθλητικών  γηπέδων.  Παροχή  ψυχαγωγίας  σε  κλαμπ,
αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  γυμναστήριο.  Παραστάσεις  από  μπάντες.
Ψυχαγωγία σε κλαμπ,  ντισκοτέκ.  Υπηρεσίες επίδειξης μόδας και  νυχτερινών
κέντρων.  Δημοσίευση  κειμένων,  βιβλίων,  περιοδικών  και  έντυπου  υλικού.
Παροχή ηλεκτρονικών εκδόσεων επί γραμμής με τηλεφορτώσιμων, Μετάφραση
και ερμηνεία. Ψυχαγωγία ή πληροφορίες αναψυχής. Διοργάνωση διαγωνισμών
και τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχονται μέσω
δικτυακών  τόπων,  παγκόσμιου  δικτύου  υπολογιστών,  κινητών  τηλεφώνων,
προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών και φορητών ηλεκτρονικών συστημάτων
παιχνιδιών.  Παροχή  πληροφοριών  για  την  εκπαίδευση,  την  κατάρτιση,  την
ψυχαγωγία, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς μέσω του διαδικτύου.
Γυμναστήριο  και  υπηρεσίες  σωματικής  άσκησης,  παροχή  εγκαταστάσεων
πάρκου αναψυχής. Πολιτιστικές, εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες που
παρέχονται  από  πάρκα  περιπέτειας,  πάρκα  ψυχαγωγίας,  θεματικά  πάρκα,
υδάτινα  πάρκα,  τσίρκα,  ζωολογικούς  κήπους,  γκαλερί  τέχνης  και  μουσεία,
υπηρεσίες  βιντεοπαιχνιδιών,  ψυχαγωγία  σε  υδάτινο  πάρκο.  Παροχή
πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με όλες τις προαναφερόμενες
υπηρεσίες..
43:  Ξενοδοχειακές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  εστιατορίου;  Υπηρεσίες  Μπαρ  ;
Τροφοδοσία; Παραχώρηση εγκαταστάσεων για συνέδρια, δεξιώσεις, κοινωνικές
συγκεντρώσεις, συγκεντρώσεις κεφαλαίων και ειδικές εκδηλώσεις; Υπηρεσίες
κρατήσεων  σε  ξενοδοχεία  για  λογαριασμό  τρίτων;  Υπηρεσίες  φαγητού;
υπηρεσίες  αυτοεξυπηρέτησης ή  /  και  γρήγορου φαγητού;  Υπηρεσίες  κοκτέιλ
μπαρ;  Μπαρ  που  σερβίρουν  κυρίως  κρασί;  Υπηρεσίες  που  παρέχονται  από
καφετέριες,  σνακ μπαρ,  σάντουιτς  μπαρ,  καντίνα,  καφετέριες,  και  αίθουσες
τσαγιού;  Υπηρεσίες  κρατήσεων  για  κρατήσεις  καταλυμάτων  και  γευμάτων;
Προσωρινή κατάλυση; Παροχή στέγασης (εκτός από τη μίσθωση διαμερισμάτων
ή  κατοικιών);  Διαμονή  και  παροχή  υπηρεσιών  σε  τρόφιμα  και  ποτά  που
παρέχονται  από  μοτέλ,  πανσιόν  και  κατασκηνώσεις  διακοπών;  Παροχή
καταλυμάτων, δωματίων, τροφίμων και ποτών; Παρασκευή τροφίμων και ποτών;
Υπηρεσίες  προσωρινής  κράτησης  καταλυμάτων;  Υπηρεσίες  πρακτορείων  για
κρατήσεις ξενοδοχείων; Υπηρεσίες πρακτορείων για κρατήσεις καταλυμάτων;
Υπηρεσίες  παιδικής  μέριμνας,  βρεφονηπιακούς  σταθμούς  και  εγκαταστάσεις
παιδικών  σταθμών;  Παροχή  συνεδριακών  εγκαταστάσεων;  Παροχή
εγκαταστάσεων  για  τη  διοργάνωση  εκθέσεων;  Παροχή  εκθεσιακών
εγκαταστάσεων;  Παροχή  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμού  για  εμπορικές  εκθ
έσεις και επιδείξεις; Παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρασκευή τροφ ίμων
και  ποτών  και  υπηρεσιών  τροφοδοσίας  σε  σύνδεση  με  ηλεκτρονική  βάση
δεδομένων  ή  μέσω  διαδικτύου  ή  εξωδικτύου;  Παροχή  διευκολύνσεων  για
επαγγελματικές συναντήσεις; Παροχή πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών
σχετικά με όλες τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΓΙΟΛΙΤΗΣ ΔΕΠΕ
28ης Οκτωβρίου 313, OMRANIA CENTER, Floor 2 & 3, 3105 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93051
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 12/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): IOANNIS KAZAKIS
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VASILI MICHAILIDI 9, 3026, LIMASSOL Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
30: Καφές; Καφές χωρίς καφεΐνη; Υποκατάστατα καφέ; Κόκκοι καφέ; Κάψουλες
καφέ;  Φακελάκια  τσαγιού;  Στιγμιαίος  καφές;  Αλεσμένος  καφές;  Παγωμένος
καφές; Αλεσμένοι κόκκοι καφέ; Ποτά από καφέ; Καβουρντισμένοι κόκκοι καφέ;
Έτοιμα ροφήματα καφέ;  Έτοιμος βρασμένος καφές;  Καφές από βύνη;  Καφές
ξηράς  ψύξης;  Καφές  με  σοκολάτα;  Καφές  σε  αλεσμένη  μορφή;  Καφές  με
διάφορες γεύσεις; Καφές σε ολόκληρους κόκκους; Καφές, τσάι και κακάο και
υποκατάστατα  αυτών;  Καφές  (καβουρδισμένος,  σε  σκόνη,  σε  κόκκους  ή  σε
μορφή ποτού); Ακαβούρντιστος καφές; Γάλα (Καφές με -); Έτοιμος καφές και
ποτά με βάση τον καφέ; Τσάι; Ποτά φραπέ; Ποτά σοκολάτας; Ποτά από κακάο;
Ποτά  από  τσάι;  Ποτά  από  παγωτό;  Σάντουιτς;  Είδη  αρτοποιίας;  Προϊόντα
αρτοποιΐας;  Γλυκά;  Πίτσες;  Βάφλες  σοκολάτας;  Βάφλες  με  επικάλυψη  από
σοκολάτα;  Κεικ;  Κρέπες;  Παγωτά;  Τηγανίτες;  Μπάρες  βρώμης;  Μπάρες
δημητριακών και μπάρες ενέργειας; Μπάρες με επικάλυψη σοκολάτας; Γρανίτα;
Μπισκότα;  Ψωμάκια;  Ψωμί  και  ψωμάκια;  Τούρτες,  κέικ;  Κεικ;  Παν  κέικ
[διατροφή]; Κέικ για το τσάι; Τούρτες και κέικ σοκολάτας; Μικρά κέικ αγγλικού
τύπου (μάφιν); Σκωτζέζικα ψωμάκια σκόουνς; Μπάρες δημητριακών και μπάρες
ενέργειας; Προϊόντα δημητριακών σε μορφή ράβδου; Προϊόντα μικρογευμάτων
(σνακ) με προϊόντα δημητριακών; Ράβδοι δημητριακών; Ράβδοι δημητριακών
υψηλής  περιεκτικότητας  σε  πρωτεΐνες;  Σάντουιτς;  Τυλιχτά  σάντουιτς;
Σάντουιτς  με  γέμιση;  Τυλιχτά  σάντουιτς  [ψωμί];  Σάντουιτς  με  μπιφτέκι;
Σάντουιτς με λουκάνικο Φρανκφούρτης; Σάντουιτς με μπιφτέκι (χάμπουργκερ);
Σάντουιτς με μπιφτέκι και τυρί;  Κιχώριο για χρήση ως υποκατάστατο καφέ;
Σοκολάτα; Σοκολάτες, σοκολάτα; Κρέμα σοκολάτας; Μους (σοκολάτας); Ρόφημα
σοκολάτας;  Τρούφες  σοκολάτας;  Πάστες  σοκολάτας;  Μπισκότα  σοκολάτας;
Ποτά σοκολάτας; Βάφλες σοκολάτας; Γλυκά σοκολάτας; Επιδόρπια σοκολάτας;
Καφές με σοκολάτα; Βάφλες με επικάλυψη από σοκολάτα; Μπράουνις (γλυκό με
σοκολάτα και ξηρούς καρπούς, κομμένο σε κομματάκια); Γάλα (Κακάο με -);
Καφές, τσάι και κακάο και υποκατάστατα αυτών; Ποτά από κακάο; Ποτά με
βάση το κακάο; Ποτά με κακάο; Υποκατάστατα καφέ; Κρέμα μπρυλέ; Παγωτά
και κρέμα παγωτό; Βρώμη για ανθρώπινη διατροφή; Βρώμη για κατανάλωση από
τον άνθρωπο; Βρώμη στιγμιαίας παρασκευής; Βρώμη (Τροφές με βάση την -);
Βρώμης (Νιφάδες -); Κέικ βρώμης για κατανάλωση από τον άνθρωπο; Μικρά κέικ
βρώμης ψημένα στη σχάρα (scones)  με φρούτα;  Μπάρες βρώμης;  Μπισκότα
βρώμης για κατανάλωση από τον άνθρωπο; Πόριτζ (σκεύασμα από χυλό βρώμης
και γάλα); Πόριτζ (χυλός από βρώμη και γάλα); Σβώλοι βρώμης που περιέχουν
αποξηραμένα φρούτα;  Γλυκά σφολιάτας τύπου Δανίας;  Βουτήματα βουτύρου
τύπου Δανίας; Γλυκά σφολιάτας τύπου Δανίας σε ρολά; Αρωματικές ύλες και
αρτύματα; Αρωματικές ύλες για ποτά; Αρωματικές ύλες για ποτά (εκτός των
αιθέριων ελαίων); Αρωματικές ουσίες για τρόφιμα, εκτός των αιθέριων ελαίων;
Αρωματικές ουσίες για προσθήκη γεύσης σε ποτά (εκτός των αιθέριων ελαίων);
Αρωματικές  ουσίες  για  προσθήκη  γεύσης  σε  τρόφιμα  (εκτός  των  αιθέριων
ελαίων);  Αρωματικές  ουσίες  γεύσης  για  προσθήκη  σε  τρόφιμα  (εκτός  των
αιθέριων  ελαίων);  Αρωματικές  ουσίες  από  φρούτα;  Αρωματικές  ουσίες  από
φρούτα [όχι αιθέρια έλαια]; Γλυκά με φρούτα; Γρανίτες φρούτων; Κέικ φρούτων;
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Μικρογεύματα (σνακ)  σε μορφή ράβδου τα οποία περιέχουν μείγμα σπόρων,
ξηρών καρπών και  αποξηραμένων φρούτων [είδη ζαχαροπλαστικής];  Τάρτες
φρούτων; Τσάι φρούτων; Αρτυματικές ύλες για ροφήματα; Έτοιμα ροφήματα
καφέ; Ροφήματα με βάση τον καφέ; Ροφήματα με βάση τη σοκολάτα; Ροφήματα
με βάση το τσάι;  Ροφήματα με  βάση τον καφέ και  τη σοκολάτα,  γεμίσεις;
Ροφήματα  με  βάση  τον  καφέ  που  περιέχουν  παγωτό;  Ροφήματα  με  βάση
υποκατάστατα του καφέ;  Τσάι  παγωμένο;  Τσάι;  Αρτυματικές ύλες από τσάι;
Καφές,  τσάι  και  κακάο και  υποκατάστατα αυτών;  Τηγανίτες;  Πίτες;  Πίτσες;
Πίτσες,  πίτες;  Τάρτες;  Γιαούρτι  παγωτό[εδώδιμα  παγωτά];  Πάγος,  παγωτά,
παγωμένο γιαούρτι  και  γρανίτες;  Έτοιμα επιδόρπια (είδη ζαχαροπλαστικής);
Πουτίγκες  ως  επιδόρπια;  Μους  (επιδόρπια)  [είδη  ζαχαροπλαστικής];  Σορμπέ
(γρανίτες); Γρανίτες (σορμπέ)..
32:  Χυμοί,  αναψυκτικά;  Νερά;  Παχύρρευστα  ποτά  από  πολτό  λαχανικών
αναμεμιγμένο με νερό [σμούθι]; Μπύρα και μπύρα χωρίς αλκοόλ; Μηλίτης χωρίς
αλκοόλ; Χυμοί; Μη αλκοολούχα ποτά; Ανθρακούχα νερά; Σόδα; Ενεργειακά ποτά
για  μη  ιατρική  χρήση;  Λεμονάδες;  Λεμονάδες  (Σιρόπια  για  -);  Ποτά  μη
αλκοολούχα; Μη αλκοολούχα ποτά; Πρωτεϊνούχα ποτά; Ελαφρά παχύρρευστα
ποτά φρούτων; Παχύρρευστα ποτά με βάση τα φρούτα (μη οινοπνευματώδη
ποτά φρούτων); Παχύρρευστα ποτά από πολτό λαχανικών αναμεμιγμένο με νερό
[σμούθι];  Παχύρρευστα  ποτά  [σμούθι]  από  πολτό  φρούτων  που  περιέχει
αλεσμένους σπόρους και βρώμη και είναι αναμεμιγμένος με νερό; Ποτά με βάση
τη  σόγια,  εκτός  από  υποκατάστατα γάλακτος;  Ποτά με  βάση  τους  ξηρούς
καρπούς και τη σόγια; Σιρόπια για ποτά; Ποτά (Σιρόπια για -); Εμφιαλωμένο
νερό..
43: Υπηρεσίες καφέ; Παροχή φαγητού και ποτού; Καφετέριες; Παροχή φαγητού
και ποτών σε καφετέριες όπου παρέχεται πρόσβαση στο Διαδίκτυο; Υπηρεσίες
φαγητού και ποτού σε πακέτο; Μπαρ (Υπηρεσίες -); Μπαρ; Παρασκευή τροφής
και  ποτών;  Παρασκευή  φαγητού;  Σερβίρισμα  οινοπνευματωδών  ποτών;
Σερβίρισμα φαγητού και ποτών; Υπηρεσίες εστιατορίων για ελαφρά γεύματα
(σνακ-μπαρ);  Υπηρεσίες  μικρογευμάτων  (σνακ);  Υπηρεσίες  παροχής  ποτών;
Υπηρεσίες κυλικείου; Κυλικεία; Εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης; Εστιατόρια για
μικρογεύματα  (σνακ-μπαρ);  Εστιατόρια  ταχείας  και  διαρκούς  εξυπηρέτησης
[σνακ-μπαρ];  Υπηρεσίες  εστιατορίων  για  ελαφρά  γεύματα  (σνακ-μπαρ);
Υπηρεσίες  μικρογευμάτων  (σνακ).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ
Βασίλη Μιχαηλίδη 9, 3026 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93034
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): BELLES MARKS LTD

Αρτέμιδος 3-5, ARTEMIDOS TOWER, 1ος όροφος, Γραφείο/Διαμ 101, Λάρνακα
Cyprus

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

ή/και Υπηρεσιών:
33: Αλκοολούχα ποτά (εκτός μπύρας).

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

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

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93049
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 11/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): TALEAN SERVICES LTD

Αγίας Ζώνης & Θεσσαλονίκης, NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, Όροφος 10,
Διαμ/Γραφείο 1001A BLOCK B 3026, Λεμεσός, Κύπρος Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διοίκηση επιχειρήσεων,  διαχείριση  επιχειρήσεων και  εργασίες  γραφείου;
Επιχειρηματική  υποστήριξη,  υπηρεσίες  διοίκησης και  διαχείρισης;  Σύμβουλοι
διοίκησης  επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  την
εταιρική διάρθρωση εταιριών;  Διαχείριση εταιρειών για λογαριασμό τρίτων;
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις; Υπηρεσίες συμβουλών διοίκησης
επιχειρήσεων; Υπηρεσίες συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση
εμπορικών επιχειρήσεων;  Υποστήριξη,  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  και  παροχή
συμβουλών σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων; Υποστήριξη, συμβουλευτικές
υπηρεσίες και παροχή συμβουλών σε σχέση με την οργάνωση επιχειρήσεων;
Παροχή επαγγελματικών επιχειρηματικών συμβουλών σχετικά με τη σύσταση
επιχειρήσεων;  Τήρηση  εταιρικών  αρχείων;  Τήρηση  εταιρικών  αρχείων  για
λογαριασμό  τρίτων;  Υπηρεσίες  γραμματείας  για  εταιρείες;  Συμβουλευτικές
υπηρεσίες  και  υπηρεσίες  γνωμοδότησης  για  επιχειρήσεις;  Επιχειρηματική
υποστήριξη, υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΤΕΤΙΑΝΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Αγίας Ζώνης & Θεσσαλονίκης, NICOLAOU PENTADROMOS CENTER Block, Floor 5,
Office 503B, 3026 Limassol
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93025
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 29/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): MC DIGITAL MEDIA LTD

ΚΑΜΕΛΛΙΑΣ 9, 3110 ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: C.F.L CYPRUS FANTASY LEAGUE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41: Φιλοξενία φανταστικών αθλητικών πρωταθλημάτων; Παροχή επιγραμμικής
ψυχαγωγίας με τη μορφή φανταστικών αθλητικών πρωταθλημάτων; Εκμίσθωση
βιντεοπαιχνιδιών;  Υπηρεσιές  για  την  διοργάνωση  παιχνιδιών;  Επί  γραμμής
παροχή παιχνιδιών ηλεκτρονικού υπολογιστή; Παροχή πληροφοριών σε παίκτες
σχετικά  με  την  κατάταξη  των  αποτελεσμάτων  τους  σε  παιχνίδια  μέσω
ιστοθέσεων;  Παροχή  πληροφοριών  στο  Διαδίκτυο  σε  σχέση  με  παιχνίδια
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  βελτιώσεις  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για
παιχνίδια; Παροχή αλληλεπιδραστικών παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
για  πολλούς  παίκτες  μέσω  του  Διαδικτύου  και  ηλεκτρονικών  δικτύων
επικοινωνίας;  Παροχή  ενημερωτικών  δελτίων  στον  τομέα  των  παιχνιδιών
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου;  Παροχή
επιγραμμικών παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών; Παροχή παιχνιδιών μέσω
συστήματος  βασισμένου  σε  ηλεκτρονικό  υπολογιστή;  Διαδικτυακά  παιχνίδια
χωρίς  δυνατότητα  τηλεφόρτωσης;  Υπηρεσίες  παιχνιδιών  παρεχόμενες  μέσω
δικτύων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  παγκόσμιων  δικτύων  επικοινωνίας;
Ψυχαγωγικές  υπηρεσίες  με  βιντεοπαιχνίδια;  Ψυχαγωγικές  υπηρεσίες
αντιστοίχισης  παικτών  με  ηλεκτρονικά  παιχνίδια;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών
παιχνιδιών  παρεχόμενες  μέσω  του  Διαδικτύου;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών
παιχνιδιών  παρεχόμενες  από  ηλεκτρονικές  βάσεις  δεδομένων  ή  μέσω  του
Διαδικτύου; Υπηρεσίες ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

(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: 92792
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/06/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Ν.Θ. ΚΟΥΡΟΥΣΙΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
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Βατυλής, Κοφίνου, 7735 Λάρνακα Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: KOUROUSHIS since 1959
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Γαλακτοκομικά προϊόντα και υποκατάστατα γαλακτοκομικών προϊόντων..
39: Μεταφορές, συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Αγίων Ομολογητών 15, 1080 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93037
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): The Quaker Oats Company

433 West Van Buren Street, Suite 350N, Chicago, Illinois 60607 United States of
America

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: QUAKER Τόσο απλά!
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Δημητριακά για πρόγευμα.

(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: 92593
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 27/04/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): JO MALONE INC.

767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, United States of America United
States of America

(540) Αναπαράσταση Σήματος:



20/01/2023 60

20/01/2023 60/153

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

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Καλλυντικά;  αρώματα;  μίγματα  αποξηραμένων  πετάλων  λουλουδιών  και
αρωματικών  φυτών  (ποτ  πουρί);  είδη  καλλωπισμού  συγκεκριμένα  σαπούνια,
αρώματα, αιθέρια έλαια, καλλυντικά, λοσιόν για τα μαλλιά, μη φαρμακευτικά
παρασκευάσματα  περιποίησης  του  δέρματος,  μη  φαρμακευτικά
παρασκευάσματα περιποίησης των μαλλιών, προϊόντα ομορφιάς και καθαρισμού
σώματος, μακιγιάζ, αρωματικά [κολόνιες, αρώματα, και σχετικά είδη]..
4: Κεριά..
35:  Υπηρεσίες  λιανικών  πωλήσεων  για  τη  πώληση  προϊόντων  προσωπικής
φροντίδας,  καλλυντικών,  ειδών  καλλωπισμού,  αρωμάτων,  προϊόντων  για  το
μπάνιο και το σώμα, προϊόντων για περιποίηση του δέρματος, προϊόντων για
την περιποίηση των μαλλιών και θεραπείες ομορφιάς; υπηρεσίες παραγγελίας
μέσω  ταχυδρομείου  που  αναπαριστούν  προϊόντα  προσωπικής  φροντίδας,
καλλυντικά, είδη καλλωπισμού, αρώματα, προϊόντα για το μπάνιο και το σώμα,
προϊόντα για την περιποίηση του δέρματος και προϊόντα για την περιποίηση των
μαλλιών..
44: Υπηρεσίες συμβουλών για την ομορφιά αναφορικά με την επιλογή και χρήση
προϊόντων για προσωπική φροντίδα, καλλυντικά, είδη καλλωπισμού, αρώματα,
προϊόντα για το μπάνιο και το σώμα, προϊόντα για τη φροντίδα του δέρματος,
προϊόντα  για  τη  φροντίδα  των  μαλλιών  και  θεραπείες  ομορφιάς,  ανάλυση
χρώματος και προσωπικής εμφάνισης.

(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: 93028
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 28/09/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ENVECO INTERNATIONAL LIMITED

Λάμπουσας 1,1095 Λευκωσία Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ENVECO INTERNATIONAL
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42: Περιβαλλοντικές μελέτες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

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

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 92737
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/05/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): BADASS ENTERPRISES LTD

Δαρβίνου 6, 2334 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
35: Εισαγωγή πάνελ τοίχου για διακόσμηση.

(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: 92784
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/06/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SONS OF MARS LTD

Βουκουρεστίου 25, Neptune House, Γρ.11, 3045 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: SONS OF MARS LTD
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Ηχογραφήσεις  με  δυνατότητα  λήψης  με  μουσική,  ποίηση,  που  έχουν
επικυρωθεί με μη ανταλλάξιμα ειδικά νομίσματα (NFTs). Αρχείο πολυμέσων με
δυνατότητα λήψης που περιέχει ήχο που σχετίζεται με τον έλεγχο ταυτότητας
με μη ανταλλάξιμα ειδικά νομίσματα (NFTs). Αρχείο πολυμέσων με δυνατότητα
λήψης που περιέχει έργα τέχνης που σχετίζονται με τον έλεγχο ταυτότητας με
μη ανταλλάξιμα ειδικά νομίσματα (NFTs).  Αρχείο πολυμέσων με δυνατότητα
λήψης που περιέχει βίντεο που σχετίζονται με τον έλεγχο ταυτότητας με μη
ανταλλάξιμα ειδικά νομίσματα (NFTs). Αρχείο πολυμέσων με δυνατότητα λήψης
που  περιέχει  κείμενο  που  σχετίζονται  με  τον  έλεγχο  ταυτότητας  με  μη
ανταλλάξιμα ειδικά νομίσματα (NFTs). Εγγραφές βίντεο με δυνατότητα λήψης
με αθλητικά στιγμιότυπα, κλιπ ταινιών, μιμίδια, που έχουν πιστοποιηθεί με μη
ανταλλάξιμα ειδικά νομίσματα (NFTs). Εγγραφές ήχου και βίντεο με δυνατότητα
λήψης με αθλητικά στιγμιότυπα, κλιπ ταινιών, μιμίδια, που έχουν πιστοποιηθεί
με μη ανταλλάξιμα ειδικά νομίσματα (NFTs).  Αρχεία εικόνων με δυνατότητα
λήψης  που  περιέχουν  κάρτες  συναλλαγών,  έργα  τέχνης,  μιμίδια,  αθλητικά
παπούτσια που έχουν επικυρωθεί με μη ανταλλάξιμα ειδικά νομίσματα (NFTs).
Αρχεία μουσικής με δυνατότητα λήψης που έχουν πιστωθεί με μη ανταλλάξιμα
ειδικά νομίσματα (NFT'S). Αρχείο πολυμέσων με δυνατότητα λήψης που περιέχει
έργα τέχνης, κείμενο, ήχο και βίντεο που σχετίζονται με τον έλεγχο ταυτότητας
με μη ανταλλάξιμα ειδικά νομίσματα (NFTs)..
16: Εκτυπώσεις τέχνης που αποτελούνται από ψηφιακές εικονογραφήσεις που
προέρχονται από φωτογραφίες..
35:  Παροχή διαδικτυακής αγοράς για αγοραστές και  πωλητές ψηφιακών με
δυνατότητα λήψης όπως εικόνες τέχνης, μουσική, βίντεο κλιπ, πιστοποιημένης
ταυτότητας με μη ανταλλάξιμα ειδικά νομίσματα (NFTs). Παροχή διαδικτυακής
αγοράς για αγοραστές και πωλητές εικόνων ψηφιακής τέχνης με δυνατότητα
λήψης που πιστοποιήθηκαν από μη ανταλλάξιμα ειδικά νομίσματα (NFTs)..
40:  Αλλοίωση  ή/και  ρετρουσάρισμα  φωτογραφικών  εικόνων,  έργων  τέχνης,
πινάκων ζωγραφικής..
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42:  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  συγκεκριμένα,  ηλεκτρονική
απεικόνιση όπως φωτογραφίες, έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής [ΟΧΙ η λήψη
ψηφιακών  φωτογραφιών].  Δημιουργία  διαδικτυακών  καταστημάτων  λιανικής
πώλησης για άλλους στη φύση της διαδικτυακής υπηρεσίας που επιτρέπει στους
χρήστες  να  δημιουργήσουν  φιλοξενούμενα  συλλεκτικά  καταστήματα  με
δυνατότητα  συλλογής  κρυπτονομισμάτων και  αλυσίδας  κοινοποιήσεων  ή/και
συστοιχιών  με  βάση  τα  μη  ανταλλάξιμα  ειδικά  νομίσματα.  Υπηρεσίες
ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  συγκεκριμένα,  ηλεκτρονική  ψηφιοποίηση  όπως
φωτογραφικές εικόνες, έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής [ΟΧΙ η λήψη ψηφιακών
φωτογραφιών]. Ηλεκτρονική απεικόνιση, σάρωση, ψηφιοποίηση.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Michael Chambers
Βουκουρεστίου 25, Neptune House, Γρ.11, 3045 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 92545
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/03/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Mappin & Webb Limited

Aurum House, 2 Elland Road, Leicester LE3 1TT United Kingdom
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: WATCHES OF SWITZERLAND SINCE 1924
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
14: Ρολόγια, ρολόγια τοίχου, όργανα μέτρησης του χρόνου, είδη ωρολογοποιίας
και άλλα χρονομετρικά όργανα, κουρδιστήρια ρολογιών, κασετίνες ρολογιών,
ρολόγια ρολού, μέρη και εξαρτήματα για όλα τα προαναφερόμενα προϊόντα, όλα
κατασκευασμένα στην Ελβετία..
35:  Υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  από  καταστήματα  λιανικής  πώλησης,  από
καταστήματα  εντός  καταστημάτων,  από  περίπτερα  και/ή  διαδικτυακές
υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης,  όλες  σε  σχέση  με  ρολόγια,  ρολόγια  τοίχου  ή
επιτραπέζια,  χρονομετρητές,  κουρδιστήρια  ρολογιών  [συσκευές],  ρολόγια
ρολού,  κασετίνες  ρολογιών  [θήκες  παρουσίασης  ρολογιών  χειρός],  όργανα
μέτρησης  του  χρόνου,  μέρη  και  εξαρτήματα  για  όλα  τα  προαναφερόμενα
προϊόντα, όλα κατασκευασμένα στην Ελβετία, παροχή πληροφοριών, συμβουλών
και  βοήθειας  σε  σχέση  με  την  επιλογή  τέτοιων  αγαθών,  λειτουργία
προγραμμάτων  ανταμοιβής  πελατών,  προγραμμάτων  επιβράβευσης  πίστης
πελατών.

 Προτεραιότητα: (310) 3718410
(320) 05/11/2021
(330) United Kingdom
(340)

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

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

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 92756
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/06/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): KEVOR SARKISSIAN

Κλισούρας 47, ΑΝΕΜΩΝΗ ΚΩΡΤ Αρ.10, ΄Αγιος Αθανάσιος, Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Gobag
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
20: Υφασμάτινα και δερμάτινα πουφ.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΦΟΙΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Αριστοφάνους 5, KANIKA PALLAS HOUSE 1(B) Αγία Ζώνη, Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 92738
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/05/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): BADASS ENTERPRISES LTD

Δαρβίνου 6, 2334 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: BA The Gold Standard of Imports
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Εισαγωγή πάνελ τοίχου για διακόσμηση.

(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: 93110
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 20/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): GETIR PERAKENDE LOJISTIK ANONIM SIRKETI

Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak Maya Residences Sitesi T Blok Apt. No:
13/334, Besiktas, Istanbul Turkey

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

9: Τηλεφορτώσιμο λογισμικό υπό τη μορφή εφαρμογής κινητού τηλεφώνου για
την παραγγελία και την παράδοση φαγητού..
35:  Διαφήμιση;  Υπηρεσίες  μάρκετινγκ  και  Υπηρεσίες  δημοσίων  σχέσεων;
Οργάνωση εκθέσεων και εμπορικών εκθέσεων για επιχειρηματικούς σκοπούς και
προώθηση; Υπηρεσίες εργασιών γραφείου; Γραμματείας (Υπηρεσίες -); Υπηρεσίες
συνδρομών  σε  περιοδικά  για  λογαριασμό  τρίτων;  Σύνταξη  στατιστικών;
Μίσθωση μηχανών  και  συσκευών  γραφείου;  Συστηματοποίηση  δεδομένων  σε
βάσεις  δεδομένων;  Υπηρεσίες  αυτόματου  τηλεφωνητή  για  μη  διαθέσιμους
συνδρομητές; Διοίκηση επιχειρήσεων; Διαχείριση επιχειρήσεων και Υπηρεσίες
συμβουλευτικής  επιχειρήσεων;  Λογιστικός  έλεγχος  επιχειρήσεων;  Υπηρεσίες
εμπειρογνώμονα  και  συμβουλευτική  σε  θέματα  διαχείρισης  επιχειρήσεων;
Πρόσληψη προσωπικού; Τοποθέτηση του εργαζόμενου προσωπικού; Πρακτορεία
εύρεσης εργασίας; Πρακτορεία εισαγωγών-εξαγωγών; Παροχή εργαζομένων για
προσωρινή  απασχόληση;  Υπηρεσίες  δημοπρασιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση τρίτων των χρωμάτων, βερνικιών, λακών, συντηρητικών κατά της
σκουριάς,  συντηρητικών  κατά  της  φθοράς  του  ξύλου,  διαλυτικών  και
συνδετικών  ουσιών  για  χρώματα,  χρωστικών,  συντηρητικών  για  μέταλλα,
βαφών παπουτσιών,  χρωμάτων εκτύπωσης και  μελάνης,  επιτρέποντας στους
πελάτες  να  προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,  καταστήματα
χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών
παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των  τόνερ
(συμπεριλαμβανομένων γεμισμένων κασετών τόνερ), χρωστικών για τρόφιμα,
φαρμακευτικά προϊόντα και ποτά, παρασκευάσματα λεύκανσης και καθαρισμού,
απορρυπαντικών  εκτός  από  τη  χρήση  σε  παραγωγικές  εργασίες  και  για
ιατρικούς  σκοπούς,  χλωρίνη  πλυντηρίου,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να
προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των μαλακτικών υφασμάτων για χρήση
πλυντηρίου,  καθαριστικών  λεκέδων,  απορρυπαντικών  πλυντηρίων  πιάτων,
αρωματοποιίας, μη φαρμακευτικών καλλυντικών, αρωμάτων, αποσμητικά για
προσωπική  χρήση  και  ζώων,  σαπουνιών,  παρασκευασμάτων  οδοντιατρικής
φροντίδας,  συγκεκριμένα  οδοντοκοσμητικών,  γυαλιστικών  οδοντοστοιχιών,
επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και να αγοράσουν εύκολα αυτά τα
αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,
καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων
ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των
παρασκευασμάτων λεύκανσης δοντιών, στοματικών πλύσεων, όχι για ιατρικούς
σκοπούς,  λειαντικών  παρασκευασμάτων,  σμύριδας,  γυαλόχαρτου,
ελαφρόπετρας, λειαντικών παστών, παρασκευασμάτων στίλβωσης για δέρμα,
βινύλιο, μέταλλο και ξύλο, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και να
αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση τρίτων των γυαλιστικών και κρέμων για δέρμα, βινύλιο, μέταλλο
και ξύλο, κεριών για γυάλισμα, κεριών, φυτιλιών, ημικατεργασμένων κεριών,
κεριών  και  παραφινών  για  φωτιστικά,  φαρμακευτικών  και  κτηνιατρικών
παρασκευασμάτων  για  ιατρικούς  σκοπούς,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να
προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των χημικών παρασκευασμάτων για
ιατρικούς  και  κτηνιατρικούς  σκοπούς,  χημικών  αντιδραστηρίων  για
φαρμακευτικούς  και  κτηνιατρικούς  σκοπούς,  φαρμακευτικών  καλλυντικών,
φαρμάκων  χωρίς  ιατρική  συνταγή,  συμπληρωμάτων  διατροφής  για
φαρμακευτικούς και κτηνιατρικούς σκοπούς, επιτρέποντας στους πελάτες να
προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των  συμπληρωμάτων  διαίτης,
συμπληρωμάτων  διατροφής,  ιατρικών  παρασκευασμάτων  για  αδυνάτισμα,
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τροφών για  βρέφη,  βοτάνων και  ροφημάτων βοτάνων προσαρμοσμένων για
ιατρικούς  σκοπούς,  σκευασμάτων υγιεινής  για  ιατρική  χρήση,  σερβιετακιών
υγιεινής, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και να αγοράσουν εύκολα
αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα
λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω
καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση
τρίτων των υγιεινών ταμπόν, γύψων, υλικών για επιδέσμους, πανών από χαρτί
και υφασμάτων για βρέφη, ενήλικες και κατοικίδια ζώα, παρασκευασμάτων για
την καταστροφή παρασίτων, ζιζανιοκτόνων, μυκητοκτόνων, παρασκευασμάτων
για την καταστροφή τρωκτικών, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και
να αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση  τρίτων  των  αποσμητικών,  άλλο  από  των  ανθρώπων  ή  ζώων,
παρασκευασμάτων  καθαρισμού  αέρα,  παρασκευασμάτων  απόσμησης  αέρα,
απολυμαντικών,  αντισηπτικών,  απορρυπαντικών  για  ιατρικούς  σκοπούς,
φαρμακευτικών  σαπουνιών,  απολυμαντικών  σαπουνιών,  επιτρέποντας  στους
πελάτες  να  προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,  καταστήματα
χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών
παραγγελιών; Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των αντιβακτηριακών
λοσιόν χεριών, πιρουνιών, κουταλιών, μαχαιριών και μη ηλεκτρικών κοπτικών,
τεμαχιστών,  αποφλοιωτών  για  χρήση  στην  κουζίνα,  συμπεριλαμβανομένων
αυτών από πολύτιμα μέταλλα, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και
να αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση  τρίτων  των  εργαλείων  και  συσκευών  για  χρήση  προσωπικής
περιποίησης  ομορφιάς,  συγκεκριμένα  εργαλείων  και  συσκευών  για  ξύρισμα,
αποτρίχωση, μανικιούρ και πεντικιούρ, ηλεκτρικών εργαλείων χειρός για ίσιωμα
και μπούκλα μαλλιών, ψαλιδιών, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και
να αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση τρίτων των χειροκίνητων [μη ηλεκτρικών] εργαλείων χειρός για
την επισκευή μηχανών, συσκευών και οχημάτων και για χρήση στις κατασκευές,
τη γεωργία, την κηπουρική και τη δασοκομία, χωρίς κανένα από αυτά να είναι
ηλεκτρικό  εργαλείο,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να  προβάλουν  και  να
αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση τρίτων των ηλεκτρικών ή μη σίδερων, ατμοσίδερων, λαβών για
χειροκίνητα εργαλεία χειρός, μαγνητικών και οπτικών φορέων δεδομένων και
λογισμικού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν εγγραφεί
σε  αυτά,  ηλεκτρονικών  εκδόσεων  με  δυνατότητα  λήψης  και  εγγραφής,
επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και να αγοράσουν εύκολα αυτά τα
αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,
καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων
ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των
κωδικοποιημένων  μαγνητικών  και  οπτικών  καρτών,  ταινιών,  τηλεοπτικών
σειρών  και  κλιπ  μουσικής  βίντεο  εγγεγραμμένων  σε  μαγνητικά,  οπτικά  και
ηλεκτρονικά μέσα, γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, οπτικούς φακούς και θήκες,
δοχεία, μέρη και εξαρτήματά τους, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν
και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες  μπορούν  να
παρέχονται  από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω
ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των συσκευών και οργάνων για τη
διεξαγωγή,  μετατροπή,  συσσώρευση  ή  έλεγχο  ηλεκτρικής  ενέργειας,
ηλεκτρικών βυσμάτων, κουτιών διακλάδωσης [ηλεκτρικό ρεύμα], ηλεκτρικών
διακόπτων,  διακόπτων  κυκλώματος,  ασφαλειών,  στραγγαλιστικών  πηνίων,
καλωδίων εκκίνησης μπαταρίας, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και
να αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται



20/01/2023 66

20/01/2023 66/153

από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση  τρίτων  των  πλακών  ηλεκτρικών  κυκλωμάτων,  ηλεκτρικών
αντιστάσεων, ηλεκτρικών πριζών, μετασχηματιστών [ηλεκτρισμού], ηλεκτρικών
προσαρμογών,  φορτιστών  μπαταριών,  ηλεκτρικών  κουδουνιών  πόρτας,
ηλεκτρικών  και  ηλεκτρονικών  καλωδίων,  μπαταριών,  ηλεκτρικών
συσσωρευτών, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και να αγοράσουν
εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες  μπορούν  να  παρέχονται  από
καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής, μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή
μέσω καταλόγων ταχυδρομικών παραγγελιών; Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση
τρίτων  των  ηλιακών  συλλεκτών  για  την  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας,
σεξουαλικών βοηθημάτων για ενήλικες, προφυλακτικών, μπιμπερό, πιπιλών για
μωρά, θηλών, οδοντοφυϊών για μωρά, σπρέι για προσωπική άμυνα, μουσικών
οργάνων  και  θηκών  για  μουσικά  όργανα,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να
προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των χαρτιού και χαρτονιού, χαρτιού
και χαρτονιού για συσκευασία και περιτύλιξη, χαρτοκιβωτίων, πετσετών χεριών
από χαρτί, χαρτιού υγείας, χαρτοπετσετών, πλαστικών υλικών συσκευασίας και
περιτυλίγματος, τεμαχίων και τύπων εκτύπωσης, επιτρέποντας στους πελάτες
να προβάλουν και  να αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά,  τέτοιες υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των βιβλιοδεσιών, έντυπων εκδόσεων,
έντυπων  υλικών,  βιβλίων,  περιοδικών,  εφημερίδων,  βιβλίων  λογαριασμών,
έντυπων  δελτίων  αποστολής,  έντυπων  κουπονιών,  ημερολογίων,  αφισών,
φωτογραφιών  [τυπωμένων],  κάδρων  ζωγραφικής,  αυτοκόλλητων  [χαρτικά],
επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και να αγοράσουν εύκολα αυτά τα
αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,
καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων
ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των
γραμματοσήμων, χαρτικών, χαρτικών γραφείου, εκπαιδευτικού και διδακτικού
υλικού [εκτός επίπλων και συσκευών], εργαλείων γραφής και σχεδίου, υλικών
καλλιτεχνών, χάρτινων προϊόντων για χαρτικά, ], επιτρέποντας στους πελάτες
να προβάλουν και  να αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά,  τέτοιες υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση τρίτων των κόλλων για  χαρτικά,  στύλων,
μολυβιών, σβηστηριών, κολλητικών ταινιών για χαρτικά, χαρτοκιβωτίων [υλικά
καλλιτεχνών],  χαρτών  γραφής,  χαρτών  αντιγραφής,  ρολών  χαρτιού  για
ταμειακές  μηχανές,  υλικών  σχεδίασης  ,  μαυροπινάκων,  επιτρέποντας  στους
πελάτες  να  προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,  καταστήματα
χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών
παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των  μολυβιών
ζωγραφικής,  ακουαρελών [πίνακες],  ειδών γραφείου,  κυλίνδρων και  πινέλων
ζωγραφικής,  προϊόντων  από  δέρμα  συγκεκριμένα,  τσαντών  από  δέρμα,
ενδυμάτων  από  δέρμα,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να  προβάλουν  και  να
αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση  τρίτων  των  απομιμήσεων  δέρματος  ή  άλλων  υλικών,
σχεδιασμένων για τη μεταφορά αντικειμένων, τσαντών, πορτοφολιών, κιβωτίων
και μπαούλων από δέρμα ή στιβαρό δέρμα, μπρελόκ, μπαουλών [αποσκευές],
βαλιτσών, ομπρελών, αλεξηλίων, ομπρελών ηλίου, μπαστουνιών, επιτρέποντας
στους πελάτες να προβάλουν και να αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,  καταστήματα
χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών
παραγγελιών; Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των μαστίγιων, λουριών,
σαγματοποιιών, αναβολέων, ιμάντων από δέρμα (σελοποιίας), άμμου ενυδρείου,
στρωμάτων, μαξιλαριών, στρωμάτων αέρα και μαξιλαριών, όχι για ιατρικούς
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σκοπούς, κρεβατιών νερού, καθρεφτών, καρεκλών που αναπηδούν για μωρά,
παρκοκρεβατιών για μωρά, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και να
αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση τρίτων των κούνιων, παιδικών περιπατητών, πινακίδων προβολής,
κορνιζών  για  φωτογραφίες  και  πίνακες,  πινακίδων  αναγνώρισης,  ετικετών
αναγνώρισης,  πινακίδων  ονομάτων,  πινακίδων  αναγνώρισης  από  ξύλο  ή
συνθετικά υλικά, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και να αγοράσουν
εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες  μπορούν  να  παρέχονται  από
καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής, μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή
μέσω καταλόγων ταχυδρομικών παραγγελιών; Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση
τρίτων των δοχείων συσκευασίας από ξύλο ή πλαστικό, καδών για χρήση στη
μεταφορά  ή  αποθήκευση,  βαρελιών,  κυλινδρικών  δοχείων  αποθήκευσης,
δεξαμενών,  κουτιών,  δοχείων  αποθήκευσης,  δοχείων  μεταφοράς,  ξύλινων
μπαουλών με ανάκυρτο καπάκι, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και
να αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση  τρίτων  της  φόρτωσης  παλετών  και  κλεισίματος  για  τα
προαναφερθέντα προϊόντα, από ξύλο ή πλαστικό, των μικρών ειδών υλικού από
ξύλο ή συνθετικά υλικά, που περιλαμβάνονται σε αυτή την κλάση, συγκεκριμένα
μικρών  εξαρτημάτων  από  καρφιά,  μπουλονιών,  χερουλιών  πόρτας,  λαβών
παραθύρων,  μανδαλιών,  κλειδαριών,  κλειδιών  για  κλειδαριές,  εξαρτημάτων
επίπλων,  από  ξύλο  ή  συνθετικών  υλικών,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να
προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των  μηχανισμών  ανοίγματος  και
κλεισίματος  από  ξύλο  ή  συνθετικά  υλικά,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να
προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των διακοσμητικών και διακοσμητικών
ειδών  από  ξύλο,  φελλό,  καλάμι,  ζαχαροκάλαμο,  λυγαριά,  κέρατο,  κόκκαλο,
ελεφαντόδοντο,  κόκκαλο  φάλαινας,  κοχύλι,  κεχριμπάρι,  μαργαριτάρι,  σήπιο,
κερί μέλισσας, πλαστικό ή γύψινο, συγκεκριμένα ειδώλια, επιτρέποντας στους
πελάτες  να  προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,  καταστήματα
χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών
παραγγελιών; Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των γλυπτών, τροπαίων,
καλαθιών, καλαθιών ψαρέματος, ρείθρων, κουτιών φωλιάς και κρεβατιών για
οικιακά κατοικίδια, φορητών σκαλιών και κινητών σκαλιών επιβίβασης από ξύλο
ή συνθετικά υλικά, κουρτίνες από μπαμπού, επιτρέποντας στους πελάτες να
προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των περσίδων εσωτερικού χώρου με
ρολό  [για  εσωτερικούς  χώρους],  περσίδων  εσωτερικού  χώρου  με  ράβδο,
κουρτινών  με  λωρίδες,  κουρτινών  με  χάντρες  για  διακόσμηση,  γάντζων
κουρτινών,  κρίκων  κουρτινών,  κορδονιών  για  δεσιμάτων  κουρτινών,
κουρτινόξυλων, σφηνών τροχών, όχι από μέταλλο, επιτρέποντας στους πελάτες
να προβάλουν και  να αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά,  τέτοιες υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των  χειροκίνητων  μη  ηλεκτρικών
εργαλείων και συσκευών, βουρτσών καθαρισμού, εκτός από πινέλα, χαλύβδινων
ροκανιδιών για καθαρισμό, σφουγγαριών για καθαρισμό, χαλύβδινών μαλλιών
για  καθαρισμό,  υφασμάτων  για  καθαρισμό,  γαντιών  για  πλύσιμο  πιάτων,
επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και να αγοράσουν εύκολα αυτά τα
αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,
καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων
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ταχυδρομικών παραγγελιών; Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των μη
ηλεκτρικών μηχανημάτων γυαλίσματος για οικιακή χρήση, σκουπών για χαλιά,
ασφουγγάριστων,  οδοντοβουρτσών,  ηλεκτρικών  οδοντοβουρτσών,  οδοντικών
νημάτων,  βουρτσών  ξυρίσματος,  βουρτσών  μαλλιών,  χτενών,  επιτρέποντας
στους πελάτες να προβάλουν και να αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,  καταστήματα
χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών
παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των  μη  ηλεκτρικών
σκευών  οικιακή  χρήσης  ή  σκευών  μαγειρικής  χρήσης  [εκτός  από  πιρούνια,
μαχαίρια, κουτάλια], σέρβις [πιάτα], κατσαρολών και τηγανιών, ανοιχτηριών
μπουκαλιών,  γλαστρών,  καλαμακιών  για  ποτό,  μη  ηλεκτρικών  μαγειρικών
σκευών, σανίδων σιδερώματος και διαμορφωμένων καλυμμάτων, επιτρέποντας
στους πελάτες να προβάλουν και να αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,  καταστήματα
χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών
παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των  σχοινιών  για
άπλωμά λευκών ειδών, κρεμαστρών στεγνώματος ρούχων, κλουβιών για οικιακά
κατοικίδια,  εσωτερικών  ενυδρείων,  βιβαριών  (χωρών  διαβίωσης)  και
εσωτερικών  γυαλών  για  καλλιέργεια  ζώων  και  φυτών,  επιτρέποντας  στους
πελάτες  να  προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,  καταστήματα
χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών
παραγγελιών; Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των διακοσμητικών και
διακοσμητικών  ειδών  από  γυαλί,  πορσελάνη,  επιτραπέζιων  σκευών,
συγκεκριμένα αγαλμάτων, ειδωλίων, βάζων και τρόπαιων, παγίδων ποντικιών,
παγίδων εντόμων, ηλεκτρικών συσκευών για την προσέλκυση και τη θανάτωση
μυγών  και  εντόμων,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να  προβάλουν  και  να
αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση  τρίτων  των  μυγοσκοτωστρών,  μυγοσκοφτών,  μπεκ  αρωμάτων,
ψεκαστήρων αρωμάτων, ατμοποιητών αρωμάτων, ηλεκτρικών ή μη ηλεκτρικών
συσκευών  ντεμακιγιάζ,  σφουγγαρακιών  πουδραρίσματος,  σετ  τουαλέτας  σε
τσαντάκι,  πιστολιών  νερού  για  λάστιχα  ποτίσματος,  ακροστομίων  για
ποτιστήρια,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να  προβάλουν  και  να  αγοράσουν
εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες  μπορούν  να  παρέχονται  από
καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής, μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή
μέσω καταλόγων ταχυδρομικών παραγγελιών; Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση
τρίτων  των  συσκευών  ποτίσματος,  ποτιστηριών  κήπου,  ακατέργαστων  ή
ημικατεργασμένων γυαλιών, εκτός από γυαλί οικοδομής, μωσαϊκών από γυαλί
και  γυαλιών σε σκόνη για διακόσμηση,  εκτός από οικοδομή,  υαλοβαμβάκων
εκτός από μονωτικών ή χρήση σε υφάσματα,  σχοινιών,  επιτρέποντας στους
πελάτες  να  προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,  καταστήματα
χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών
παραγγελιών; Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των σπάγκων, σκαλών
από σχοινί, αιώρων, διχτύων ψαρέματος, σκηνών, τεντών, μουσαμάδων, πανιών,
καλυμμάτων  οχημάτων,  μη  τοποθετημένα,  υφασμάτινες  σακούλες,  για
συσκευασία,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να  προβάλουν  και  να  αγοράσουν
εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες  μπορούν  να  παρέχονται  από
καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής, μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή
μέσω καταλόγων ταχυδρομικών παραγγελιών; Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση
τρίτων των υλικών γεμίσματος και παραγεμίσματος, εκτός από καουτσούκ και
πλαστικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από μαλλί και βαμβάκι, νημάτων και
κλωστών για υφαντουργική χρήση, κλωστών και νημάτων για ράψιμο, κέντημα
και  πλέξιμο,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να  προβάλουν  και  να  αγοράσουν
εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες  μπορούν  να  παρέχονται  από
καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής, μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή
μέσω καταλόγων ταχυδρομικών παραγγελιών; Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση
τρίτων των νημάτων, ελαστικών νημάτων και κλωστών για υφαντική χρήση,
υφαντών  ή  μη  υφαντών  υφασμάτων,  υφαντικών  ειδών  για  οικιακή  χρήση,
συγκεκριμένα κουρτινών, καλυμμάτων κρεβατιού, σεντονιών (υφασμάτινα είδη),
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μαξιλαροθηκών,  κουβερτών,  παπλωμάτων,  πετσετών,  σημαιών,  λαβάρων,
επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και να αγοράσουν εύκολα αυτά τα
αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,
καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων
ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των
ετικετών υφασμάτων, κουβερτών φασκιώματος, υπνόσακων για κατασκήνωση,
ενδυμάτων,  συμπεριλαμβανομένων  εσωρούχων  και  εξωτερικών  ενδυμάτων,
εκτός  προστατευτικών  ρουχών  ειδικής  χρήσης,  καλτσών,  σιγαστήρων
[ενδύματα],  σαλιών,  μπαντανών,  κασκόλ,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να
προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των ζωνών [ένδυσης], υποδημάτων,
παπουτσιών, παντοφλών, σανδαλιών, καλυμμάτων κεφαλής, καπέλων, καπέλων
με προσωπίδες, μπερέδων, καπέλων [καλύμματα κεφαλής], σκουφιών κεφαλής,
κορδονιών  και  κεντημάτων,  γκιπούρων,  φεστονιών  [κεντήματα],  ταινιών
[κορδελοποιία],  κορδελών  και  πλεξούδων,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να
προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των ταινιών στερέωσης για ρούχα,
κορδονιών  για  ρούχα,  γραμμάτων  και  αριθμών  για  τη  σήμανση  λινών,
κεντημένων εμβλημάτων, εμβλημάτων για φθορά, όχι από πολύτιμα μέταλλα,
επωμιδών  για  ενδύματα,  κουμπιά  για  ρούχα,  συνδετήρες  για  ρούχα,
επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και να αγοράσουν εύκολα αυτά τα
αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,
καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων
ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των
καψουλιών  για  ρούχα,  φερμουάρ,  αγκραφών  για  παπούτσια  και  ζώνες,
συνδετήρων, πορπών παπουτσιών και ζωνών, καρφιτσών, εκτός από κοσμήματα,
θερμοκολλούμενων  μερών  για  την  επιδιόρθωση  υφασμάτων,  κορδονιών,
βελονιών, βελονιών ραπτικής , βελονιών για ραπτομηχανές, επιτρέποντας στους
πελάτες  να  προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,  καταστήματα
χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών
παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των  βελονιών  για
πλέξιμο και κέντημα, κουτιών για βελόνες, μαξιλαριών για βελόνες, τεχνητών
λουλουδιών,  τεχνητών  φρούτων,  καρφιτσών  μαλλιών,  κοκαλακίων  για  τα
μαλλιά,  κορδελών  μαλλιών,  διακοσμητικών  ειδών  για  τα  μαλλιά,  όχι  από
πολύτιμα μέταλλα ,  περουκών, περουκινιών, επιτρέποντας στους πελάτες να
προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των  ηλεκτρικών  ή  μη  ηλεκτρικών
ρολών μαλλιών, εκτός από εργαλεία χειρός, χαλιών, ταπήτων, ψαθών, χαλιών
προσευχής,  λινελαίων,  τεχνητών  χλοοταπητών,  λινελαίων  για  την  κάλυψη
δαπέδων, ταπήτων γυμναστηρίου, ταπετσαριών, μη υφασμάτινων διακοσμήσεων
τοίχων,  παιδικών  παιχνιδιών  και  ατομικών  παιχνιδιών,  επιτρέποντας  στους
πελάτες  να  προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,  καταστήματα
χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών
παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των  μηχανών
βιντεοπαιχνιδιών  αρκάδε,  συσκευών  παιχνιδιών  και  μηχανών  για  χρήση  με
εξωτερική οθόνη και  οθόνες  παρακολούθησης,  συμπεριλαμβανομένων αυτών
που λειτουργούν με κέρμα, παιχνίδια για ζώα, παιχνίδια για υπαίθριες παιδικές
χαρές, πάρκα και πάρκα παιχνιδιών, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν
και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες  μπορούν  να
παρέχονται  από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω
ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των  ειδών  γυμναστικής  και
αθλητισμού  που  δεν  περιλαμβάνονται  σε  άλλες  κλάσεις,  συγκεκριμένα
αθλητικών  γαντιών,  ελαστικών  ταινιών  σωματικής  άσκησης,  διαδρόμων
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γυμναστικής,  ποδηλάτων  γυμναστικής,  αλτήρων,  μηχανών  γυμναστικής,
σκοινιών, βαρών γυμναστικής, αλτήρων γυμναστικής, εξοπλισμών προπόνησης
και  γυμναστικής,  μπαλών  γυμναστικής,  πλατφόρμων  γυμναστικής,  ειδών
ψαρέματος,  τεχνητών  δολωμάτων  ψαρέματος,  δολωμάτων  για  κυνήγι  και
ψάρεμα,  χριστουγεννιάτικων  δέντρων  από  τεχνητό  υλικό,  στολιδιών  για
χριστουγεννιάτικα δέντρα, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και να
αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση τρίτων του τεχνητού χιονιού για χριστουγεννιάτικα δέντρα, των
κουδουνίστρων  (παιχνίδια),  καινοτομιών  για  πάρτι,  χορών  (μπομπονιέρες),
χάρτινων  καπέλων  για  πάρτι,  κρεάτων,  ψαριών,  πουλερικών  και  κυνηγιού,
προϊόντων επεξεργασμένου κρέατος, αποξηραμένων οσπρίων , σουπών, ζωμών,
επεξεργασμένων  ελιών,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να  προβάλουν  και  να
αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση τρίτων των παστών ελιάς, γαλάτων ζωικής προέλευσης, γαλάτων
φυτικής προέλευσης, γαλακτοκομικών προϊόντων, βουτύρων, βρωσίμων έλαιών,
αποξηραμένων,  διατηρημένων,  κατεψυγμένων,  μαγειρεμένων,  καπνιστών  ή
παστών φρούτων και λαχανικών, πολτών ντομάτας, παρασκευασμένων ξηρών
καρπών και αποξηραμένων φρούτων ως σνακ, επιτρέποντας στους πελάτες να
προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των  αλειμμάτων  φουντουκιού  και
φυστικοβούτυρου, ταχινιού (πάστας σουσαμιού),  αυγών και αυγών σε σκόνη,
πατατακίων, καφέδων, κακάο, ποτών με βάση τον καφέ ή κακάο, ροφημάτων με
βάση τη σοκολάτα, ζυμαρικών, γεμιστών ζυμαρικών, φιδέ, επιτρέποντας στους
πελάτες  να  προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,  καταστήματα
χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών
παραγγελιών; Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των αρτοσκευασμάτων
και προϊόντων αρτοποιίας με βάση το αλεύρι, επιδορπίων με βάση αλεύρι και
σοκολάτα,  ψωμιού,  Αραβικών  πιτών,  σάντουιτς,  πιτών,  κέικ,  μπακλαβάδων
[τουρκικό επιδόρπιο με βάση τη ζύμη επικαλυμμένη με σιρόπι], επιδόρπια με
βάση  σε  ζύμη  επικαλυμμένη  με  σιρόπι,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να
προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες
μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής,
μέσω ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση τρίτων των πουτίγκων, κρεμών, ρυζόγαλων,
μελιών, κολλών μελισσών για ανθρώπινη κατανάλωση, πρόπολη για χρήση σε
τρόφιμα,  καρυκευμάτων  για  τρόφιμα,  της  βανίλιας  (αρωματικά),  των
μπαχαρικών,  σαλτσών  (μπαχαρικά),  σαλτσών  ντομάτας,  μαγιά,  ζυμωτικών
σκονών, αλευριών, σιμιγδαλιών, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και
να αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση τρίτων των αμύλων για φαγητό, ζαχάρων, ζαχάρων σε κύβους,
ζαχάρων  σε  άχνη,  τσαγιών,  παγωμένων  τσαγιών,  ζαχαρωδών,  σοκολατιών,
μπισκότων,  κράκερ,  γκοφρετών,  τσιχλών,  παγωτών,  βρώσιμών  παγακιών,
αλατιών,  σνακ με  βάση τα δημητριακά,  ποπκορν,  θρυμματισμένων βρωμών,
τσιπς  καλαμποκιού,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να  προβάλουν  και  να
αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση τρίτων των δημητριακών πρωινού, του επεξεργασμένου σιταριού
για  ανθρώπινη  κατανάλωση,  θρυμματισμένου  κριθαριού  για  ανθρώπινη
κατανάλωση, των επεξεργασμένων βρωμών για ανθρώπινη κατανάλωση, της
επεξεργασμένης σίκαλης για ανθρώπινη κατανάλωση, του ρυζιού, της μελάσας
για  φαγητό,  επιτρέποντας  στους  πελάτες  να  προβάλουν  και  να  αγοράσουν
εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες  μπορούν  να  παρέχονται  από
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καταστήματα λιανικής, καταστήματα χονδρικής, μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή
μέσω καταλόγων ταχυδρομικών παραγγελιών; Συγκέντρωση, προς εξυπηρέτηση
τρίτων των γεωργικών και κηπευτικών προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται σε
άλλες κλάσεις, σπόρων, δασοκομικών προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται σε
άλλες κλάσεις, φυτών, αποξηραμένων φυτών για διακόσμηση, φρέσκων βοτάνων
κήπου,  αποξηραμένων  βοτάνων  κήπου  για  διακόσμηση,  επιτρέποντας  στους
πελάτες  να  προβάλουν  και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,  καταστήματα
χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών
παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς εξυπηρέτηση τρίτων των ζωικών τροφών,
βύνης που δεν  προορίζεται  για  ανθρώπινη κατανάλωση,  υποστρωμάτων για
κατοικίδια,  απορριμμάτων  γατών,  μπύρας,  παρασκευασμάτων  για  την
παρασκευή μπύρας, μεταλλικού νερού, νερού πηγής, επιτραπέζιου νερού, σόδας,
χυμών φρούτων και λαχανικών, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και
να αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση  τρίτων  των  συμπυκνωμάτων  και  εκχυλισμάτων  φρούτων  και
λαχανικών  για  την  παρασκευή  ποτών,  μη  αλκοολούχων  αναψυκτικών,
ενεργειακών  ποτών,  αθλητικών  ποτών  εμπλουτισμένων  σε  πρωτεΐνες,
αλκοολούχων  ποτών  (εκτός  από  μπύρες),  κρασιών,  ρακής  [παραδοσιακό
τουρκικό αλκοολούχο ποτό], επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και να
αγοράσουν εύκολα αυτά τα αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται
από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών
μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;  Συγκέντρωση,  προς
εξυπηρέτηση τρίτων των ουίσκι, λικέρ, αλκοολούχων κοκτέιλ, καπνού, καπνού
για μάσημα, τσιγάρων, πούρων, ειδών καπνιστών, συμπεριλαμβανομένων ειδών
από  πολύτιμα  μέταλλα,  συγκεκριμένα  πιπών  και  επιστομίων  για  πούρα  και
τσιγάρα, τασακίων, κουτιών καπνού, επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν
και  να  αγοράσουν  εύκολα  αυτά  τα  αγαθά,  τέτοιες  υπηρεσίες  μπορούν  να
παρέχονται  από  καταστήματα  λιανικής,  καταστήματα  χονδρικής,  μέσω
ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων  ταχυδρομικών  παραγγελιών;
Συγκέντρωση,  προς  εξυπηρέτηση  τρίτων  των  άλλων,  συσκευών  τσέπης  για
τσιγάρα,  τσιγαρόχαρτων,  πιπών  καπνού,  πυροπετρών,  αναπτήρων  για
καπνιστές,  ηλεκτρονικών  τσιγάρων  και  των  φυσιγγίων  τους,  σπίρτων,
επιτρέποντας στους πελάτες να προβάλουν και να αγοράσουν εύκολα αυτά τα
αγαθά, τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από καταστήματα λιανικής,
καταστήματα  χονδρικής,  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  ή  μέσω  καταλόγων
ταχυδρομικών παραγγελιών..
39:  Υπηρεσίες  χερσαίων,  υδάτινων  και  αεροπορικών  μεταφορών;  ενοικίαση
χερσαίων,  υδάτινων  ή  αεροπορικών  οχημάτων;  Διοργάνωση  εκδρομών;
Κρατήσεις ταξιδιών; Έκδοση εισιτηρίων για ταξίδια; Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς
[μηνυμάτων  ή  εμπορευμάτων];  Υπηρεσίες  στάθμευσης  αυτοκινήτων;  Γκαράζ
(Μίσθωση);  Παροπλισμός  πλοίων;  Μεταφορά  με  πετρελαιαγωγούς;
Ηλεκτροδότηση;  Κατανομή  νερού;  επιχειρήσεις  διάσωσης  οχημάτων  και
εμπορευμάτων; Αποθήκευση αγαθών; Περιτύλιξη και συσκευασία εμπορευμάτων;
Μεταφορά και αποθήκευση αποβλήτων; Μεταφορά και αποθήκευση αποβλήτων;
Υπηρεσίες  παράδοσης  και  συγκεκριμένα  παράδοση  ταχείας  κυκλοφορίας
καταναλωτικών  αγαθών,  τροφίμων,  βασικών  προϊόντων  διατροφής,  ποτών,
φρούτων και λαχανικών, αρτοσκευασμάτων, σνακ, έτοιμων προς κατανάλωση
προϊόντων,  φαρμάκων  χωρίς  συνταγή,  αλκοολούχων  ποτών,  καπνού,  ειδών
καπνιστών, γαλακτοκομικών και αλλαντικών προϊόντων, προϊόντων προσωπικής
φροντίδας,  προϊόντων  οικιακής  φροντίδας,  προϊόντων  οικιακής  χρήσης  και
διαβίωσης,  ηλεκτρονικών  προϊόντων,  τροφών  για  κατοικίδια,  προϊόντων
βρεφικής φροντίδας, προϊόντων σεξουαλικής υγείας και ρούχων..
42:  Επιστημονικές  και  τεχνολογικές  υπηρεσίες  και  σχετική  έρευνα  και
σχεδιασμός;  Υπηρεσίες  βιομηχανικής ανάλυσης και  έρευνας;  Σχεδιασμός και
ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού 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
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(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93076
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): DELORBIS PHARMACEUTICALS LTD

Αθηνών 17, 2643 Εργάτες,Λευκωσία Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Avrolev
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Αντιβιοτικά; χημικά παρασκευάσματα για φαρμακευτικούς σκοπούς; χημικά
παρασκευάσματα  για  ιατρικούς  σκοπούς;  χημικό  φαρμακευτικά
παρασκευάσματα;  ιατρικά  σκευάσματα  για  αδυνάτισμα;  φαρμακευτικά
παρασκευάσματα  για  την  ανάπτυξη  των  μαλλιών;  φαρμακευτικές  εγχύσεις;
φάρμακα για οδοντιατρική χρήση; φάρμακα για ανθρώπινους σκοπούς; φάρμακα
για  κτηνιατρικούς  σκοπούς;  παστίλιες  για  φαρμακευτικούς  σκοπούς;
φαρμακευτικά  παρασκευάσματα  για  την  αντιμετώπιση  της  πιτυρίδας;
φαρμακευτικά  παρασκευάσματα;  φαρμακευτικά  παρασκευάσματα  για  την
περιποίηση  του  δέρματος;  παρασκευάσματα  αποστείρωσης;  υπόθετα;
παρασκευάσματα βιταμινών;  χημικά αντισυλληπτικά;  φάρμακα για  ιατρικούς
σκοπούς;  ελιξίρια  (φαρμακευτικά  παρασκευάσματα);  σιρόπια  για
φαρμακευτικούς  σκοπούς.

(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: 93080
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): AETHER ANTHANA LTD

Πλάτωνος 12, Διαμ. 1, 2413 Έγκωμη Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ARRESA
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
43:  Ξενοδοχειακές  υπηρεσίες;  Εκμίσθωση  δωματίων;  Υπηρεσίες  εκμίσθωσης
δωματίων; Υπηρεσίες εστιατορίου; Υπηρεσίες μπαρ και εστιατορίου; Υπηρεσίες
εστιατορίου  με  εγκαταστάσεις  αδειοδοτημένου  μπαρ;  Μπαρ;  Κοκτέιλ  μπαρ;
Μπαρ  (Υπηρεσίες  -);  Μπαρ  καπνίσματος  ναργιλέ;  Υπηρεσίες  κοκτέιλ  μπαρ;
Υπηρεσίες μπουφέ για κοκτέιλ μπαρ; Υπηρεσίες εξυπηρέτησης σε μπαρ; Παροχή
φαγητού και ποτού; Σερβίρισμα φαγητού και ποτών; Σερβίρισμα φαγητού και
ποτών σε πελάτες..
44:  Φροντίδα  υγιεινής  και  ομορφιάς  για  ανθρώπους;  Υπηρεσίες  φροντίδας
υγιεινής και ομορφιάς για ανθρώπους; Ιαματικά λουτρά; Ινστιτούτα περιποίησης
του δέρματος; Αισθητική περιποίηση; Παροχή ατμόλουτρων φινλανδικού τύπου
(σάουνα); Υπηρεσίες σολάριουμ; Κέντρα τεχνητής ηλιοθεραπείας (σολάριουμ);
Παροχή  εγκαταστάσεων  χαμάμ;  Παροχή  λουτρών;  Υπηρεσίες  ιαματικών
λουτρών;  Υπηρεσίες  ιαματικών  λουτρών  εξωτερικού  χώρου;  Υπηρεσίες
ιαματικών  λουτρών  εσωτερικού  χώρου;  Υπηρεσίες  ατμόλουτρων.

(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: 93084
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): REMEDICA LIMITED

Βιομηχανική  Περιοχή  Λεμεσού  οδός  Αχαρνών  (άνευ  αριθμού)  Ταχ.Κιβ.4061,
Λεμεσός Cyprus

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

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά και κτηνιατρικά παρασκευάσματα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Π.Ν. Κούρτελλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.
Αγίας Φυλάξεως 64, Κτίριο Αριστοδήμου, 3ος όροφος, 3025 Λεμεσός
Κύπρος
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(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93105
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): V&G PLANETARIUM LIMITED

ΟΝΗΣΙΛΟΥ, 13Α, NICHOLAS COURT, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, 4532 ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί και χαρτόνι, έντυπα, βιβλιοδέτες, φωτογραφίες, γραφική ύλη και είδη
γραφείου, εκτός επίπλων, συγκολλητικά για γραφική ύλη ή οικιακούς σκοπούς,
υλικά ζωγραφικής και υλικά για καλλιτέχνες, πινέλα ζωγραφικής, εκπαιδευτικά
και  διδακτικά  υλικά,  πλαστικά  φύλλα,  μεμβράνες  και  σακούλες  για
περιτυλίγματα  και  συσκευασίες,  είδη  εκτυπωτών,  μπλοκ  εκτύπωσης..
25: Ρούχα, υποδήματα, καλύμματα κεφαλής..
41:  Παροχή  εκπαίδευσης.  Ψυχαγωγία.  Αθλητικές  και  πολιτιστικές
δραστηριότητες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Αγίου Αλεξίου 1, 1ος όροφος, Στρόβολος, 2054 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93106
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): T & O CYPRUS PLANETARIUM LIMITED

ONHSILOY, 13A, NICHOLAS COURT, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, 4532, ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: T & O CYPRUS PLANETARIUM
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί και χαρτόνι, έντυπα, βιβλιοδέτες, φωτογραφίες, γραφική ύλη και είδη
γραφείου, εκτός επίπλων, συγκολλητικά για γραφική ύλη ή οικιακούς σκοπούς,
υλικά ζωγραφικής και υλικά για καλλιτέχνες, πινέλα ζωγραφικής, εκπαιδευτικά
και  διδακτικά  υλικά,  πλαστικά  φύλλα,  μεμβράνες  και  σακούλες  για
περιτυλίγματα  και  συσκευασίες,  είδη  εκτυπωτών,  μπλοκ  εκτύπωσης..
25: Ρούχα, υποδήματα, καλύμματα κεφαλής..
41:  Παροχή  εκπαίδευσης.  Ψυχαγωγία.  Αθλητικές  και  πολιτιστικές
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δραστηριότητες.
(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου

ή Ειδικού Πληρεξούσιου:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Αγίου Αλεξίου 1, 1ος όροφος, Στρόβολος, 2054 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93109
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 14/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SERGII KONNOV

1, IRACLEOUS STREET, APT.304, GERMASOGEIA 4046, LIMASSOL Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: SERENADE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση·  Διοίκηση,  οργάνωση  και  διαχείριση  επιχειρήσεων·  Εργασίες
γραφείου.  Επιχειρηματική  υποστήριξη,  υπηρεσίες  διοίκησης  και  διαχείρισης.
Yπηρεσίες εμπορίας (μάρκετινγκ) στον τομέα των ταξιδιών..
36:  Χρηματοπιστωτικές,  νομισματικές  και  τραπεζικές  υπηρεσίες·  Υπηρεσίες
ασφάλισης·  Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις.  Κτηματομεσιτικές  υπηρεσίες.
Eκμίσθωση  ακίνητης  περιουσίας  και  ιδιοκτησίας  .  Αγορά  ακινήτων  για
λογαριασμό  τρίτων  .  Αγορά  εκτάσεων  προς  εκμίσθωση  Ακίνητα  (Μεσιτεία
ακινήτων -) διαχείριση . Απόκτηση ακινήτων για λογαριασμό τρίτων. Γραφεία
εκμίσθωσης  καταλυμάτων  [διαμερισμάτων].  Γραφεία  ευρέσεως  κατάλυσης
(ακίνητη περιουσία). Γραφεία στέγασης..
43:  Υπηρεσίες  παροχής  διατροφής  και  ποτών·  Υπηρεσίες  προσωρινής
κατάλυσης.  Παροχή  φαγητού  και  ποτού.  Διοργάνωση  επίσημων  δείπνων.
Προσωρινή  κατάλυση.  Εκμίσθωση  δωματίων.  Εκμίσθωση  δωματίων  ως
προσωρινά  καταλύματα.  Υπηρεσίες  παροχής  πληροφοριών,  συμβουλών  και
κρατήσεων για προσωρινή κατάλυση.  Διάθεση πληροφοριών για καταλύματα
μέσω  του  Διαδικτύου.  Κράτηση  εποχιακής  στέγασης.  Κρατήσεις  δωματίων
Κρατήσεις  δωματίων  για  ταξιδιώτες.  Υπηρεσίες  παροχής  πληροφοριών,
συμβουλών  και  κρατήσεων  για  την  παροχή  εδεσμάτων  και  ποτών.  Παροχή
πληροφοριών και συμβουλών σε σχέση με την παρασκευή γευμάτων. Υπηρεσίες
γραφείου για κρατήσεις σε εστιατόρια .  Υπηρεσίες κρατήσεων για γεύματα.
Υπηρεσίες  κρατήσεων  σε  εστιατόρια.  Υπηρεσίες  παροχής  πληροφοριών,
συμβουλών και κρατήσεων για την παροχή εδεσμάτων και ποτών . Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών για τεχνικές ψησίματος. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε
σχέση με την παρασκευή τροφίμων. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με
το φαγητό. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα της εστίασης [παροχή
φαγητού και ποτών] . Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα της μαγειρικής
τέχνης.  Υπηρεσίες  πληροφόρησης  σχετικά  με  εστιατόρια.  Υπηρεσίες
ταξιδιωτικού πρακτορείου για κρατήσεις σε εστιατόρια. Παροχή προσωρινής
κατάλυσης.  Παροχή προσωρινής  στέγασης γραφείων.  Υπηρεσίες  προσωρινής
κατάλυσης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

DINOS PAPADOPOULOS & CO LLC
KALLIPOLEOS 44, 3rd Floor, 1071 Nicosia
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93101
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 26/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Khaled Hussin Zuflakar Sabry

33 HASSAN SADEK STREET HELIOPOLIS, CAIRO Egypt
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Olivo
(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
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μαγειρεμένα;  Ζελέ,  μαρμελάδες,  κομπόστες;  Αβγά;  Γάλα,  τυρί,  βούτυρο,
γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα; Έλαια και λίπη βρώσιμα..
30:  Καφές,  τσάι,  κακάο,  υποκατάστατα  αυτών;  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]..
43:  Υπηρεσίες  παροχής  διατροφής  και  ποτών;  Υπηρεσίες  προσωρινής
κατάλυσης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Δ.Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 37, CENTER POINT TOWER, 6ος όροφος, 602, 1065 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93050
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 11/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΑΧΝΑΓΑΛ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Δημητρίου Φανή,  Β'  Βιομηχανική Περιοχή,  Δασάκι  Άχνας,  5523 Αμμόχωστος
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: 100 PLANT BASED VEKING HANDCRAFTED IN CYPRUS BY EXPERTS IN GRILLING
SPECIALTIES SINCE 1977

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

ή/και Υπηρεσιών:
29: Υποκατάστατα τυριού φυτικής προέλευσης.

(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: 93079
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Αρμενίας 51, Στρόβολος, 2006 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
30: Αφράτες κρέμες (μους); Αφράτες κρέμες (μους), γλυκά; Γλύκισματα, κέικ,
τάρτες και μπισκότα; Γλασαρισμένα γλυκίσματα (μη φαρμακευτικά); Γλυκά από
βρασμένη ζάχαρη; Γλυκά κέικ από αλεσμένο ρύζι (μότσι-γκάσι); Γλυκά κέικ από
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αποξηραμένο ρυζάλευρο (ρακουγκάν); Γλυκά με φρούτα και επικάλυψη τριμμένη
ζύμη; Γλυκίσματα από μαρέγγα; Είδη ζαχαροπλαστικής με υγρή γέμιση φρούτων;
Είδη ζαχαροπλαστικής με ξηρούς καρπούς; Είδη ζαχαροπλαστικής με ζελέ; Είδη
ζαχαροπλαστικής με  επικάλυψη σοκολάτας;  Είδη ζαχαροπλαστικής με  γεύση
σοκολάτας;  Είδη  ζαχαροπλαστικής  με  γαλακτοκομικά  προϊόντα;  Είδη
ζαχαροπλαστικής  με  γέμιση  οίνου;  Είδη  ζαχαροπλαστικής  με  βάση  το
πορτοκάλι; Είδη ζαχαροπλαστικής με άρωμα γλυκόριζας; Είδη ζαχαροπλαστικής
για  διακόσμηση  χριστουγεννιάτικων  δένδρων;  Είδη  ζαχαροπλαστικής  από
πατατάλευρο;  Είδη  αρτοποιίας  χωρίς  γλουτένη;  Είδη  αρτοποιίας;  Γλυκό
πουτίγκα  με  βάση  το  ρύζι;  Διακοσμητικά  χριστουγεννιάτικου  δέντρου  από
σοκολάτα; Έτοιμα επιδόρπια (είδη ζαχαροπλαστικής); Έτοιμα επιδόρπια με βάση
τη σοκολάτα; Είδη ζαχαροπλαστικής με υγρή γέμιση οινοπνευματωδών ποτών;
Είδη ζαχαροπλαστικής που περιέχουν μαρμελάδες;  Είδη ζαχαροπλαστικής σε
κατεψυγμένη  μορφή;  Είδη  ζαχαροπλαστικής  σε  μορφή  μους;  Είδη
σοκολατοποιίας με γεύση πραλίνας; Είδη ζαχαροπλαστικής σε υγρή μορφή; Είδη
σοκολατοποιίας που περιέχουν πραλίνα; Επιδόρπια σοκολάτας; Κέικ από γλυκό
κεχρί ή έτοιμο ρύζι (οκόσι); Κατεψυγμένα είδη ζαχαροπλαστικής με παγωτό;
Κατεψυγμένα  προϊόντα  ζαχαροπλαστικής;  Κατεψυγμένα  προϊόντα
ζαχαροπλαστικής από γαλακτοκομικά προϊόντα; Κεικ;  Μη φαρμακευτικά είδη
ζαχαροπλαστικής;  Μη  φαρμακευτικά  προϊόντα  ζαχαροπλαστικής;  Μη
φαρμακευτικά  προϊόντα  σοκολατοποιίας;  Προϊόντα  αρτοποιΐας;  Προϊόντα
αρτοζαχαροπλαστικής;  Τρούφες  [είδη  ζαχαροπλαστικής];  Χριστουγεννιάτικο
κέικ με ζάχαρη άχνη (παντόρο)..
43: Διακόσμηση τροφίμων; Διακοσμήση τούρτας; Υπηρεσίες φαγητού σε πακέτο.

(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: 93081
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): TELERADMEDIC

Γεωργίου Παναγιώτου, 3, Παλώδεια 4549, Λεμεσός, Κύπρος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: TELERADMEDIC TELERADIOLOGY MEDICAL CONSULTING
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
44:  Ιατρικές  διαγνωστικές  υπηρεσίες  [υπηρεσίες  δοκιμών  και  ανάλυσης];
Ιατρικές  υπηρεσίες;  Ιατρική  τηλε-αναφορά  [ιατρικές  υπηρεσίες];  Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε σχέση με ιατρικές υπηρεσίες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

G.C CHARALAMBOUS & CO LLC
Αλεξάνδρειας 2-4, BRIDGE TOWER , 3013 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93083
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Linki LTD

Moschatou, 2, Limassol, 3071 Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Linki
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: διαχείριση επιχειρήσεων για ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

P. ANGELIDES & CO LLC
Αιτωλών 25, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία
Κύπρος
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(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93096
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): FINDPROEASY SERVICES LIMITED

Κέρκυρας 2Α, Καίμακλί, 1021 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση,  ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης,
Υπηρεσίες  Πληροφοριών  αγοράς,  Υπηρεσίες  Εμπορικής  Πληροφόρισης.
Υπηρεσίες  εμπορικής διαμεσολάβισης,  υπηρεσίες  διαμεσολάβισης σχετικά με
υπηρεσίες αντιστοίχισης επαγγελματιών με πελάτη.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Αδαμαντία Λοϊζίδου Βράχα
2Α Ηλία Βενέζη, Athienitis Strovolos Park, 4ος όροφος, γρ. 402, 2042 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93097
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): FINDPROEASY SERVICES LIMITED

Κέρκυρας 2Α, Καίμακλί, 1021 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση,  ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης,
Υπηρεσίες  Πληροφοριών  αγοράς,  Υπηρεσίες  Εμπορικής  Πληροφόρισης.
Υπηρεσίες  εμπορικής διαμεσολάβισης,  υπηρεσίες  διαμεσολάβισης σχετικά με
υπηρεσίες αντιστοίχισης επαγγελματιών με πελάτη.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Αδαμαντία Λοϊζίδου Βράχα
2Α Ηλία Βενέζη, Athienitis Strovolos Park, 4ος όροφος, γρ. 402, 2042 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93108
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): DAE RESTAURANTS LTD

ΕΛΠΗΝΩΡΟΣ 3Α, ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, 4156 ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: KOGIA CAFE BAR RESTAURANT
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
43: Υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με την παρασκευή φαγητού και ποτού
προς κατανάλωση, καθώς και υπηρεσίες παροχής προσωρινής διαμονής.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 1, 3091 ΛΕΜΕΣΟΣ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93098
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): PUBLIC RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ &

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Θηβαίδος 22, 14564, Κηφισιά, Ελλάδα Greece

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: flexpay Πρόγραμμα δόσεων χωρίς κάρτα
 Περιγραφή: Απεικονιστικό με λέξεις Παρατίθεται το πορτοκαλί χρώμα που χρησιμοποιήθηκε

για το flexpay: CMYK: 0-80-100-0 RGB: 241-90-24 PANTONE: 1665C RAL: 2004
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Υπηρεσίες  χρηματοδότησης  και  δανειοδότησης;  Δάνεια  σταδιακής
εξόφλησης  (με  δόσεις);  Διαδικτυακές  τραπεζικές  υπηρεσίες;  Διαδικτυακές
τραπεζικές  υπηρεσίες  για  επιχειρήσεις;  Δανειοδότηση  [χρηματοδότηση]  και
προεξόφληση  λογαριασμών;  Χρηματοδότηση  βραχυπρόθεσμων  δανείων
προσωρινής  χρηματοδότησης;  Χρηματοδότησης  (Υπηρεσίες  -).

 Προτεραιότητα: (310) N275879
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(320) 31/08/2022
(330) Greece
(340)

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.
Θεσσαλονίκης,  NICOLAOU PENTADROMOS CENTRE,  Όροφος 10,  Διαμ/Γραφείο
1002-3, 3025 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93102
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 26/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): THECYPIOM LIMITED

Ζανέττου, 25, 'Αγιος Ανδρέας Λευκωσία, Κύπρος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
41: Επαγγελματική εκπαίδευση.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

PLATI PARPARINOS & ASSOCIATES LLC
2 Diagorou Street, ERA HOUSE, 11th Floor, 1097 Nicosia
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93205
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 22/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): THECYPIOM LIMITED

Ζανέττου, 25, 'Αγιος Ανδρέας Λευκωσία, Κύπρος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: CIM BUSINESS SCHOOL EST.1978
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41: Επαγγελματική εκπαίδευση; Επαγγελματική εκπαίδευση για νέους; Υπηρεσίες
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης; Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε σχέση
με  την  επαγγελματική  κατάρτιση;  Υπηρεσίες  εκπαίδευσης  σε  σχέση  με
επιμόρφωση (επαγγελματική κατάρτιση) για επιχειρήσεις; Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών σε σχέση με την εκπαίδευση και την επιμόρφωση [επαγγελματική
κατάρτιση].

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

PLATI PARPARINOS & ASSOCIATES LLC
2 Diagorou Street, ERA HOUSE, 11th Floor, 1097 Nicosia
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93103
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 26/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): MC DIGITAL MEDIA

ΚΑΜΕΛΛΙΑΣ 9, 3110 ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
35: Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης; Υπηρεσίες διαφήμισης; Παροχή
διαφημιστικού  χώρου;  Πρακτορεία  διαφημιστικά;  Υπηρεσίες  διαφήμισης  και
εμπορίας παρεχόμενες μέσω κοινωνικών δικτύων; Υπηρεσίες προώθησης..
42:  Σχεδιασμός  ιστοθέσεων;  Δημιουργία  ιστοθέσεων;  Φιλοξενία  ιστοθέσεων;
Υπηρεσίες  ανάπτυξης  ιστοθέσεων;  Οπτικός  σχεδιασμός;  Γραφικό  σχέδιο;
Σχεδιασμός προϊόντων; Σχεδιασμός λογισμικού; Παροχή συμβουλών σχεδιασμού;
Υπηρεσίες σχεδιασμού.

(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: 93112
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 27/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Ellinas Finance Public Company Limited

Ellinas House, 6 Theotoki Street,  1055 Nicosia P.O.Box 21357, 1507 Nicosia,
Cyprus Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
36: Χρηματοπιστωτικές, νομισματικές και τραπεζικές υπηρεσίες.
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(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93130
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 27/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3, ΑΘΗΑΙΝΟΥ, 7600 ΛΑΡΝΑΚΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: SOMIS DAIRY INDUSTRY CHRYSOSTOMOS ELIA & SON LTD est.1941
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Γαλακτοκομικά Προϊόντα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Δ. ΣΥΖΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 50, 6042 ΛΑΡΝΑΚΑ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93129
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 31/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): P.N.G STIDIO LTD

ANAGNOSTOPOULOU 12A, 2047 STROVOLOS Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Κρέμες  προσώπου  και  σώματος  (αντιλιακές,  εκδοτικές,  λευκαντικές,
αντιγηριντηκές).  Λοσιόν  προσώπου  και  σώματος  (αντιλιακές,  ενυδατικές,
λευκαντικές,  αντιγηραντικές).  Μη  φαρμακευτικά  καλλυντικά  και
παρασκευάσματα  ατομικής  περιποίησης.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93114
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 31/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): LIFE ASSISTANT FELA LTD

GLADSTONOS  55,  ROUSSOS  POINT  CENTER,  5TH  FLOOR,  OFFICE  5E,  3040,
LIMASSOL CYPRUS Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Life Assistant
 Περιγραφή: Μπαλόνια  σε  διαφορετικά  χρώματα  και  μεγέθη  με  αναγραφή  μέρος  του

ονόματος της Εταιρείας
(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.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93115
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 31/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): LIFE ASSISTANT FELA LTD

GLADSTONOS  55,  ROUSSOS  POINT  CENTER,  5TH  FLOOR,  OFFICE  5E,  3040,
LIMASSOL, CYPRUS Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Life Assistant
 Περιγραφή: flying balloons in different colors, in the center - the brand name/trade name
(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
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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.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93138
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 02/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): LIFE ASSISTANT FELA LTD

GLADSTONOS  55,  ROUSSOS  POINT  CENTER,  5TH  FLOOR,  OFFICE  5E,  3040
LIMASSOL, CYPRUS Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Life  Assistant,  ELA,  Be better  choose better,  conscious consumption can be
enjoyable and affordable

(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.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93139
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 02/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): LIFE ASSISTANT FELA LTD

GLADSTONOS  55,  ROUSSOS  POINT  CENTER,  5TH  FLOOR,  OFFICE  5E,  3040,
LIMASSOL, CYPRUS Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: 1/3 Friends, 3/8 Home, 4/5 Health, Family, 4/5 Work, 1/3 Education, 3/5 Hobby,
Transport, ELA

(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.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93144
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SURPRISYGIFT LTD

Αμαθούντος 200 Marina Beach Apartments Παρεκκλησιά 4533 Λεμεσός Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση;  Διαφημίσεις  επί  γραμμής;  Διαχείριση  επιχειρήσεων;  Διοίκηση
επιχειρήσεων;  Yπηρεσίες  γνωμοδότησης,  παροχή  βοήθειας  και  συμβουλών
σχετικά με τη διαφήμιση, τις ενέργειες πώλησης (μάρκετινγκ) και τις υπηρεσίες
προώθησης;  Διανομή  διαφημιστικού,  εμπορικού  και  προωθητικού  υλικού;
Διαφήμιση και μάρκετινγκ; Παροχή χώρων αγορών επί γραμμής για αγοραστές
και πωλητές προϊόντων και υπηρεσιών.

(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: 93258
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 12/12/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Biowish Technologies International, Inc.

2717 Erie Avenue, Cincinnati, Ohio 45208 United States of America
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: BIOWISH
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
1: Χημικά παρασκευάσματα για χρήση σε διαδικασίες βιομηχανικού καθαρισμού.
Χημικά για χρήση στο καθαρισμό του νερού. Παρασκευάσματα ενζύμων για την
αποσύνθεση των λυμάτων. Παρασκευάσματα ενζύμων για την απόσμηση των
λυμάτων.  Παρασκευάσματα  ενζύμων  με  τη  φύση  των  επιταχυντών
κομποστοποίησης.  Παρασκευάσματα  αποκατάστασης  εδάφους  για  την
απομάκρυνση χημικών προϊόντων, προϊόντων πετρελαίου και άλλων ρύπων στο
έδαφος. Πρόσθετα ενυδρείων ψαριών, συγκεκριμένα, χημικά μαλακτικά νερού



20/01/2023 85

20/01/2023 85/153

ενυδρείου. Προϊόντα ανάπτυξης, συγκεκριμένα, για την τροποποίηση εδάφους
και  παράγοντες  απελευθέρωσης θρεπτικών στοιχείων του  εδάφους.  Χημικές
ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, την κηπουρική και τη δασοκομία
εκτός  από  μυκητοκτόνα,  ζιζανιοκτόνα,  παρασιτοκτόνα  και  εντομοκτόνα.
Λίπασμα.  Μείγματα  λιπασμάτων.  Κοπριά.  Προϊόντα  αποκατάστασης,
συγκεκριμένα, χημικά παρασκευάσματα και ενώσεις που χρησιμοποιούνται για
την αφαίρεση χημικών προϊόντων, προϊόντων πετρελαίου και άλλων ρύπων στο
έδαφος.  Λιπάσματα  οργανικής  βάσης  για  τη  βελτίωση  της  ευρωστίας  των
φυτών,  της  μικροβιακής  δραστηριότητας  του  εδάφους  και  της  πρόληψης
μικροθρεπτικών συστατικών στα φυτά.

(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: 93264
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 14/12/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): NOVARTIS AG

4002 Basel Switzerland
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: TASIMPRID
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά παρασκευάσματα, ιδίως αναστολείς διαύλων καλίου.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Λεωφ. Στροβόλου 201, The Future Business Center, 3ος όροφος, γραφείο 301,
2049 Στρόβολος, Λευκωσία (Τ.Θ. 23410, 1683 Λευκωσία)
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93238
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 05/12/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): NSUS IP & INVESTMENT LTD

Stratigou  Timagia,  26,  SIANTONA  BUILDING,  Flat/Office  102,  6047,  Larnaka,
Cyprus  Cyprus

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

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Λογισμικό  παιχνιδιών  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  με  δυνατότητα
τηλεφόρτωσης  από  παγκόσμιο  δίκτυο  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και
ασύρματες  διατάξεις;  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  Προγράμματα
λογισμικού  πληροφορικής  για  παιχνίδια  βίντεο;  Λογισμικό  ηλεκτρονικών
παιχνιδιών  δια  διαδικτυου  και  δια  ασύρματες  συσκευές;  Αλληλεπιδραστικό
λογισμικό  παιχνιδιών;  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  για  ασύρματες
συσκευές; Λογισμικό παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση σε κινητά
και  κυψελοειδή  τηλέφωνα;  Προγράμματα  λειτουργικά  υπολογιστών
εγγεγραμμένα;  Προγράμματα  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  σύνδεση  εξ
αποστάσεως  σε  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  ή  δίκτυα  ηλεκτρονικών
υπολογιστών;  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  συντήρηση  και
λειτουργία  συστημάτων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Διαδραστικό  λογισμικό
πολυμέσων για παιχνίδια; Λογισμικό για παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας;
Τηλεφορτώσιμο  αλληλεπιδραστικό  ψυχαγωγικό  λογισμικό  για  παιχνίδια
ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Πλατφόρμες  λογισμικού  ηλεκτρονικών
υπολογιστών;  Ακουστικά  αυτιού,  ασύρματα  ακουστικά  αυτιού,  ακουστικα;
Κασέτες ηλεκτρονικών παιχνιδιών..
41: Παροχή εγκαταστάσεων για ψυχαγωγία, κέντρων παιχνιδιών; Επί γραμμής
παροχή  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  Παροχή  ψυχαγωγικών  υπηρεσιών
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών;  Παροχή  εγκαταστάσεων  ψυχαγωγίας;  Υπηρεσίες
ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  παρεχόμενες  μέσω  του  Διαδικτύου;  Υπηρεσίες
ψυχαγωγικού περιεχομένου, παιχνιδιών στο διαδίκτυο; Υπηρεσίες ηλεκτρονικών
παιχνιδιών με εφαρμογές κινητών τηλεφόρτωσης.

(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
Κύπρος
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(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93235
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/12/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): O.W.S. SHAFEI LIMITED

Αυτοκράτορος  Ιουστινιανού,  6,  Διαμ/Γραφείο  402  'Εγκωμη  2413,  Λευκωσία,
Κύπρος Cyprus

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

ή/και Υπηρεσιών:
43: Καφετέρειες; Μπαρ καπνίσματος ναργιλέ; Μπαρ; Κοκτέιλ μπαρ.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93201
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ESPEVENTUS LIMITED

Ταρσού 5, Λακατάμεια, Αρχάγγελος, 2300 Λευκωσία Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ROKOKO FORNO
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
40: Συντήρηση ποτών και τροφίμων..
43: Υπηρεσίες παροχής φαγητού και ποτού.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Μαρία Τάκη
25 Μαρτίου, 27, D.MICHAEL TOWER, Flat/Office 105A, Έγκωμη, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93143
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΒΑΡΕΝΥΚ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΕΝΑ

ΑΝΤΕΟΥ 7, ΣΥΝ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2038 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Περιγραφή: HEALING TOUCH SPA AND WELLNESS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
44:  Φροντίδα υγιεινής και  ομορφιάς για  ανθρώπους;  Ανθρώπινη υγιεινή και
φροντίδα ομορφιάς; Ιαματικά λουτρά; Ινστιτούτα περιποίησης του δέρματος;
Παροχή  εγκαταστάσεων  θερμολουτήρων;  Παροχή  εγκαταστάσεων  θερμών
πηγών;  Ανθρώπινη υγιεινή και  φροντίδα ομορφιάς;  Παροχή συμβουλών στον
τομέα περιποίησης σώματος και αισθητικής.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΤΣΕΚΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Λεωφόρος  Αγλαντζιάς  21,  Σύμπλεγμα  21Β,  Όροφος  2ος,  Γραφείο  1,  2108
Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93146
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): CARITO LTD

Άλυος 8,  ONLY TOWER,  Όροφος 17,  Ποταμός Γερμασόγειας,  4046,  Λεμεσός
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Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MiniMePet
 Περιγραφή: Tο σήμα αποτελείται από τετράγωνο φόντο σε αναλογία διαστάσεων 30x30 με

γραμμική  κλίση  και  στρογγυλεμένες  γωνίες  με  ακτίνα  7  με  μονόχρωμο
διανυσματικό σχήμα που μοιάζει με το πρόσωπο ενός σκύλου με μινιμαλιστικό
τρόπο, τοποθετημένο στα αριστερά της λέξης 'MiniMePet'.

(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  τεχνολογίας  πληροφοριών  και  συσκευές
οπτικοακουστικές,  πολυμέσων  και  φωτογραφικές;  Συσκευές,  όργανα  και
καλώδια για ηλεκτρισμό; Όργανα κατάδυσης; Τηλεφορτώσιμο και εγγεγραμμένο
περιεχόμενο;  Λογισμικό  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  χρήση  ως  διεπαφή
προγραμματισμού  εφαρμογών;  Τερματικά  ηλεκτρονικής  επεξεργασίας
πληρωμών  με  πιστωτική  κάρτα;  Δίκτυα  επικοινωνίας;  Δίκτυα  ηλεκτρονικών
υπολογιστών..
35:  Διαφήμιση,  ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;
Επιχειρηματική υποστήριξη,  υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης; Διαφήμιση,
εμπορία  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;  Υπηρεσίες  διαφήμισης,
εμπορίας (μάρκετινγκ) και προώθησης; Υπηρεσίες διαφήμισης, προώθησης και
εμπορίας (μάρκετινγκ); Αγορά αγαθών και υπηρεσιών για άλλες επιχειρήσεις;
Ανάθεση συμβάσεων για την αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών; Ανάλυση
καθορισμού τιμής; 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;  Διαπραγμάτευση  και  ολοκλήρωση  εμπορικών
συναλλαγών  για  λογαριασμό  τρίτων  μέσω  τηλεπικοινωνιακών  συστημάτων;
Διαπραγμάτευση συμβάσεων για την αγορά και  πώληση αγαθών;  Διαχείριση
πωλήσεων; Διεκπεραίωση εμπορικών συναλλαγών για λογαριασμό άλλων, μέσω
ηλεκτρονικών  καταστημάτων  επί  γραμμής;  Διεκπεραίωση  συνδρομών  σε
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών για λογαριασμό τρίτων; Διάδοση διαφημίσεων για
λογαριασμό τρίτων μέσω δικτύου  επικοινωνίας  επί  γραμμής στο Διαδίκτυο;
Προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων μέσω ηλεκτρονικών δικτύων
και δικτύων επικοινωνίας; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών από εμπειρογνώμονα
σχετικά με το μάρκετινγκ; Συμβουλευτική σχετικά με τη διαφήμιση; Έρευνα
αγοράς;  Παροχή πληροφοριών για  θέματα έρευνας  αγοράς;  Διαφημίσεις  επί
γραμμής;  Διαφήμιση  επί  γραμμής  σε  δίκτυο  πληροφορικής;  Υπηρεσίες
διαφήμισης  και  εμπορίας  παρεχόμενες  μέσω  ιστολογίων..
36:  Υπηρεσίες  διαχείρισης πληρωμών;  Χρηματοπιστωτικές,  νομισματικές  και
τραπεζικές υπηρεσίες; Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες; Παροχή προ-πληρωμένων
καρτών και μαρκών; Συγκέντρωση χρημάτων και οικονομική χορηγία; Υπηρεσίες
ασφάλισης;  Υπηρεσίες θησαυροφυλακίων (κατάθεση σε θυρίδες -);  Υπηρεσίες
οικονομικών/χρηματοπιστωτικών εκτιμήσεων; Ασφάλειες; Κάλυψη ασφαλιστικών
κινδύνων;  Συλλογή  κεφαλαίων  και  παροχή  χορηγιών;  Υπηρεσίες  ασφαλούς
φύλαξης τιμαλφών;  Υπηρεσίες φύλαξης σε θυρίδα;  Ηλεκτρονική επεξεργασία
πληρωμών;  Μεταφορά  κεφαλαίων  (ηλεκτρονικά);  Νομισματικές  πράξεις;
Επεξεργασία  συναλλαγών  πληρωμών  μέσω  του  Διαδικτύου;  Ηλεκτρονικές
συναλλαγές  μέσω  πιστωτικής  κάρτας;  Επεξεργασία  συναλλαγών  μέσω
πιστωτικής  κάρτας  για  λογαριασμό  τρίτων;  Επεξεργασία  συναλλαγών μέσω
χρεωστικής  κάρτας  για  λογαριασμό  τρίτων;  Ηλεκτρονικές  συναλλαγές
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χρέωσης..
38: Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας; Τηλεπικοινωνίες; Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακών
δικτύων; Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών; Ηλεκτρονική μετάδοση και επανεκπομπή
ήχων, εικόνων, εγγράφων, μηνυμάτων και δεδομένων; Διομότιμη επικοινωνία;
Αλληλεπιδραστική  μετάδοση  βίντεο  μέσω  ψηφιακών  δικτύων;  Αποστολή
δεδομένων και μεταφορά εγγράφων μέσω τηλεματικής οδού; Αποστολή, λήψη
και προώθηση μηνυμάτων; Παροχή πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων; Παροχή επί
γραμμής φόρουμ; Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων και
αιθουσών  συζήτησης  στο  Διαδίκτυο;  Ραδιοτηλεοπτικές  υπηρεσίες;  Ροή
δεδομένων; Μετάδοση αρχείων δεδομένων, ήχου, βίντεο και πολυμέσων, όπου
περιλαμβάνονται  τηλεφορτώσιμα  αρχεία  και  αρχεία  συνεχούς  ροής  μέσω
παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών; Παροχή πρόσβασης σε δίκτυα
ηλεκτρονικών υπολογιστών..
41:  Μετάφραση  και  ερμηνεία;  Υπηρεσίες  έκδοσης,  αναφοράς,  και  σύνταξης
κειμένων;  Υπηρεσίες  εκπαίδευσης,  ψυχαγωγίας  και  αθλητισμού;  Υπηρεσίες
κράτησης εισιτηρίων και θέσεων για εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές
δραστηριότητες και εκδηλώσεις; Εκπαίδευση, ψυχαγωγία και σπορ; Μετάφραση;
Μετάφραση και διερμηνεία; Υπηρεσίες μετάφρασης..
42:  Επιστημονικές  και  τεχνολογικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  σχεδιασμού;
Υπηρεσίες  τεχνολογιών  της  πληροφορικής;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών
υπολογιστών; Χρηματοδοτική μίσθωση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών
για ανάγνωση ροής δεδομένων; Δοκιμές, πιστοποίηση και ποιοτικός έλεγχος..
45: Νομικές υπηρεσίες; Πολιτικές υπηρεσίες; Υπηρεσίες ασφάλειας, διάσωσης
και  αστυνόμευσης;  Υπηρεσίες  συνοικεσίων  βάσει  του  Διαδικτύου;  Υπηρεσίες
γνωριμιών,  συνοικεσίων  και  προσωπικών  επαφών  βάσει  του  Διαδικτύου;
Υπηρεσίες  συνοικεσίων;  Υπηρεσίες  γραφείου  συνοικεσίων;  Υπηρεσίες
προσωπικών  γνωριμιών  μέσω  ηλεκτρονικού  υπολογιστή;  Υπηρεσίες  λεσχών
γνωριμιών  προσπελάσιμων  μέσω  του  Διαδικτύου;  Υπηρεσίες  διαπροσωπικών
γνωριμιών βάσει του Διαδικτύου; Υπηρεσίες γραφείων οργάνωσης γνωριμιών;
Υπηρεσίες  γραφείων κοινωνικών γνωριμιών;  Υπηρεσίες  γραφείων γνωριμιών;
Υπηρεσίες  γνωριμιών  παρεχόμενες  μέσω  κοινωνικής  δικτύωσης;  Υπηρεσίες
γνωριμιών μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών; Υπηρεσίες γνωριμιών μέσω βίντεο;
Γραφεία  συνοικεσίων;  Λέσχες  γνωριμιών;  Υπηρεσίες  γραφείου  γνωριμιών;
Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης επί γραμμής; Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης
με  δυνατότητα  πρόσβασης  μέσω  τηλεφορτώσιμων  κινητών  εφαρμογών;
Υπηρεσίες  προσωπικών  γνωριμιών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

GIORGOS LANDAS LLC
Χρύσανθου Μυλωνά 12, HARMONIA Bldg, Block 1, Γραφείο 15, 3030, Λεμεσός,
Τ.Θ:56112, 3304 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93184
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 15/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Franchise Consortium Limited DMCC

Unit No: 4844, DMCC Business Centre, Level No 1, Jewellery & Gemplex 3, Dubai
United Arab Emirates

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

ή/και Υπηρεσιών:
35:  Διαφήμιση;  Διοίκηση  επιχειρήσεων,  οργάνωση και  διαχείριση;  Υπηρεσίες
εργασιών γραφείου.

(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: 93200
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ITIPS TECHNOLOGY LIMITED

25  Μαρτίου  27,  D.  MICHAEL  TOWER,  Flat/Office  105A,  Έγκωμη,  Λευκωσία,
Cyprus

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: iTips.ai
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 9:  Ηχογραφημένα  περιεχόμενα.  Συσκευές  τεχνολογίας  πληροφοριών  και
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ή/και Υπηρεσιών: συσκευές οπτικοακουστικές πολυμέσων και  φωτογραφικές.  Συσκευές,  όργανα
και καλώδια για ηλεκτρισμό..
35:  Διαφήμιση,  ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης.
Εμπορικές  συναλλαγές  και  υπηρεσίες  ενημέρωσης  των  καταναλωτών.
Επιχειρηματική υποστήριξη,  υπηρεσίες διοίκησης και  διαχείρισης.  Διαχείριση
επιχειρήσεων..
36:  Υπηρεσίες  ασφάλισης.  Παροχή  προ-πληρωμένων  καρτών  και  μαρκών.
Χρηματοπιστωτικές,  νομισματικές  και  τραπεζικές  υπηρεσίες.  Υπηρεσίες
οικονομικών/χρηματοπιστωτικών  εκτιμήσεων..
41:  Υπηρεσίες  έκδοσης,  αναφοράς,  και  σύνταξης  κειμένων.  Υπηρεσίες
εκπαίδευσης,  ψυχαγωγίας  και  αθλητισμού.  Μετάφραση  και  ερμηνεία.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Μαρία Τάκη
25 Μαρτίου, 27, D.MICHAEL TOWER, Flat/Office 105A, Έγκωμη, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93211
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 28/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): CYPRUS AUTOMOBILE ASSOCIATION

ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ  21,OLYMBIAKO  MEGARO,  Όροφος  1,  Διαμ/Γραφείο  Β126
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ  2025,  ΛΕΥΚΩΣΙΑ,  Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
41: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΣΚΟΡΔΗΣ & ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Οδός Διαγόρου 4, Κτίριο ΚΕΡΜΙΑ, γραφ. 802, 1097 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93204
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΒΑ

Αρχ.  Μακαρίου  ΙΙΙ  52,  Κατάστημα  Α,  Β,  Γ,  Κοκκινοτριμιθιά,  2660  Λευκωσία
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΤΑ ΣΠΙΘΚΙΑΣΙΜΑ της Μαμάς Μαρίας
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, σοκολάτας και επιδορπίων.
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(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Α. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΤΙΜΟΘΗ Δ.Ε.Π.Ε.
Αλέξανδρου Υψηλάντη 8, ΄Εγκωμη, 2413 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93212
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 28/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): CYPRUS AUTOMOBILE ASSOCIATION

ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ  21,OLYMBIAKO  MEGARO,  Όροφος  1,  Διαμ/Γραφείο  Β126
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ  2025,  ΛΕΥΚΩΣΙΑ,  Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
41: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΣΚΟΡΔΗΣ & ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Οδός Διαγόρου 4, Κτίριο ΚΕΡΜΙΑ, γραφ. 802, 1097 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93145
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffo - n. 12 Pianoro 40065 Italy
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: SAYERLACK INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
1:  Ρητίνες  τεχνητές  σε  ακατέργαστη  μορφή  (κορεσμένες  και  ακόρεστες
πολυεστερικές ρητίνες, πολυουρεθάνες)..
2:  Λάκες  και  βερνίκια,  ειδικά  βερνίκια  για  βασικά  ξύλα  και  διακοσμητικά,
γυαλιστερά, ματ, χρωματισμένα και χρωματιστά; Βοηθητικά βερνίκια για την
επεξεργασία ξύλου, βερνίκια για μέταλλο.

(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: 93195
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Themis Portfolio Management Limited

Armenias, 60, Strovolos, 2006, Nicosia Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Altia
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 35: Μάρκετινγκ ακινήτων; Δημοπρασίες ακινήτων; Ανάλυση αγοράς ακινήτων..
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ή/και Υπηρεσιών: 36:  Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Κοινοπρακτική  αγορά
ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία  ακινήτων;  Υπηρεσίες
αποτίμησης ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας;
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας; Διαχείριση ακινήτων; Παροχή συμβουλών για
θέματα  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υπηρεσίες;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;
Μεσιτεία  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις;  Επενδύσεις  ακινήτων;
Μερισμού μετοχών ακινήτων; Χρηματοδότηση ακινήτων; Διαχείριση επενδύσεων
σε ακίνητα; Υπηρεσίες δανεισμού ακινήτων; Υπηρεσίες μεσεγγύησης ακινήτων;
Υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων; Μεσιτεία ακινήτων; Υπηρεσίες χρονομεριστικής
μίσθωσης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  απόκτησης  ακινήτων;  Αξιολόγηση  ακινήτων
[οικονομική];  Αξιολογήσεις  ιδιοκτησίας  (ακίνητα);  Οικονομικές  αξιολογήσεις
[ακίνητα]; Αξιολογήσεις ακινήτων; Αποτίμηση ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης
ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγησης ακινήτων; Αξιολογήσεις ακινήτων
[αποτιμήσεις]; Εκτίμηση ακινήτων; Αποτίμηση ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Διαχείριση  ακινήτων;  Προγραμματισμός  επενδύσεων
χαρτοφυλακίου  ακινήτων;  Υπηρεσίες  ασφάλισης  ακινήτων;  Ασφάλιση
ιδιοκτησίας  (ακίνητη  περιουσία);  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων;
Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτών;  Κτηματομεσιτικές
υποθέσεις;  Παροχή  χρηματοπιστωτικών  συμβουλών  σε  σχέση  με  επενδύσεις
ακινήτων; Παροχή συμβουλών σχετικά με επενδύσεις σε ακίνητα; Οργάνωση
μίσθωσης  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  ανανέωσης  της
χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων; Χορήγηση δανείων για ακίνητα; Υπηρεσίες
παραχώρησης  μισθωτηρίου  για  ακίνητα;  Υπηρεσίες  μεσιτικών  γραφείων
ακινήτων; Αγορά ακινήτων για λογαριασμό τρίτων; Απόκτηση ακινήτων [για
άλλους];  Μίσθωση  ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία
ακινήτων; Υπηρεσίες συμβούλων για εταιρικά ακίνητα; Αξιολόγηση ακινήτων
(ακίνητης  περιουσίας)  [οικονομική];  Υπηρεσίες  αποτίμησης  ακίνητης
περιουσίας;  Αξιολόγηση  και  αποτίμηση  ακινήτων;  Αποτιμήσεις  σε  θέματα
ακινήτων;  Γραφεία  ευρέσεως  κατάλυσης  (ακίνητη  περιουσία);  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Επενδύσεις κεφαλαίων σε ακίνητα; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού  γραφείου;  Μίσθωση
γραφείων [ακίνητα];  Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με οικιστικά
ακίνητα;  Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Διαχείριση
επενδύσεων σε ακίνητα; Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων [κτηματομεσιτεία
ιδιοκτησίας μόνο]; Διευθέτηση μισθώσεων ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης και
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας; Εκτιμήσεις χρηματοοικονομικές [ασφάλειες,
τράπεζες, ακίνητα]; Ασφαλιστικές υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητα; Υπηρεσίες
διακανονισμού  σε  σχέση  με  ακίνητα  [οικονομικές  υπηρεσίες];  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και ακίνητης
περιουσίας; Υπηρεσίες οικονομικής διαπραγμάτευσης στον τομέα των ακινήτων;
Οικονομική  διαχείριση  έργων  που  αφορούν  ακίνητα;  Παροχή  οικονομικών
εγγυήσεων για έκδοση ομολογιών με υποθήκη ακίνητης περιουσίας;  Παροχή
πληροφοριών σε σχέση με ακίνητη περιουσία; Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για
την  αγορά  ακινήτων;  Αποτίμηση  αξίας  ατομικής  και  ακίνητης  περιουσίας;
Διαχείριση οικονομικών υποθέσεων σχετικά με ακίνητα; Υπηρεσίες διαχείρισης
ακινήτων  σε  σχέση  με  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις;  Υπηρεσίες  διαχείρισης
ακινήτων σε σχέση με αίθουσες ψυχαγωγίας; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε
σχέση  με  χώρους  γραφείων;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με
οικιστικά  κτίρια;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με  κτιριακά
συγκροτήματα; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με επαγγελματικά και
εμπορικά κτίρια; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εμπορικά κέντρα;
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εγκαταστάσεις λιανικής πώλησης;
Επιλογή  και  απόκτηση  ακινήτων  (για  λογαριασμό  τρίτων);  Οικονομικές
υπηρεσίες στον τομέα των ακινήτων; Υπηρεσίες πρακτορείου χρηματοδοτικής
μίσθωσης ακίνητης  περιουσίας;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων σχετικά  με
συναλλαγές στον τομέα των ακινήτων; Ρύθμιση χρηματοδοτικών μισθώσεων και
συμφωνιών  ενοικίασης  για  ακίνητη  περιουσία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού
γραφείου  για  τη  χρηματοδοτική  μίσθωση  γης;  Παροχή  κτηματομεσιτικών
πληροφοριών  σε  σχέση  με  ακίνητα  και  γη;  Οργάνωση  της  παροχής
χρηματοδότησης για την αγορά ακινήτων; Υπηρεσίες ακινήτων που αφορούν τη
διαχείριση επενδύσεων ακινήτων; Υπηρεσίες κτηματομεσιτικού γραφείου για την
εκμίσθωση κτιρίων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με ακίνητα και με την αγορά
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ακινήτων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με κτηματομεσιτικές υποθέσεις, μέσω
του  Διαδικτύου;  Υπηρεσίες  παροχής  καταλόγων  με  ακίνητα  για  ενοικίαση
κατοικιών και διαμερισμάτων; Παροχή βοήθειας στην αγορά ακινήτων και στην
εξασφάλιση  των  οικονομικών  συμφερόντων  σε  θέματα  ακινήτων;  Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών γραφείων σε σχέση με την αγορά και πώληση γης; Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών  γραφείων  σε  σχέση  με  την  αγορά  και  πώληση  κτιρίων;
Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Κοινοπρακτική  αγορά
ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία  ακινήτων;  Υπηρεσίες
αποτίμησης ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας;
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας; Διαχείριση ακινήτων; Παροχή συμβουλών για
θέματα  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υπηρεσίες;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;
Μεσιτεία  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις;  Επενδύσεις  ακινήτων;
Μερισμού μετοχών ακινήτων; Χρηματοδότηση ακινήτων; Διαχείριση επενδύσεων
σε ακίνητα; Υπηρεσίες δανεισμού ακινήτων; Υπηρεσίες μεσεγγύησης ακινήτων;
Υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων; Μεσιτεία ακινήτων; Υπηρεσίες χρονομεριστικής
μίσθωσης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  απόκτησης  ακινήτων;  Αξιολόγηση  ακινήτων
[οικονομική];  Αξιολογήσεις  ιδιοκτησίας  (ακίνητα);  Οικονομικές  αξιολογήσεις
[ακίνητα]; Αξιολογήσεις ακινήτων; Αποτίμηση ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης
ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγησης ακινήτων; Αξιολογήσεις ακινήτων
[αποτιμήσεις]; Εκτίμηση ακινήτων; Αποτίμηση ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Διαχείριση  ακινήτων;  Προγραμματισμός  επενδύσεων
χαρτοφυλακίου  ακινήτων;  Υπηρεσίες  ασφάλισης  ακινήτων;  Ασφάλιση
ιδιοκτησίας  (ακίνητη  περιουσία);  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων;
Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτών;  Κτηματομεσιτικές
υποθέσεις;  Παροχή  χρηματοπιστωτικών  συμβουλών  σε  σχέση  με  επενδύσεις
ακινήτων; Παροχή συμβουλών σχετικά με επενδύσεις σε ακίνητα; Οργάνωση
μίσθωσης  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  ανανέωσης  της
χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων; Χορήγηση δανείων για ακίνητα; Υπηρεσίες
παραχώρησης  μισθωτηρίου  για  ακίνητα;  Υπηρεσίες  μεσιτικών  γραφείων
ακινήτων; Αγορά ακινήτων για λογαριασμό τρίτων; Απόκτηση ακινήτων [για
άλλους];  Μίσθωση  ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία
ακινήτων; Υπηρεσίες συμβούλων για εταιρικά ακίνητα; Αξιολόγηση ακινήτων
(ακίνητης  περιουσίας)  [οικονομική];  Υπηρεσίες  αποτίμησης  ακίνητης
περιουσίας;  Αξιολόγηση  και  αποτίμηση  ακινήτων;  Αποτιμήσεις  σε  θέματα
ακινήτων;  Γραφεία  ευρέσεως  κατάλυσης  (ακίνητη  περιουσία);  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Επενδύσεις κεφαλαίων σε ακίνητα; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού  γραφείου;  Μίσθωση
γραφείων [ακίνητα];  Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με οικιστικά
ακίνητα;  Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Διαχείριση
επενδύσεων σε ακίνητα; Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων [κτηματομεσιτεία
ιδιοκτησίας μόνο]; Διευθέτηση μισθώσεων ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης και
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας; Εκτιμήσεις χρηματοοικονομικές [ασφάλειες,
τράπεζες, ακίνητα]; Ασφαλιστικές υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητα; Υπηρεσίες
διακανονισμού  σε  σχέση  με  ακίνητα  [οικονομικές  υπηρεσίες];  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και ακίνητης
περιουσίας; Υπηρεσίες οικονομικής διαπραγμάτευσης στον τομέα των ακινήτων;
Οικονομική  διαχείριση  έργων  που  αφορούν  ακίνητα;  Παροχή  οικονομικών
εγγυήσεων για έκδοση ομολογιών με υποθήκη ακίνητης περιουσίας;  Παροχή
πληροφοριών σε σχέση με ακίνητη περιουσία; Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για
την  αγορά  ακινήτων;  Αποτίμηση  αξίας  ατομικής  και  ακίνητης  περιουσίας;
Διαχείριση οικονομικών υποθέσεων σχετικά με ακίνητα; Υπηρεσίες διαχείρισης
ακινήτων  σε  σχέση  με  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις;  Υπηρεσίες  διαχείρισης
ακινήτων σε σχέση με αίθουσες ψυχαγωγίας; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε
σχέση  με  χώρους  γραφείων;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με
οικιστικά  κτίρια;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με  κτιριακά
συγκροτήματα; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με επαγγελματικά και
εμπορικά κτίρια; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εμπορικά κέντρα;
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εγκαταστάσεις λιανικής πώλησης;
Επιλογή  και  απόκτηση  ακινήτων  (για  λογαριασμό  τρίτων);  Οικονομικές
υπηρεσίες στον τομέα των ακινήτων; Υπηρεσίες πρακτορείου χρηματοδοτικής
μίσθωσης ακίνητης  περιουσίας;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων σχετικά  με
συναλλαγές στον τομέα των ακινήτων; Ρύθμιση χρηματοδοτικών μισθώσεων και
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συμφωνιών  ενοικίασης  για  ακίνητη  περιουσία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού
γραφείου  για  τη  χρηματοδοτική  μίσθωση  γης;  Παροχή  κτηματομεσιτικών
πληροφοριών  σε  σχέση  με  ακίνητα  και  γη;  Οργάνωση  της  παροχής
χρηματοδότησης για την αγορά ακινήτων; Υπηρεσίες ακινήτων που αφορούν τη
διαχείριση επενδύσεων ακινήτων; Υπηρεσίες κτηματομεσιτικού γραφείου για την
εκμίσθωση κτιρίων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με ακίνητα και με την αγορά
ακινήτων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με κτηματομεσιτικές υποθέσεις, μέσω
του  Διαδικτύου;  Υπηρεσίες  παροχής  καταλόγων  με  ακίνητα  για  ενοικίαση
κατοικιών και διαμερισμάτων; Παροχή βοήθειας στην αγορά ακινήτων και στην
εξασφάλιση  των  οικονομικών  συμφερόντων  σε  θέματα  ακινήτων;  Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών γραφείων σε σχέση με την αγορά και πώληση γης; Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών γραφείων σε σχέση με την αγορά και πώληση κτιρίων.

(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: 93193
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Themis Portfolio Management Limited

Armenias, 60, Strovolos, 2006, Nicosia Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
35: Μάρκετινγκ ακινήτων; Δημοπρασίες ακινήτων; Ανάλυση αγοράς ακινήτων..
36:  Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Κοινοπρακτική  αγορά
ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία  ακινήτων;  Υπηρεσίες
αποτίμησης ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας;
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας; Διαχείριση ακινήτων; Παροχή συμβουλών για
θέματα  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υπηρεσίες;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;
Μεσιτεία  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις;  Επενδύσεις  ακινήτων;
Μερισμού μετοχών ακινήτων; Χρηματοδότηση ακινήτων; Διαχείριση επενδύσεων
σε ακίνητα; Υπηρεσίες δανεισμού ακινήτων; Υπηρεσίες μεσεγγύησης ακινήτων;
Υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων; Μεσιτεία ακινήτων; Υπηρεσίες χρονομεριστικής
μίσθωσης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  απόκτησης  ακινήτων;  Αξιολόγηση  ακινήτων
[οικονομική];  Αξιολογήσεις  ιδιοκτησίας  (ακίνητα);  Οικονομικές  αξιολογήσεις
[ακίνητα]; Αξιολογήσεις ακινήτων; Αποτίμηση ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης
ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγησης ακινήτων; Αξιολογήσεις ακινήτων
[αποτιμήσεις]; Εκτίμηση ακινήτων; Αποτίμηση ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Διαχείριση  ακινήτων;  Προγραμματισμός  επενδύσεων
χαρτοφυλακίου  ακινήτων;  Υπηρεσίες  ασφάλισης  ακινήτων;  Ασφάλιση
ιδιοκτησίας  (ακίνητη  περιουσία);  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων;
Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτών;  Κτηματομεσιτικές
υποθέσεις;  Παροχή  χρηματοπιστωτικών  συμβουλών  σε  σχέση  με  επενδύσεις
ακινήτων; Παροχή συμβουλών σχετικά με επενδύσεις σε ακίνητα; Οργάνωση
μίσθωσης  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  ανανέωσης  της
χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων; Χορήγηση δανείων για ακίνητα; Υπηρεσίες
παραχώρησης  μισθωτηρίου  για  ακίνητα;  Υπηρεσίες  μεσιτικών  γραφείων
ακινήτων; Αγορά ακινήτων για λογαριασμό τρίτων; Απόκτηση ακινήτων [για
άλλους];  Μίσθωση  ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία
ακινήτων; Υπηρεσίες συμβούλων για εταιρικά ακίνητα; Αξιολόγηση ακινήτων
(ακίνητης  περιουσίας)  [οικονομική];  Υπηρεσίες  αποτίμησης  ακίνητης
περιουσίας;  Αξιολόγηση  και  αποτίμηση  ακινήτων;  Αποτιμήσεις  σε  θέματα
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ακινήτων;  Γραφεία  ευρέσεως  κατάλυσης  (ακίνητη  περιουσία);  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Επενδύσεις κεφαλαίων σε ακίνητα; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού  γραφείου;  Μίσθωση
γραφείων [ακίνητα];  Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με οικιστικά
ακίνητα;  Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Διαχείριση
επενδύσεων σε ακίνητα; Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων [κτηματομεσιτεία
ιδιοκτησίας μόνο]; Διευθέτηση μισθώσεων ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης και
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας; Εκτιμήσεις χρηματοοικονομικές [ασφάλειες,
τράπεζες, ακίνητα]; Ασφαλιστικές υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητα; Υπηρεσίες
διακανονισμού  σε  σχέση  με  ακίνητα  [οικονομικές  υπηρεσίες];  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και ακίνητης
περιουσίας; Υπηρεσίες οικονομικής διαπραγμάτευσης στον τομέα των ακινήτων;
Οικονομική  διαχείριση  έργων  που  αφορούν  ακίνητα;  Παροχή  οικονομικών
εγγυήσεων για έκδοση ομολογιών με υποθήκη ακίνητης περιουσίας;  Παροχή
πληροφοριών σε σχέση με ακίνητη περιουσία; Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για
την  αγορά  ακινήτων;  Αποτίμηση  αξίας  ατομικής  και  ακίνητης  περιουσίας;
Διαχείριση οικονομικών υποθέσεων σχετικά με ακίνητα; Υπηρεσίες διαχείρισης
ακινήτων  σε  σχέση  με  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις;  Υπηρεσίες  διαχείρισης
ακινήτων σε σχέση με αίθουσες ψυχαγωγίας; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε
σχέση  με  χώρους  γραφείων;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με
οικιστικά  κτίρια;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με  κτιριακά
συγκροτήματα; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με επαγγελματικά και
εμπορικά κτίρια; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εμπορικά κέντρα;
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εγκαταστάσεις λιανικής πώλησης;
Επιλογή  και  απόκτηση  ακινήτων  (για  λογαριασμό  τρίτων);  Οικονομικές
υπηρεσίες στον τομέα των ακινήτων; Υπηρεσίες πρακτορείου χρηματοδοτικής
μίσθωσης ακίνητης  περιουσίας;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων σχετικά  με
συναλλαγές στον τομέα των ακινήτων; Ρύθμιση χρηματοδοτικών μισθώσεων και
συμφωνιών  ενοικίασης  για  ακίνητη  περιουσία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού
γραφείου  για  τη  χρηματοδοτική  μίσθωση  γης;  Παροχή  κτηματομεσιτικών
πληροφοριών  σε  σχέση  με  ακίνητα  και  γη;  Οργάνωση  της  παροχής
χρηματοδότησης για την αγορά ακινήτων; Υπηρεσίες ακινήτων που αφορούν τη
διαχείριση επενδύσεων ακινήτων; Υπηρεσίες κτηματομεσιτικού γραφείου για την
εκμίσθωση κτιρίων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με ακίνητα και με την αγορά
ακινήτων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με κτηματομεσιτικές υποθέσεις, μέσω
του  Διαδικτύου;  Υπηρεσίες  παροχής  καταλόγων  με  ακίνητα  για  ενοικίαση
κατοικιών και διαμερισμάτων; Παροχή βοήθειας στην αγορά ακινήτων και στην
εξασφάλιση  των  οικονομικών  συμφερόντων  σε  θέματα  ακινήτων;  Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών γραφείων σε σχέση με την αγορά και πώληση γης; Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών  γραφείων  σε  σχέση  με  την  αγορά  και  πώληση  κτιρίων;
Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Κοινοπρακτική  αγορά
ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία  ακινήτων;  Υπηρεσίες
αποτίμησης ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας;
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας; Διαχείριση ακινήτων; Παροχή συμβουλών για
θέματα  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υπηρεσίες;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;
Μεσιτεία  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις;  Επενδύσεις  ακινήτων;
Μερισμού μετοχών ακινήτων; Χρηματοδότηση ακινήτων; Διαχείριση επενδύσεων
σε ακίνητα; Υπηρεσίες δανεισμού ακινήτων; Υπηρεσίες μεσεγγύησης ακινήτων;
Υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων; Μεσιτεία ακινήτων; Υπηρεσίες χρονομεριστικής
μίσθωσης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  απόκτησης  ακινήτων;  Αξιολόγηση  ακινήτων
[οικονομική];  Αξιολογήσεις  ιδιοκτησίας  (ακίνητα);  Οικονομικές  αξιολογήσεις
[ακίνητα]; Αξιολογήσεις ακινήτων; Αποτίμηση ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης
ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγησης ακινήτων; Αξιολογήσεις ακινήτων
[αποτιμήσεις]; Εκτίμηση ακινήτων; Αποτίμηση ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Διαχείριση  ακινήτων;  Προγραμματισμός  επενδύσεων
χαρτοφυλακίου  ακινήτων;  Υπηρεσίες  ασφάλισης  ακινήτων;  Ασφάλιση
ιδιοκτησίας  (ακίνητη  περιουσία);  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων;
Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτών;  Κτηματομεσιτικές
υποθέσεις;  Παροχή  χρηματοπιστωτικών  συμβουλών  σε  σχέση  με  επενδύσεις
ακινήτων; Παροχή συμβουλών σχετικά με επενδύσεις σε ακίνητα; Οργάνωση
μίσθωσης  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  ανανέωσης  της
χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων; Χορήγηση δανείων για ακίνητα; Υπηρεσίες
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παραχώρησης  μισθωτηρίου  για  ακίνητα;  Υπηρεσίες  μεσιτικών  γραφείων
ακινήτων; Αγορά ακινήτων για λογαριασμό τρίτων; Απόκτηση ακινήτων [για
άλλους];  Μίσθωση  ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία
ακινήτων; Υπηρεσίες συμβούλων για εταιρικά ακίνητα; Αξιολόγηση ακινήτων
(ακίνητης  περιουσίας)  [οικονομική];  Υπηρεσίες  αποτίμησης  ακίνητης
περιουσίας;  Αξιολόγηση  και  αποτίμηση  ακινήτων;  Αποτιμήσεις  σε  θέματα
ακινήτων;  Γραφεία  ευρέσεως  κατάλυσης  (ακίνητη  περιουσία);  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Επενδύσεις κεφαλαίων σε ακίνητα; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού  γραφείου;  Μίσθωση
γραφείων [ακίνητα];  Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με οικιστικά
ακίνητα;  Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Διαχείριση
επενδύσεων σε ακίνητα; Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων [κτηματομεσιτεία
ιδιοκτησίας μόνο]; Διευθέτηση μισθώσεων ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης και
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας; Εκτιμήσεις χρηματοοικονομικές [ασφάλειες,
τράπεζες, ακίνητα]; Ασφαλιστικές υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητα; Υπηρεσίες
διακανονισμού  σε  σχέση  με  ακίνητα  [οικονομικές  υπηρεσίες];  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και ακίνητης
περιουσίας; Υπηρεσίες οικονομικής διαπραγμάτευσης στον τομέα των ακινήτων;
Οικονομική  διαχείριση  έργων  που  αφορούν  ακίνητα;  Παροχή  οικονομικών
εγγυήσεων για έκδοση ομολογιών με υποθήκη ακίνητης περιουσίας;  Παροχή
πληροφοριών σε σχέση με ακίνητη περιουσία; Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για
την  αγορά  ακινήτων;  Αποτίμηση  αξίας  ατομικής  και  ακίνητης  περιουσίας;
Διαχείριση οικονομικών υποθέσεων σχετικά με ακίνητα; Υπηρεσίες διαχείρισης
ακινήτων  σε  σχέση  με  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις;  Υπηρεσίες  διαχείρισης
ακινήτων σε σχέση με αίθουσες ψυχαγωγίας; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε
σχέση  με  χώρους  γραφείων;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με
οικιστικά  κτίρια;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με  κτιριακά
συγκροτήματα; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με επαγγελματικά και
εμπορικά κτίρια; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εμπορικά κέντρα;
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εγκαταστάσεις λιανικής πώλησης;
Επιλογή  και  απόκτηση  ακινήτων  (για  λογαριασμό  τρίτων);  Οικονομικές
υπηρεσίες στον τομέα των ακινήτων; Υπηρεσίες πρακτορείου χρηματοδοτικής
μίσθωσης ακίνητης  περιουσίας;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων σχετικά  με
συναλλαγές στον τομέα των ακινήτων; Ρύθμιση χρηματοδοτικών μισθώσεων και
συμφωνιών  ενοικίασης  για  ακίνητη  περιουσία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού
γραφείου  για  τη  χρηματοδοτική  μίσθωση  γης;  Παροχή  κτηματομεσιτικών
πληροφοριών  σε  σχέση  με  ακίνητα  και  γη;  Οργάνωση  της  παροχής
χρηματοδότησης για την αγορά ακινήτων; Υπηρεσίες ακινήτων που αφορούν τη
διαχείριση επενδύσεων ακινήτων; Υπηρεσίες κτηματομεσιτικού γραφείου για την
εκμίσθωση κτιρίων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με ακίνητα και με την αγορά
ακινήτων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με κτηματομεσιτικές υποθέσεις, μέσω
του  Διαδικτύου;  Υπηρεσίες  παροχής  καταλόγων  με  ακίνητα  για  ενοικίαση
κατοικιών και διαμερισμάτων; Παροχή βοήθειας στην αγορά ακινήτων και στην
εξασφάλιση  των  οικονομικών  συμφερόντων  σε  θέματα  ακινήτων;  Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών γραφείων σε σχέση με την αγορά και πώληση γης; Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών γραφείων σε σχέση με την αγορά και πώληση κτιρίων.

(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: 93210
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 28/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): CYPRUS AUTOMOBILE ASSOCIATION

ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ  21,OLYMBIAKO  MEGARO,  Όροφος  1,  Διαμ/Γραφείο  Β126
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ  2025,  ΛΕΥΚΩΣΙΑ,  Cyprus

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

ή/και Υπηρεσιών:
41: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΣΚΟΡΔΗΣ & ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Οδός Διαγόρου 4, Κτίριο ΚΕΡΜΙΑ, γραφ. 802, 1097 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93158
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 02/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Δημήτρης Βιλανίδης

Αγίου Ιλαρίωνως 44, Γέρι, Λευκωσία 2200 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: SALT & STONE CYPRUS DRY GIN
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
33: Αλκοολούχα δυνατά ποτά, απεσταγμένα δυνατά οινοπνευματώδη ποτά από
ρύζι  [awamori],  Κορεατικά  αποσταγμένα  ποτά  [soju],  απεσταγμένα  δυνατά
οινοπνευματώδη ποτά από ρύζι  [awamori],  αποσταγμένα ποτά,  αποσταγμένα
ποτά, Baijiu [κινέζικο αποσταγμένο οινοπνευματώδες ποτό], αλκοολούχα ποτά
από  απόσταγμα  σπόρων,  ποτά  με  χαμηλή  περιεκτικότητα  σε  οινόπνευμα,
οινοπνευματώδη  ενεργειακά  ποτά,  ποτά  από  κρασί,  χυμό  φρούτων  και
ανθρακούχο νερό, ποτά με βάση τον οίνο, οινοπνευματώδη ποτά από κοκτέιλ
φρούτων,  τζιν,  αλκοολούχο  ποτό  από  τζίνσενγκ,  οινοπνευματώδη  ποτά  από
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κόκκινο τζίνσενγκ, Ιαπωνικός γλυκός οίνος με εκχυλίσματα τζινσένγκ και φλοιού
κιγχόνης,  αλκοολούχα ποτά από ρύζι,  αλκοολούχα ποτά από ρύζι,  κοκταίηλ,
αλκοολούχοι  οίνοι,  ηδύποτα,  οινοπνευματώδη  ποντς,  οινοπνευματώδη  ζελέ,
μπίτερ (ηδύποτα με την προσθήκη πικρών χόρτων), αλκοολούχα αποστάγματα,
αλκοολούχα  εκχυλίσματα,  απεριτίφ,  ποτά  με  χαμηλή  περιεκτικότητα  σε
οινόπνευμα, ηδύποτα, αλκοολούχα κοκτέιλ που περιέχουν γάλα, οινοπνευματώδη
ποτά  από  κοκτέιλ  φρούτων,  οινοπνευματώδη  ποτά  με  βάση  το  τσάι,
οινοπνευματώδη  ποτά  με  βάση  τον  καφέ,  αλκοολούχα  ποτά  με  βάση  το
ζαχαροκάλαμο,  οινοπνευματώδη  αποστάγματα  και  εκχυλίσματα,
οινοπνευματώδη  παρασκευάσματα  για  ποτά,  παρασκευάσματα  για  την
παρασκευή αλκοολούχων ποτών, Nira [αλκοολούχο ποτό που παρασκευάζεται
από ζαχαροκάλαμο], αλκοολούχα ανθρακούχα ποτά, εκτός ζύθου, απεριτίφ με
βάση αποσταγμένο οινοπνευματώδες ποτό, προαναμεμειγμένα οινοπνευματώδη
ποτά, εκτός από αυτά με βάση τον ζύθο.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Έβελυν Ιωάννου
Μιχαήλ Γεωργαλλά 6, Διαμέρισμα 302, 1057 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93188
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 15/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Εστίας 6, Κίτι, 7550, Λάρνακα, Κύπρος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: The English Learning Hub ANTIGONI CHARALAMBOUS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41:  Διδασκαλία  γλωσσών;  Διδασκαλία  [ιδιαίτερα  μαθήματα];  Εκπαιδευτικές
υπηρεσίες σε σχέση με την αγγλική γλώσσα.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Γεωργίου Γενναδίου,1, 6031, Λάρνακα
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93196
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 16/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Αλίκη Παπαδοπούλου

Βασίλη Μιχαηλίδη 13, 2121 Αγλαντζιά Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
41: Υπηρεσίες προσωπικής καθοδήγησης (επιμόρφωσης), παροχή συμβουλών και
καθοδήγηση σε θέματα σταδιοδρομίας,  υπηρεσίες εκπαίδευσης με τη μορφή
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καθοδήγησης,  υπηρεσίες  επιμόρφωσης  και  εκπαίδευσης  στον  τομέα  της
προσωπικής καθοδήγησης, καθοδήγηση σε θέματα χρηματοδότησης.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93192
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): MULTICAST GAMES LIMITED

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΣΚΟΥ 20, Athinodorou Business Center, Γρ.406, 8010 Πάφος
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
28: Παιδικά παιχνίδια, παιχνίδια και αθύρματα..
35:  Διαφήμιση,  ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;
Επιχειρηματική υποστήριξη,  υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης; Διαφήμιση,
εμπορία  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης;  Υπηρεσίες  διαφήμισης,
εμπορίας (μάρκετινγκ) και προώθησης; Υπηρεσίες διαφήμισης, προώθησης και
εμπορίας (μάρκετινγκ)..
36: Χρηματοπιστωτικές, νομισματικές και τραπεζικές υπηρεσίες; Παροχή προ-
πληρωμένων καρτών και μαρκών..
41:  Υπηρεσίες  έκδοσης,  αναφοράς,  και  σύνταξης  κειμένων;  Υπηρεσίες
εκπαίδευσης,  ψυχαγωγίας  και  αθλητισμού;  Εκπαίδευση,  ψυχαγωγία  και  σπορ..
42:  Υπηρεσίες  σχεδιασμού;  Υπηρεσίες  τεχνολογιών  της  πληροφορικής;
Υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Επιστημονικές  και  τεχνολογικές
υπηρεσίες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 104,ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΡΤ ΓΡ.301 3087 ΛΕΜΕΣΟΣ
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93198
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 16/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): OUYA PROPERTIES GROUP LTD

Γιάννου Κρανιδιώτη 18, St. George Block C, Maisonette C2, 8086 Πάφος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: HESEAL
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Κτηματομεσιτικά Γραφεία, Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, Μεσιτεία ακινήτων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Αλεξάνδρα Σάββα
Τριών Ιεραρχών 10, Διαμέρισμα 201, 3016 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93203
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): VIMAK LTD

ΩΚΕΑΝΙΔΟΣ 39, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 4103 ΛΕΜΕΣΟΣ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
30: Ρύζι.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΧΡΙΣΤΟΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΕΠΕ
Γρίβα Διγενή & Ρήγα Φεραίου 2, Limassol Center Block B, Γραφ. 502-503, 3095
Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93216
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 30/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ

Γρ. Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Είσπραξη  ενοικίων;  Εκμίσθωση  ακίνητης  περιουσίας  ΄και  ιδιοκτησίας;
Διακανονισμός χρηματοδότησης; Διαχείριση εταιρικών κεφαλαίων; Διαχείριση
στοιχείων ενεργητικού; Διαχείριση χρηματοπιστωτικών υποθέσεων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.



20/01/2023 100

20/01/2023 100/153

ή Ειδικού Πληρεξούσιου: Ιάσωνος 10, Jason Building, 1082 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93215
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 30/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ

Γρ. Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Είσπραξη  ενοικίων;  Εκμίσθωση  ακίνητης  περιουσίας  και  ιδιοκτησίας;
Διακανονισμός χρηματοδότησης; Διαχείριση εταιρικών κεφαλαίων; Διαχείριση
στοιχείων ενεργητικού; Διαχείριση χρηματοπιστωτικών υποθέσεων.

(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: 93214
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 30/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ

Γρ. Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: KEDIPES CYPRUS ASSET MANAGEMENT COMPANY
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Είσπραξη  ενοικίων;  Εκμίσθωση  ακίνητης  περιουσίας  και  ιδιοκτησίας;
Διακανονισμός χρηματοδότησης; Διαχείριση εταιρικών κεφαλαίων; Διαχείριση
στοιχείων ενεργητικού; Διαχείριση χρηματοπιστωτικών υποθέσεων.

(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: 93213
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 30/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ

Γρ. Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΚΕΔΙΠΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Είσπραξη  ενοικίων;  Εκμίσθωση  ακίνητης  περιουσίας  και  ιδιοκτησίας;
Διακανονισμός χρηματοδότησης; Διαχείριση εταιρικών κεφαλαίων; Διαχείριση
στοιχείων ενεργητικού; Διαχείριση χρηματοπιστωτικών υποθέσεων.

(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: 93236
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(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 29/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΖΗΝΩΝ»

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 8, ΤΤ 3035, ΛΕΜΕΣΟΣ (ΤΘ 50128, 3601 ΛΕΜΕΣΟΣ) Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: TEKTONIKO ΙΔΡΥΜΑ "ΖΗΝΩΝ"
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41:  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  διαλέξεων.  Δημοσίευση  βιβλίων.  Δημοσίευση
κειμένων. Πολιτιστικές δραστηριότητες. Οργάνωση και διεξαγωγή φιλοσοφικών
εργαστηρίων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Chrysses Demetriades & Co LLC
Καραϊσκάκη 13, 3032 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93171
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 02/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ANDREY LOZHKIN

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

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

ή/και Υπηρεσιών:
7: Μηχανές αυτόματης πώλησης..
29:  Ξηροί  καρποί  σε  διάφορες  γεύσεις.  Ξηροί  καρποί  παρασκευασμένοι.
Επεξεργασμένοι ξηροί καρποί. Ελιές (επεξεργασμένες), βούτυρο, κακάο, τσιπς
(πατατάκια).  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..
32: Ζύθος. Μη αλκοολούχα ποτά. Μεταλλικά και αεριούχα νερά. Ποτά φρούτων
και χυμοί φρούτων. Σιρόπια και άλλα παρασκευάσματα για την Παρασκευή μη
οινοπνευματωδών ποτών..
33:  Οινοπνευματώδη ποτά,  εκτός μπύρας.  Οινοπνευματώδη παρασκευάσματα
για ποτοποιία.  Προαναμεμειγμένα οινοπνευματώδη ποτά, εκτός από αυτά με
βάση το ζύθο.



20/01/2023 102

20/01/2023 102/153

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93170
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 02/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ANDREY LOZHKIN

Οδός Αντρέα Ζάκου, Villa 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:
7: Μηχανές αυτόματης πώλησης..
29:  Ξηροί  καρποί  σε  διάφορες  γεύσεις.  Ξηροί  καρποί  παρασκευασμένοι.
Επεξεργασμένοι ξηροί καρποί. Ελιές (επεξεργασμένες), βούτυρο, κακάο, τσιπς
(πατατάκια).  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..
32: Ζύθος. Μη αλκοολούχα ποτά. Μεταλλικά και αεριούχα νερά. Ποτά φρούτων
και χυμοί φρούτων. Σιρόπια και άλλα παρασκευάσματα για την Παρασκευή μη
οινοπνευματωδών ποτών..
33:  Οινοπνευματώδη ποτά,  εκτός μπύρας.  Οινοπνευματώδη παρασκευάσματα
για ποτοποιία.  Προαναμεμειγμένα οινοπνευματώδη ποτά, εκτός από αυτά με
βάση το ζύθο.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93113
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 27/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): SPS PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

Ellinas House, 6 Theotoki Street,  1055 Nicosia P.O.Box 27339, 1644 Nicosia,
CYPRUS Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: SPS PRIVATE SECURITY SERVICES
 Περιγραφή: Ασπίδα με το όνομα της εταιρείας παροχής υπηρεσιών φρούρησης (SPS PRIVATE

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

ή/και Υπηρεσιών:
45: Υπηρεσίες ασφάλειας.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93142
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 02/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): M.G.PHARMASTEP.LTD

1ης Οκτωβρίου 30 Πύργος 4529 Λεμεσού Cyprus
Γιώργος Γεωργιάδης
1ης Οκτωβρίου 30, Πύργος Λεμεσού, 4529 Λεμεσός Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Pharmacy Formula
 Περιγραφή: Πράσινο χρώμα Pharmacy Formula
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5:  Ανάμικτα  παρασκευάσματα  βιταμινών;  Αναβράζοντα  δισκία  βιταμινών;
Αντιοξειδωτικά  συμπληρώματα;  Αντιοξειδωτικά  συμπληρώματα  διατροφής;
Βιταμινούχα  παρασκευάσματα  με  τη  μορφή  συμπληρωμάτων  διατροφής;
Βιταμινούχα  συμπληρώματα  διατροφής;  Διαιτητικά  και  διατροφικά
παρασκευάσματα; Διατροφικά συμπληρώματα αποτελούμενα από ιχνοστοιχεία;
Μασώμενες  βιταμίνες;  Παρασκευάσματα  βιταμίνης  C;  Παρασκευάσματα
βιταμίνης  Α;  Πολυβιταμίνες;  Συμπληρώματα  διατροφής  σε  υγρή  μορφή;
Συμπληρώματα διατροφής με ενεργό άνθρακα; Συμπληρώματα διατροφής με
συνένζυμα  Q10;  Συμπληρώματα  διατροφής  με  φολικό  εξύ;  Φαρμακευτικά
συμπληρώματα διατροφής; Χάπια αδυνατίσματος; Αλβουμινούχα συμπληρώματα
διατροφής;  Ανάμικτα  παρασκευάσματα  βιταμινών;  Αναβράζοντα  δισκία
βιταμινών; Αντιοξειδωτικά για διαιτητική χρήση; Αντιοξειδωτικά που περιέχουν
ένζυμα;  Αντιοξειδωτικά  συμπληρώματα;  Αντιοξειδωτικά  συμπληρώματα
διατροφής;  Βιταμίνες  για  εγκύους;  Βιταμίνες  για  μωρά;  Βιταμίνες  και
παρασκευάσματα  βιταμινών;  Βιταμίνες  σε  σταγόνες;  Βιταμινούχα  δισκία;
Βιταμινούχα  παρασκευάσματα  με  τη  μορφή  συμπληρωμάτων  διατροφής;
Βιταμινούχα  συμπληρώματα  διατροφής;  Βιταμινούχα  ποτά;  Βιταμινούχα
συμπληρώματα  σε  μορφή  επιθέματος;  Διαιτητικά  και  διατροφικά
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παρασκευάσματα; Διαιτητικά παρασκευάσματα διατροφής προσαρμοσμένα για
ιατρική  χρήση;  Διαιτητικά  προϊόντα  για  ασθενείς;  Διαιτητικά  προϊόντα  για
μωρά;  Διαιτητικά  προϊόντα  για  παιδιά;  Διαιτητικά  ροφήματα  για  μωρά
προσαρμοσμένα για ιατρική χρήση;  Διαιτητικά συμπληρώματα αποτελούμενα
κυρίως  από  ασβέστιο;  Διαιτητικά  συμπληρώματα αποτελούμενα  κυρίως  από
μαγνήσιο;  Διαιτητικά  συμπληρώματα  αποτελούμενα  κυρίως  από  σίδηρο;
Διαιτητικά συμπληρώματα από πρωτεΐνη σόγιας; Διαιτητικά συμπληρώματα για
ανθρώπινη κατανάλωση μη προοριζόμενα για ιατρικούς σκοπούς;  Διαιτητικά
συμπληρώματα  για  ανθρώπους  και  ζώα;  Διαιτητικά  συμπληρώματα  για
προαγωγή της φυσικής κατάστασης και  αντοχής;  Διαιτητικά συμπληρώματα
διατροφής για χρήση σε τροποποιημένη νηστεία; Διαιτητικά συμπληρώματα με
βάση έλαιο φυκών με DHA; Διαιτητικά συμπληρώματα σε μορφή σκόνης acai;
Διαιτητικά συμπληρώματα σε  μορφή σκόνης σπόρων του  φυτού Ganoderma
lucidum;  Διαιτητικές  γλυκαντικές  ουσίες  για  ιατρική  χρήση;  Διατροφικά
συμπληρώματα  αποτελούμενα  από  αμινοξέα;  Διατροφικά  συμπληρώματα
αποτελούμενα  από  ιχνοστοιχεία;  Διατροφικά  συμπληρώματα  από  σιτάρι;
Διατροφικά  συμπληρώματα  για  τον  έλεγχο  της  χοληστερόλης;  Διατροφικά
συμπληρώματα  σε  μορφή  σκόνης;  Διατροφικά  συμπληρώματα  ως  μείγματα
ποτών σε σκόνη με γεύση φρούτων; Εκχύλισμα φλοιού για φαρμακοδιατροφική
χρήση;  Ενισχυτικά  συμπληρώματα  που  περιέχουν  παραφαρμακευτικά
παρασκευάσματα  για  σκοπούς  προφύλαξης  και  ανάρρωσης;  Κάψουλες
μουρουνέλαιου; Μασώμενες βιταμίνες; Μεταλλικά στοιχεία ως συμπληρώματα
διατροφής; Μεταλλικά συμπληρώματα διατροφής; Παρασκευάσματα βιταμίνης
C;  Παρασκευάσματα  βιταμίνης  Α;  Παρασκευάσματα  βιταμίνης  B;
Παρασκευάσματα  βιταμίνης  D;  Παρασκευάσματα  βιταμινούχα  και
ιχνοστοιχείων;  Παρασκευάσματα  βιταμινών;  Παρασκευάσματα  για  τον
εμπλουτισμό του οργανισμού με τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία;
Παρασκευάσματα διεγερτικά  της  όρεξης;  Παρασκευάσματα καταστολής  της
όρεξης; Παρασκευάσματα με λιποτροπικούς παράγοντες; Παρασκευάσματα με
λυσίνη;  Πολυβιταμίνες;  Πολυβιταμινούχα  σκευάσματα;  Προβιοτικά
συμπληρώματα; Προϊόντα διατροφής από κόκκινο τζινσένγκ για ιατρική χρήση;
Προϊόντα  διατροφής  από  τζινσένγκ  για  ιατρική  χρήση;  Συμπληρώματα
βιταμινών; Συμπληρώματα βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων; Συμπληρώματα
βοτάνων; Συμπληρώματα βιταμινών σε υγρή μορφή; Συμπληρώματα βοτάνων σε
υγρή  μορφή;  Συμπληρώματα  διατροφής;  Συμπληρώματα  διατροφής
αποτελούμενα  από  εκχυλίσματα  μυκήτων;  Συμπληρώματα  διατροφής
αποτελούμενα κυρίως από ασβέστιο; Συμπληρώματα διατροφής αποτελούμενα
κυρίως  από  μαγνήσιο;  Συμπληρώματα  διατροφής  αποτελούμενα  κυρίως  από
σίδηρο;  Συμπληρώματα  διατροφής  αποτελούμενα  κυρίως  από  ψευδάργυρο;
Συμπληρώματα  διατροφής  από  γύρη  πεύκου;  Συμπληρώματα  διατροφής  για
αθλούμενους;  Συμπληρώματα  διατροφής  για  ανθρώπους;  Συμπληρώματα
διατροφής και δίαιτας; Συμπληρώματα διατροφής με λεκιθίνη; Συμπληρώματα
διατροφής  με  λινέλαιο;  Συμπληρώματα  διατροφής  με  λιναρόσπορο;
Συμπληρώματα διατροφής με μαγιά; Συμπληρώματα διατροφής με μεταλλικά
στοιχεία για ανθρώπους; Συμπληρώματα διατροφής με πρόπολη; Συμπληρώματα
διατροφής με  DHA έλαιο  φυκιών;  Συμπληρώματα διατροφής με  βάση σκόνη
πρωτεΐνης; Συμπληρώματα διατροφής με βάση τη μαγιά μπύρας; Συμπληρώματα
διατροφής  με  βάση  τη  χλωρέλλα;  Συμπληρώματα  διατροφής  με  βάση  την
ισοφλαβόνη  σόγιας;  Συμπληρώματα  διατροφής  με  ενεργό  άνθρακα;
Συμπληρώματα διατροφής με καλλυντική δράση; Συμπληρώματα διατροφής με
λουτεΐνη;  Συμπληρώματα  διατροφής  με  συνένζυμα  Q10;  Συμπληρώματα
διατροφής με  φολικό εξύ;  Συμπληρώματα μεταλλικών στοιχείων σε  τροφές;
Συμπληρώματα  υγιεινής  διατροφής  κυρίως  από  βιταμίνες;  Συμπληρώματα
υγιεινής  διατροφής  αποτελούμενα  κυρίως  από  μεταλλικά  στοιχεία;
Συμπληρώματα υγιεινής διατροφής που περιέχουν τζίνσενγκ; Τροφικές ίνες για
διευκόλυνση της πέψης; Τσάι ιατρικό; Τσάγια αδυνατίσματος για ιατρική χρήση;
Τρόφιμα σε μορφή μπάρας ως θρεπτικά συμπληρώματα; Χάπια αδυνατίσματος;
Χτυπητά ποτά με συμπληρώματα πρωτεϊνών.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93189
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 15/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.
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260 Jianxin East Road, Jisngbei District, Chongqing, China
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
12:  Ηλεκτρικά  οχήματα.  Φορτηγά.  Αυτοκίνητα.  Μηχανοκίνητα  οχήματα.
Αμορτισέρ  για  αυτοκίνητα.  Κινητήρες  για  χερσαία  οχήματα.  Ηλεκτρικοί
κινητήρες  για  χερσαία  οχήματα.  Συμπλέκτες  χερσαίων  οχημάτων.
Μηχανοκίνητα  τροχόσπιτα.  Αμαξώματα  για  αυτοκίνητα.

(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: 93207
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 24/11/2022
(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: ΕΚΟ vacuum cleaner
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Διαφήμιση..
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,  υφασμάτων,  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: 93160
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 04/11/2022
(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
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(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
4: Ηλεκτρική ενέργεια..
9: Σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Ηλεκτρικές μπαταρίες για παροχή
ισχύος σε ηλεκτρικά οχήματα. Ηλεκτρικές μπαταρίες για οχήματα. Φορτιστές
ηλεκτρικών αυτοκινήτων..
12:  Ηλεκτρικά  αυτοκίνητα  με  πρίζα.  Ηλεκτρικά  αυτοκίνητα  με  ενεργειακές
κυψέλες. Οχήματα ηλεκτρικά. Αυτοπροωθούμενα ηλεκτρικά οχήματα. Ηλεκτρικά
ποδήλατα. Σκούτερ ώθησης (οχήματα)..
35: Διαχείριση επιχειρήσεων στόλου ηλεκτρικών οχημάτων. Υπηρεσίες λιανικής
και  χονδρικής  σε  σχέση με  ηλεκτρική  ενέργεια,  με  σταθμούς  φόρτισης  για
ηλεκτρικά οχήματα, με ηλεκτρικές μπαταρίες για παροχή ισχύος σε ηλεκτρικά
οχήματα,  με  ηλεκτρικές  μπαταρίες  για  οχήματα,  με  φορτιστές  ηλεκτρικών
αυτοκινήτων, με ηλεκτρικά αυτοκίνητα με πρίζα, με ηλεκτρικά αυτοκίνητα με
ενεργειακές κυψέλες, με ηλεκτρικά οχήματα, με αυτοπροωθούμενα ηλεκτρικά
οχήματα, με ηλεκτρικά ποδήλατα, με σκούτερ ώθησης (οχήματα)..
37: Φόρτιση μπαταριών οχημάτων. Υπηρεσίες εγκατάστασης σε σχέση με την
υποδομή  φόρτισης  ηλεκτρικών  οχημάτων.  Υπηρεσίες  συντήρησης  που
σχετίζονται  με  την  υποδομή  φόρτισης  ηλεκτρικών  οχημάτων.  Υπηρεσίες
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.  Υπηρεσίες επαναφόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών οχημάτων..
39:  Ενοικίαση  ηλεκτρικών  οχημάτων.  Ενοικίαση  ηλεκτρικών  αυτοκινήτων.
Διανομή  ενέργειας.  Υπηρεσίες  στάθμευσης  αυτοκινήτων.  Υπηρεσίες  χώρων
στάθμευσης  αυτοκινήτων.  Υπηρεσίες  γκαράζ  στάθμευσης.  Υπηρεσίες
στάθμευσης  οχημάτων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

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

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93182
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 14/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Αντωνάκης Παπαδόπουλος

Ασκληπιού 191, 5286 Παραλίμνι Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
43:  Υπηρεσίες  παροχής  διατροφής  και  ποτών;  Υπηρεσίες  προσωρινής
κατάλυσης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Alexis Drymiotis
Τ.Θ. 20007, 1600 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93154
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Σάββας Χαραλάμπους

Τσερίου 162, 2045 Στρόβολος, Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
44: Φυσιοθεραπεία.

(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: 93155
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 03/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Corina Snacks Ltd.

4 Rigas Fereos Str., Omega Court, 1st floor, 3095 Limassol Cyprus
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
29: Κρέατα, ψάρια, πουλερικά και κυνήγι. Εκχυλίσματα κρέατος. Φρούτα και
λαχανικά  κατεψυγμένα,  διατηρημένα,  αποξηραμένα  και  μαγειρεμένα.  Ζελέ,
μαρμελάδες, κομπόστες. Αυγά. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Φαγώσιμα
λάδια και λίπη, μικρογεύματα με βάση τα φρούτα, τα λαχανικά, το τυρί, το
κρέας, τους ξηρούς καρπούς, τους επεξεργασμένους ξηρούς καρπούς και τους
βρώσιμους σπόρους..
30: Καφές, τσάι, κακάο, ζάχαρη. Ρύζι.  Ταπιόκα και σάγο. Υποκατάστατα του
καφέ.  Αλεύρι  και  παρασκευάσματα  από  δημητριακά.  Ψωμί,  γλυκά  και  είδη
ζαχαροπλαστικής.  Παγωτά.  Μέλι,  μελάσσα  Μαγιά,  μπέικιν  πάουντερ.  Αλάτι.
Μουστάρδα. Ξύδι, σάλτσες (καρυκεύματα). Μπαχαρικά. Πάγος. Μικρογεύματα με
βάση  το  αλεύρι,  το  αραβόσιτο,  τα  δημητριακά,  το  ρύζι.  Επεξεργασμένα
δημητριακά.

(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: 93319
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/01/2023
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MINISTRY OF ENERGY COMMERCE AND INDUSTRY
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 12
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Έντυπες διαφημίσεις,  διαφημιστικά φυλλάδια,  έντυπο υλικό,  χαρτικά και
είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλων.  Επιστολόχαρτα,  αντίγραφα  και  εκτυπώσεις,
έντυπες εκδόσεις, έντυπα δελτία τύπου..
35: Ραδιοφωνική, τηλεοπτική και ηλεκτρονική διαφήμιση, διεξαγωγή εμπορικών
εκδηλώσεων..
38: Μετάδοση πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν την δραστηριότητα
του υπουργείου, μετάδοση πληροφοριών επί γραμμής..
41:  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  διοργάνωση
εκπαιδευτικών  εκδηλώσεων.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93320
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/01/2023
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MINISTRY OF ENERGY COMMERCE AND INDUSTRY
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 12
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Έντυπες διαφημίσεις,  διαφημιστικά φυλλάδια,  έντυπο υλικό,  χαρτικά και
είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλων.  Επιστολόχαρτα,  αντίγραφα  και  εκτυπώσεις,
έντυπες εκδόσεις, έντυπα δελτία τύπου..
35: Ραδιοφωνική, τηλεοπτική και ηλεκτρονική διαφήμιση, διεξαγωγή εμπορικών
εκδηλώσεων..
38: Μετάδοση πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν την δραστηριότητα
του υπουργείου, μετάδοση πληροφοριών επί γραμμής..
41:  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  διοργάνωση
εκπαιδευτικών  εκδηλώσεων.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93321
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/01/2023
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 12
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Έντυπες διαφημίσεις,  διαφημιστικά φυλλάδια,  έντυπο υλικό,  χαρτικά και
είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλων.  Επιστολόχαρτα,  αντίγραφα  και  εκτυπώσεις,
έντυπες εκδόσεις, έντυπα δελτία τύπου..
35: Ραδιοφωνική, τηλεοπτική και ηλεκτρονική διαφήμιση , διεξαγωγή εμπορικών
εκδηλώσεων..
38: Μετάδοση πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν την δραστηριότητα
του υπουργείου, μετάδοση πληροφοριών επί γραμμής..
41:  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  διοργάνωση
εκπαιδευτικών  εκδηλώσεων.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93322
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/01/2023
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 12
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Έντυπες διαφημίσεις,  διαφημιστικά φυλλάδια,  έντυπο υλικό,  χαρτικά και
είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλων.  Επιστολόχαρτα,  αντίγραφα  και  εκτυπώσεις,
έντυπες εκδόσεις, έντυπα δελτία τύπου..
35:  Ραδιοφωνική,  τηλεοπτική  και  ηλεκτρονική  διαφήμιση,  ,  διεξαγωγή
εμπορικών  εκδηλώσεων..
38: Μετάδοση πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν την δραστηριότητα
του υπουργείου, μετάδοση πληροφοριών επί γραμμής..
41:  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  διοργάνωση
εκπαιδευτικών  εκδηλώσεων.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93323
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/01/2023
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MINISTRY OF ENERGY COMMERCE AND INDUSTRY
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 12
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Έντυπες διαφημίσεις,  διαφημιστικά φυλλάδια,  έντυπο υλικό,  χαρτικά και
είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλων.  Επιστολόχαρτα,  αντίγραφα  και  εκτυπώσεις,
έντυπες εκδόσεις, έντυπα δελτία τύπου..
35: Ραδιοφωνική, τηλεοπτική και ηλεκτρονική διαφήμιση , διεξαγωγή εμπορικών
εκδηλώσεων..
38: Μετάδοση πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν την δραστηριότητα
του υπουργείου, μετάδοση πληροφοριών επί γραμμής..
41:  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  διοργάνωση



20/01/2023 110

20/01/2023 110/153

εκπαιδευτικών  εκδηλώσεων.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93324
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/01/2023
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 12
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Έντυπες διαφημίσεις,  διαφημιστικά φυλλάδια,  έντυπο υλικό,  χαρτικά και
είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλων.  Επιστολόχαρτα,  αντίγραφα  και  εκτυπώσεις,
έντυπες εκδόσεις, έντυπα δελτία τύπου..
35: Ραδιοφωνική, τηλεοπτική και ηλεκτρονική διαφήμιση , διεξαγωγή εμπορικών
εκδηλώσεων..
38: Μετάδοση πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν την δραστηριότητα
του υπουργείου, μετάδοση πληροφοριών επί γραμμής..
41:  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  διοργάνωση
εκπαιδευτικών  εκδηλώσεων.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93325
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/01/2023
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 12
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Έντυπες διαφημίσεις,  διαφημιστικά φυλλάδια,  έντυπο υλικό,  χαρτικά και
είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλων.  Επιστολόχαρτα,  αντίγραφα  και  εκτυπώσεις,
έντυπες εκδόσεις, έντυπα δελτία τύπου..
35: Ραδιοφωνική, τηλεοπτική και ηλεκτρονική διαφήμιση , διεξαγωγή εμπορικών
εκδηλώσεων..
38: Μετάδοση πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν την δραστηριότητα
του υπουργείου, μετάδοση πληροφοριών επί γραμμής..
41:  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  διοργάνωση
εκπαιδευτικών  εκδηλώσεων.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93326
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/01/2023
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MINISTRY OF ENERGY COMMERCE AND INDUSTRY
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 12
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Έντυπες διαφημίσεις,  διαφημιστικά φυλλάδια,  έντυπο υλικό,  χαρτικά και
είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλων.  Επιστολόχαρτα,  αντίγραφα  και  εκτυπώσεις,
έντυπες εκδόσεις, έντυπα δελτία τύπου..
35: Ραδιοφωνική, τηλεοπτική και ηλεκτρονική διαφήμιση , διεξαγωγή εμπορικών
εκδηλώσεων..
38: Μετάδοση πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν την δραστηριότητα
του υπουργείου, μετάδοση πληροφοριών επί γραμμής..
41:  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  διοργάνωση
εκπαιδευτικών  εκδηλώσεων.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93327
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/01/2023
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 12
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Έντυπες διαφημίσεις,  διαφημιστικά φυλλάδια,  έντυπο υλικό,  χαρτικά και
είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλων.  Επιστολόχαρτα,  αντίγραφα  και  εκτυπώσεις,
έντυπες εκδόσεις, έντυπα δελτία τύπου..
35: Ραδιοφωνική, τηλεοπτική και ηλεκτρονική διαφήμιση , διεξαγωγή εμπορικών
εκδηλώσεων..
38: Μετάδοση πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν την δραστηριότητα
του υπουργείου, μετάδοση πληροφοριών επί γραμμής..
41:  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  διοργάνωση
εκπαιδευτικών  εκδηλώσεων

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93328
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/01/2023
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(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MINISTRY OF ENERGY COMMERCE AND INDUSTRY
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 12
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Έντυπες διαφημίσεις,  διαφημιστικά φυλλάδια,  έντυπο υλικό,  χαρτικά και
είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλων.  Επιστολόχαρτα,  αντίγραφα  και  εκτυπώσεις,
έντυπες εκδόσεις, έντυπα δελτία τύπου..
35: Ραδιοφωνική, τηλεοπτική και ηλεκτρονική διαφήμιση , διεξαγωγή εμπορικών
εκδηλώσεων..
38: Μετάδοση πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν την δραστηριότητα
του υπουργείου, μετάδοση πληροφοριών επί γραμμής..
41:  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  διοργάνωση
εκπαιδευτικών  εκδηλώσεων.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93329
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/01/2023
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: MINISTRY OF ENERGY COMMERCE AND INDUSTRY
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 12
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Έντυπες διαφημίσεις,  διαφημιστικά φυλλάδια,  έντυπο υλικό,  χαρτικά και
είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλων.  Επιστολόχαρτα,  αντίγραφα  και  εκτυπώσεις,
έντυπες εκδόσεις, έντυπα δελτία τύπου..
35: Ραδιοφωνική, τηλεοπτική και ηλεκτρονική διαφήμιση , διεξαγωγή εμπορικών
εκδηλώσεων..
38: Μετάδοση πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν την δραστηριότητα
του υπουργείου, μετάδοση πληροφοριών επί γραμμής..
41:  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  διοργάνωση
εκπαιδευτικών  εκδηλώσεων.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93330
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 10/01/2023
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
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(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 12
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Έντυπες διαφημίσεις,  διαφημιστικά φυλλάδια,  έντυπο υλικό,  χαρτικά και
είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλων.  Επιστολόχαρτα,  αντίγραφα  και  εκτυπώσεις,
έντυπες εκδόσεις, έντυπα δελτία τύπου..
35: Ραδιοφωνική, τηλεοπτική και ηλεκτρονική διαφήμιση, διεξαγωγή εμπορικών
εκδηλώσεων..
38: Μετάδοση πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν την δραστηριότητα
του υπουργείου, μετάδοση πληροφοριών επί γραμμής..
41:  Οργάνωση  και  διεξαγωγή  επιμορφωτικών  σεμιναρίων,  διοργάνωση
εκπαιδευτικών  εκδηλώσεων.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93122
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 31/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 19, 2112 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι, έντυπο υλικό, υλικό βιβλιοδεσίας, φωτογραφίες, χαρτικά και
είδη γραφείου, εκτός επίπλου, κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις. Πλαστικά
φύλλα, μεμβράνες και τσάντες για περιτύλιγμα και συσκευασία, διαφημιστικά
φυλλάδια, έντυποι οδηγοί, ταξιδιωτικοί οδηγοί, έργα τέχνης και φιγούρες από
χαρτί και χαρτόνι και αρχιτεκτονικές μακέτες, έντυπο υλικό, γραφική ύλη και
εκπαιδευτικό υλικό..
35: Υπηρεσίες προώθησης και διαφήμισης του τουρισμού στην Κύπρο και στο
εξωτερικό/υπηρεσίες  διαφήμισης  και  μάρκετινγκ  (έντυπη,  ηλεκτρονική,
ψηφιακή, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εξωτερικούς χώρους)/ έκδοση διαφημιστικού
υλικού,  έκδοση  διαφημιστικών  εντύπων/έκδοση  έντυπου  υλικού  για
διαφημιστικούς  σκοπούς  σε  ηλεκτρονική  μορφή..
39: Παροχή πληροφοριών για τουριστικά ταξίδια στην Κύπρο.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93089
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 21/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 19, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1390 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:



20/01/2023 114

20/01/2023 114/153

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

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι. Έντυπο υλικό. Υλικό βιβλιοδεσίας. Φωτογραφίες. Χαρτικά
και  είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλου.  Κόλλες  για  χαρτικά  ή  οικιακές  χρήσεις.
Πλαστικά  φύλλα,  μεμβράνες  και  τσάντες  για  περιτύλιγμα  και  συσκευασία.
Διαφημιστικά φυλλάδια. Έντυποι οδηγοί. Ταξιδιωτικοί οδηγοί. Έργα Τέχνης και
φιγούρες από χαρτί  και  χαρτόνι  και  αρχιτεκτονικές μακέτες.  Έντυπο υλικό,
γραφική ύλη και εκπαιδευτικό υλικό..
35: Υπηρεσίες Προώθησης και Διαφήμισης του Τουρισμού στην Κύπρο και στο
Εξωτερικό  /  Υπηρεσίες  διαφήμισης  και  Μάρκετινγκ  (έντυπη,  ηλεκτρονική,
ψηφιακή,  ραδιόφωνο,  τηλεόραση,  πινακίδες  εξωτερικών  χώρων)  /  Έκδοση
διαφημιστικού Υλικού, Έκδοση διαφημιστικών εντύπων / Έκδοση έντυπου υλικού
για διαφημιστικούς σκοπούς σε ηλεκτρονική μορφή..
39: Παροχή πληροφοριών για τουριστικά ταξίδια στην Κύπρο.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93055
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 12/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): STELIOS KOUNNAS & SONS CONSTRUCTIONS LTD

ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 8, 7103 AΡΑΔΙΠΠΟΥ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: STELIOS KOUNNAS SONS CONSTRUCTIONS LTD ΚΟΥΝΝΑΣ
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
37: Εργασίες οικοδομής, κατασκευής και κατεδάφισης.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Δέσποινα Χριστοδούλου
Ανθέων 18, 7103 Αραδίππου
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93052
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 12/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): HACLIMATE CONTROL LTD

Γιαννάκη Ταλιώτη, 12, Μέσα Χωρίο 8290, Πάφος Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Advanced Solutions
(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
στη βιομηχανία και τις επιστήμες.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

CHRISTOS MENELAOU & CO LLC
Ν.Νικολαίδη & Κινύρα, 4, CENTER POINT, BLOCK A', Γραφείο 207 8010, Πάφος
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 92534
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 23/03/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Mada Holdings Ltd.

Σταδίου  85,  ALISON COURT No.9,  4ος  όροφος,  Διαμ./Γρ.402,  6020 Λάρνακα
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
9: Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών με δυνατότητα τηλεφόρτωσης..
41:  Παροχή  τεχνικών  συμβουλών  στον  τομέα  της  εκπαίδευσης  διαχείρισης
κινδύνων στον κυβερνοχώρο..
42:  Υπηρεσίες  κυβερνοασφάλειας  με  τη  φύση  του  περιορισμού  της  μη
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε συστήματα υπολογιστών; Παροχή συμβουλών
τεχνολογίας  κυβερνοασφάλειας  στον  τομέα  της  κυβερνοασφάλειας;  Παροχή
συμβουλών  τεχνολογίας  στον  τομέα  της  ανάλυσης  των  επιχειρήσεων  στον
κυβερνοχώρο; Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών στον τομέα των επιχειρηματικών
διαδικασιών;  Διαχείριση  έργου  μέσω  ηλεκτρονικού  υπολογιστή;  Υπηρεσίες
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τεχνολογιών  της  πληροφορικής,  συγκεκριμένα,  απομακρυσμένη  διαχείριση
συστημάτων  τεχνολογίας  πληροφοριών  άλλων;  Ηλεκτρονικών  υπολογιστών
(Προγραμματισμός); Υπηρεσίες τεχνολογιών της πληροφορικής, συγκεκριμένα,
απομακρυσμένη διαχείριση συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών άλλων που
αποτελούνται από Διακομιστές, Υποδομή, Δεδομένα, Πληροφορίες, Επικοινωνία,
Υλισμικό  Λογισμικό,  Ταχυδρομείο  ηλεκτρονικό,  Εφεδρική  αποθήκευση  και
Ανάκτηση  από  Καταστροφές,  Ασφάλεια;  Δημιουργία,  εγκατάσταση  και
συντήρηση  προγραμμάτων  επεξεργασίας  δεδομένων;  Υπηρεσίες  τεχνικής
υποστήριξης λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών συγκεκριμένα,  υπηρεσίες
24 7 γραφείου εξυπηρέτησης ή γραφείου βοήθειας για υποδομές πληροφορικής,
λειτουργικά συστήματα, συστήματα βάσεων δεδομένων και εφαρμογές Ιστού;
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα κυβερνοασφάλειας και συμμόρφωσης;
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα του υπολογιστικού νέφος; Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών στον τομέα διαχείρισης έργων τεχνολογίας πληροφοριών;
Υπηρεσίες  εξατομικευμένου  σχεδιασμού  προγραμματισμού  εφαρμογών
διεπαφών;  Aνάπτυξη,  εφαρμογή,  παρακολούθηση  και  βελτίωση  πρακτικών
διακυβέρνησης και διαχείρισης της τεχνολογίας πληροφορικής; αξιολόγηση της
προϋπάρχουσας υποδομής πριν από την εγκατάσταση καλωδίων, ηλεκτρονικών
υπολογιστών,  εξοπλισμού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  πρόσβασης  στο
Διαδίκτυο, τηλεφώνων, διακομιστών και υλισμικού και λογισμικού φωνής επί
διαδικτυακού  πρωτόκολλου;  Υπηρεσίες  ασφάλειας  δεδομένων;  Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων;  Ανάλυση απειλών
ασφαλείας ηλεκτρονικών υπολογιστών για την προστασία δεδομένων; Υπηρεσίες
ασφάλειας  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  την  προστασία  από  παράνομη
δικτυακή  πρόσβαση;  Παροχή  συμβουλών  σε  θέματα  ασφάλειας  διαδικτύου.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας
και υπηρεσίες ολοκλήρωσης συστημάτων; Υπηρεσίες ολοκλήρωσης τεχνολογίας
πληροφοριών συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης χαμηλής τάσης; Εγκατάσταση,
συντήρηση  και  επισκευή  λογισμικού  φωνής  επί  διαδικτυακού  πρωτόκολλου;
Παροχή  υπηρεσιών  εφαρμογών  που  βασίζεται  στο  Διαδίκτυο,  συγκεκριμένα
φιλοξενία,  διαχείριση,  ανάπτυξη,  ανάλυση  και  συντήρηση  του  κώδικα,  των
εφαρμογών και του λογισμικού για ιστοτόπους άλλων; Υπηρεσίες τεχνολογιών
της  πληροφορικής;  Υπηρεσίες  σχεδίασης,  σχεδιασμού  και  εφαρμογής
τεχνολογιών  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για  άλλους;  Υπηρεσίες  σχεδίασης,
σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων πληροφορικής; Υπηρεσίες διαχείρισης
έργων προμηθευτών τεχνολογίας για τρίτους; Παροχή εικονικών συστημάτων
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  εικονικών  περιβαλλόντων  ηλεκτρονικών
υπολογιστών μέσω υπολογιστικού νέφους; Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών στον
τομέα  της  τεχνολογίας  πληροφοριών;  Παροχή  προγραμμάτων  διαχείρισης
κινδύνων  ασφάλειας  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη
λογισμικού;  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  λογισμικού;  Ανάπτυξη  λογισμικού  για
ηλεκτρονικούς υπολογιστές; Υπηρεσίες παροχής τεχνολογικών συμβουλών σε
σχέση  με  προγράμματα  ηλεκτρονικών  υπολογιστών;  Υπηρεσίες  τεχνικής
υποστήριξης λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών συγκεκριμένα υπηρεσίες 24
7 παρακολούθησης εφαρμογών που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη
και  τη  διαχείριση  συστημάτων  κυβερνοασφάλειας  για  άλλους;  Υπηρεσίες
τεχνικής  υποστήριξης  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  συγκεκριμένα
επίλυση  προβλημάτων  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  [τεχνική
υποστήριξη];  Παροχή  τεχνολογικών  συμβουλών  στον  τομέα  της
κυβερνοασφάλειας; Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης λογισμικού ηλεκτρονικών
υπολογιστών συγκεκριμένα υπηρεσίες διαχείρισης υποδομής εξ αποστάσεως και
επιτόπου για παρακολούθηση, διαχείριση και χειρισμός δημόσιων και ιδιωτικών
συστημάτων πληροφορικής και  εφαρμογών υπολογιστικού νέφους;  Υπηρεσίες
τεχνικής  συμβουλευτικής  στον  τομέα  της  κυβερνοασφάλειας;  Υπηρεσίες
τεχνικής συμβουλευτικής στον τομέα της εκπαίδευσης διαχείρισης κινδύνων
στον κυβερνοχώρο..
45:  Παραχώρηση  άδειας  χρήσης  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών
[νομικές  υπηρεσίες].

(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: 93248
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 29/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 19, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1390 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: H CYPRUS HOSPITALITY AWARDS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Έντυπο υλικό, γραφική ύλη, εκπαιδευτικό υλικό..
35:  Διαφήμιση,  εμπορία  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης.Διαφήμιση
(ενέργειες πώλησης (μάρκετινγκ) και υπηρεσίες προώθησης, άμεσο μάρκετινγκ,
ανάπτυξη εκστρατειών προώθησης, δημιουργία διαφημιστικού υλικού..
39: Παροχή πληροφοριών για τουριστικά ταξίδια στην Κύπρο..
41: Υπηρεσίες εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού, οργάνωση συνεδρίων,
εκθέσεων και  διαγωνισμών,  διαχείριση/διοργάνωση Διαγωνισμού και  τελετής
απονομής Βραβείων.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93104
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 26/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Ellinas Finance Public Company Limited

Ellinas House,  6 Theotoki  Street,  1055 Nicosia P.O.Box 21357,  1507 Nicosia
Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: EF ELLINAS FINANCE
 Περιγραφή: Αποτελεί το λογότυπο της εταιρείας
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Χρηματοδοτικός δανεισμός.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93202
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 18/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): ITIPS TECHNOLOGY LIMITED

25  Μαρτίου  27,  D.  MICHAEL  TOWER,  Flat/Office  105A,  Έγκωμη,  Λευκωσία,
Cyprus

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

ή/και Υπηρεσιών:
9:  Ηχογραφημένα  περιεχόμενα.  Συσκευές  τεχνολογίας  πληροφοριών  και
συσκευές οπτικοακουστικές πολυμέσων και  φωτογραφικές.  Συσκευές,  όργανα
και καλώδια για ηλεκτρισμό..
35:  Διαφήμιση,  ενέργειες  πώλησης  (μάρκετινγκ)  και  υπηρεσίες  προώθησης.
Εμπορικές  συναλλαγές  και  υπηρεσίες  ενημέρωσης  των  καταναλωτών.
Επιχειρηματική υποστήριξη,  υπηρεσίες διοίκησης και  διαχείρισης.  Διαχείριση
επιχειρήσεων..
36:  Υπηρεσίες  ασφάλισης.  Παροχή  προ-πληρωμένων  καρτών  και  μαρκών.
Χρηματοπιστωτικές,  νομισματικές  και  τραπεζικές  υπηρεσίες.  Υπηρεσίες
οικονομικών/χρηματοπιστωτικών  εκτιμήσεων..
41:  Υπηρεσίες  έκδοσης,  αναφοράς,  και  σύνταξης  κειμένων.  Υπηρεσίες
εκπαίδευσης,  ψυχαγωγίας  και  αθλητισμού.  Μετάφραση  και  ερμηνεία.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

Μαρία Τάκη
25 Μαρτίου, 27, D.MICHAEL TOWER, Flat/Office 105A, Έγκωμη, Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93152
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Platanico Wines & Spirits Ltd

Γιάννου Κρανιδιώτη 170, 2235 Λατσιά Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ Cyprus Product ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΥΚΟ ΚΡΑΣΙ SWEET WINE
ΠΕΡΙΕΧΕΙ  ΘΕΙΩΔΗ  ΠΛΑΤΑΝΗΣ  ΓΝΗΣΙΟ  1922  Ωριμάζει  σε  Δρύινα  Βαρέλια
Εμφιαλώνεται από Platanico Wines Spirits Ltd

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

33: Οίνος.

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93217
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 30/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Το θέλω γίνεται ΜΠΟΡΩ HELLENIC BANK
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16:  Χαρτί;  χαρτόνι;  Έντυπο  υλικό,  γραφική  ύλη  και  εκπαιδευτικό  υλικό;
βιβλιάρια  επιταγών;  επιστολόχαρτα;  προϊόντα  τυπογραφείου;  εφημερίδες;
περιοδικά; φυλλάδια; μπροσούρες; αφίσες; ντοσιέ; προσκλήσεις; ετικέτες από
χαρτί; αυτοκόλλητα; πινακίδες παρουσίασης σε εμπορικές εκθέσεις..
35:  Διαφήμιση;  Εκστρατείες μάρκετινγκ;  Ανάπτυξη εκστρατειών προώθησης;
Οργάνωση διαγωνισμών για διαφημιστικούς σκοπούς; Οργάνωση παρουσιάσεων
για διαφημιστικούς σκοπούς; Διανομή φυλλαδίων για διαφημιστικούς σκοπούς;
Διεξαγωγή  εκθέσεων  για  διαφημιστικούς  σκοπούς;  Έρευνα  αγοράς  για
διαφημιστικούς  σκοπούς;  Παραγωγή  ηχογραφήσεων  για  διαφημιστικούς
σκοπούς; Παραγωγή βιντεοεγγραφών για διαφημιστικούς σκοπούς; Ηλεκτρονική
δημοσίευση έντυπου υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς..
36:  Χρηματοπιστωτικές,  νομισματικές  και  τραπεζικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες
αποταμίευσης  και  δανεισμού;  ασφαλιστικές  υπηρεσίες;  Υπηρεσίες  παροχής
συμβουλών  σε  σχέση  με  την  παροχή  χρηματοδότησης  πλοίων;  οικονομικές
υπηρεσίες;  χρηματοοικονομικές υπηρεσίες;  επενδυτικές υπηρεσίες;  υπηρεσίες
συναλλάγματος; κτηματομεσιτικές υπηρεσίες.

(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: 93194
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Themis Portfolio Management Limited

Armenias, 60, Strovolos, 2006, Nicosia Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
35: Μάρκετινγκ ακινήτων; Δημοπρασίες ακινήτων; Ανάλυση αγοράς ακινήτων..
36:  Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Κοινοπρακτική  αγορά
ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία  ακινήτων;  Υπηρεσίες
αποτίμησης ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας;
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας; Διαχείριση ακινήτων; Παροχή συμβουλών για
θέματα  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υπηρεσίες;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;
Μεσιτεία  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις;  Επενδύσεις  ακινήτων;
Μερισμού μετοχών ακινήτων; Χρηματοδότηση ακινήτων; Διαχείριση επενδύσεων
σε ακίνητα; Υπηρεσίες δανεισμού ακινήτων; Υπηρεσίες μεσεγγύησης ακινήτων;
Υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων; Μεσιτεία ακινήτων; Υπηρεσίες χρονομεριστικής
μίσθωσης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  απόκτησης  ακινήτων;  Αξιολόγηση  ακινήτων
[οικονομική];  Αξιολογήσεις  ιδιοκτησίας  (ακίνητα);  Οικονομικές  αξιολογήσεις
[ακίνητα]; Αξιολογήσεις ακινήτων; Αποτίμηση ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης
ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγησης ακινήτων; Αξιολογήσεις ακινήτων
[αποτιμήσεις]; Εκτίμηση ακινήτων; Αποτίμηση ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Διαχείριση  ακινήτων;  Προγραμματισμός  επενδύσεων
χαρτοφυλακίου  ακινήτων;  Υπηρεσίες  ασφάλισης  ακινήτων;  Ασφάλιση
ιδιοκτησίας  (ακίνητη  περιουσία);  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων;
Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτών;  Κτηματομεσιτικές
υποθέσεις;  Παροχή  χρηματοπιστωτικών  συμβουλών  σε  σχέση  με  επενδύσεις
ακινήτων; Παροχή συμβουλών σχετικά με επενδύσεις σε ακίνητα; Οργάνωση
μίσθωσης  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  ανανέωσης  της
χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων; Χορήγηση δανείων για ακίνητα; Υπηρεσίες
παραχώρησης  μισθωτηρίου  για  ακίνητα;  Υπηρεσίες  μεσιτικών  γραφείων
ακινήτων; Αγορά ακινήτων για λογαριασμό τρίτων; Απόκτηση ακινήτων [για
άλλους];  Μίσθωση  ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία
ακινήτων; Υπηρεσίες συμβούλων για εταιρικά ακίνητα; Αξιολόγηση ακινήτων
(ακίνητης  περιουσίας)  [οικονομική];  Υπηρεσίες  αποτίμησης  ακίνητης
περιουσίας;  Αξιολόγηση  και  αποτίμηση  ακινήτων;  Αποτιμήσεις  σε  θέματα
ακινήτων;  Γραφεία  ευρέσεως  κατάλυσης  (ακίνητη  περιουσία);  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Επενδύσεις κεφαλαίων σε ακίνητα; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού  γραφείου;  Μίσθωση
γραφείων [ακίνητα];  Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με οικιστικά
ακίνητα;  Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Διαχείριση
επενδύσεων σε ακίνητα; Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων [κτηματομεσιτεία
ιδιοκτησίας μόνο]; Διευθέτηση μισθώσεων ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης και
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας; Εκτιμήσεις χρηματοοικονομικές [ασφάλειες,
τράπεζες, ακίνητα]; Ασφαλιστικές υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητα; Υπηρεσίες
διακανονισμού  σε  σχέση  με  ακίνητα  [οικονομικές  υπηρεσίες];  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και ακίνητης
περιουσίας; Υπηρεσίες οικονομικής διαπραγμάτευσης στον τομέα των ακινήτων;
Οικονομική  διαχείριση  έργων  που  αφορούν  ακίνητα;  Παροχή  οικονομικών
εγγυήσεων για έκδοση ομολογιών με υποθήκη ακίνητης περιουσίας;  Παροχή
πληροφοριών σε σχέση με ακίνητη περιουσία; Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για
την  αγορά  ακινήτων;  Αποτίμηση  αξίας  ατομικής  και  ακίνητης  περιουσίας;
Διαχείριση οικονομικών υποθέσεων σχετικά με ακίνητα; Υπηρεσίες διαχείρισης
ακινήτων  σε  σχέση  με  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις;  Υπηρεσίες  διαχείρισης
ακινήτων σε σχέση με αίθουσες ψυχαγωγίας; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε
σχέση  με  χώρους  γραφείων;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με
οικιστικά  κτίρια;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με  κτιριακά
συγκροτήματα; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με επαγγελματικά και
εμπορικά κτίρια; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εμπορικά κέντρα;
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εγκαταστάσεις λιανικής πώλησης;
Επιλογή  και  απόκτηση  ακινήτων  (για  λογαριασμό  τρίτων);  Οικονομικές
υπηρεσίες στον τομέα των ακινήτων; Υπηρεσίες πρακτορείου χρηματοδοτικής
μίσθωσης ακίνητης  περιουσίας;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων σχετικά  με
συναλλαγές στον τομέα των ακινήτων; Ρύθμιση χρηματοδοτικών μισθώσεων και
συμφωνιών  ενοικίασης  για  ακίνητη  περιουσία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού
γραφείου  για  τη  χρηματοδοτική  μίσθωση  γης;  Παροχή  κτηματομεσιτικών
πληροφοριών  σε  σχέση  με  ακίνητα  και  γη;  Οργάνωση  της  παροχής
χρηματοδότησης για την αγορά ακινήτων; Υπηρεσίες ακινήτων που αφορούν τη
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διαχείριση επενδύσεων ακινήτων; Υπηρεσίες κτηματομεσιτικού γραφείου για την
εκμίσθωση κτιρίων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με ακίνητα και με την αγορά
ακινήτων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με κτηματομεσιτικές υποθέσεις, μέσω
του  Διαδικτύου;  Υπηρεσίες  παροχής  καταλόγων  με  ακίνητα  για  ενοικίαση
κατοικιών και διαμερισμάτων; Παροχή βοήθειας στην αγορά ακινήτων και στην
εξασφάλιση  των  οικονομικών  συμφερόντων  σε  θέματα  ακινήτων;  Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών γραφείων σε σχέση με την αγορά και πώληση γης; Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών  γραφείων  σε  σχέση  με  την  αγορά  και  πώληση  κτιρίων;
Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Κοινοπρακτική  αγορά
ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία  ακινήτων;  Υπηρεσίες
αποτίμησης ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας;
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας; Διαχείριση ακινήτων; Παροχή συμβουλών για
θέματα  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υπηρεσίες;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;
Μεσιτεία  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις;  Επενδύσεις  ακινήτων;
Μερισμού μετοχών ακινήτων; Χρηματοδότηση ακινήτων; Διαχείριση επενδύσεων
σε ακίνητα; Υπηρεσίες δανεισμού ακινήτων; Υπηρεσίες μεσεγγύησης ακινήτων;
Υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων; Μεσιτεία ακινήτων; Υπηρεσίες χρονομεριστικής
μίσθωσης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  απόκτησης  ακινήτων;  Αξιολόγηση  ακινήτων
[οικονομική];  Αξιολογήσεις  ιδιοκτησίας  (ακίνητα);  Οικονομικές  αξιολογήσεις
[ακίνητα]; Αξιολογήσεις ακινήτων; Αποτίμηση ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης
ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγησης ακινήτων; Αξιολογήσεις ακινήτων
[αποτιμήσεις]; Εκτίμηση ακινήτων; Αποτίμηση ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Διαχείριση  ακινήτων;  Προγραμματισμός  επενδύσεων
χαρτοφυλακίου  ακινήτων;  Υπηρεσίες  ασφάλισης  ακινήτων;  Ασφάλιση
ιδιοκτησίας  (ακίνητη  περιουσία);  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων;
Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτών;  Κτηματομεσιτικές
υποθέσεις;  Παροχή  χρηματοπιστωτικών  συμβουλών  σε  σχέση  με  επενδύσεις
ακινήτων; Παροχή συμβουλών σχετικά με επενδύσεις σε ακίνητα; Οργάνωση
μίσθωσης  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  ανανέωσης  της
χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων; Χορήγηση δανείων για ακίνητα; Υπηρεσίες
παραχώρησης  μισθωτηρίου  για  ακίνητα;  Υπηρεσίες  μεσιτικών  γραφείων
ακινήτων; Αγορά ακινήτων για λογαριασμό τρίτων; Απόκτηση ακινήτων [για
άλλους];  Μίσθωση  ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία
ακινήτων; Υπηρεσίες συμβούλων για εταιρικά ακίνητα; Αξιολόγηση ακινήτων
(ακίνητης  περιουσίας)  [οικονομική];  Υπηρεσίες  αποτίμησης  ακίνητης
περιουσίας;  Αξιολόγηση  και  αποτίμηση  ακινήτων;  Αποτιμήσεις  σε  θέματα
ακινήτων;  Γραφεία  ευρέσεως  κατάλυσης  (ακίνητη  περιουσία);  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Επενδύσεις κεφαλαίων σε ακίνητα; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού  γραφείου;  Μίσθωση
γραφείων [ακίνητα];  Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με οικιστικά
ακίνητα;  Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Διαχείριση
επενδύσεων σε ακίνητα; Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων [κτηματομεσιτεία
ιδιοκτησίας μόνο]; Διευθέτηση μισθώσεων ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης και
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας; Εκτιμήσεις χρηματοοικονομικές [ασφάλειες,
τράπεζες, ακίνητα]; Ασφαλιστικές υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητα; Υπηρεσίες
διακανονισμού  σε  σχέση  με  ακίνητα  [οικονομικές  υπηρεσίες];  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και ακίνητης
περιουσίας; Υπηρεσίες οικονομικής διαπραγμάτευσης στον τομέα των ακινήτων;
Οικονομική  διαχείριση  έργων  που  αφορούν  ακίνητα;  Παροχή  οικονομικών
εγγυήσεων για έκδοση ομολογιών με υποθήκη ακίνητης περιουσίας;  Παροχή
πληροφοριών σε σχέση με ακίνητη περιουσία; Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για
την  αγορά  ακινήτων;  Αποτίμηση  αξίας  ατομικής  και  ακίνητης  περιουσίας;
Διαχείριση οικονομικών υποθέσεων σχετικά με ακίνητα; Υπηρεσίες διαχείρισης
ακινήτων  σε  σχέση  με  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις;  Υπηρεσίες  διαχείρισης
ακινήτων σε σχέση με αίθουσες ψυχαγωγίας; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε
σχέση  με  χώρους  γραφείων;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με
οικιστικά  κτίρια;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με  κτιριακά
συγκροτήματα; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με επαγγελματικά και
εμπορικά κτίρια; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εμπορικά κέντρα;
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εγκαταστάσεις λιανικής πώλησης;
Επιλογή  και  απόκτηση  ακινήτων  (για  λογαριασμό  τρίτων);  Οικονομικές
υπηρεσίες στον τομέα των ακινήτων; Υπηρεσίες πρακτορείου χρηματοδοτικής
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μίσθωσης ακίνητης  περιουσίας;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων σχετικά  με
συναλλαγές στον τομέα των ακινήτων; Ρύθμιση χρηματοδοτικών μισθώσεων και
συμφωνιών  ενοικίασης  για  ακίνητη  περιουσία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού
γραφείου  για  τη  χρηματοδοτική  μίσθωση  γης;  Παροχή  κτηματομεσιτικών
πληροφοριών  σε  σχέση  με  ακίνητα  και  γη;  Οργάνωση  της  παροχής
χρηματοδότησης για την αγορά ακινήτων; Υπηρεσίες ακινήτων που αφορούν τη
διαχείριση επενδύσεων ακινήτων; Υπηρεσίες κτηματομεσιτικού γραφείου για την
εκμίσθωση κτιρίων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με ακίνητα και με την αγορά
ακινήτων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με κτηματομεσιτικές υποθέσεις, μέσω
του  Διαδικτύου;  Υπηρεσίες  παροχής  καταλόγων  με  ακίνητα  για  ενοικίαση
κατοικιών και διαμερισμάτων; Παροχή βοήθειας στην αγορά ακινήτων και στην
εξασφάλιση  των  οικονομικών  συμφερόντων  σε  θέματα  ακινήτων;  Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών γραφείων σε σχέση με την αγορά και πώληση γης; Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών γραφείων σε σχέση με την αγορά και πώληση κτιρίων.

(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: 93191
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 17/11/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Themis Portfolio Management Limited

Armenias, 60, Strovolos, 2006, Nicosia Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
35: Μάρκετινγκ ακινήτων; Δημοπρασίες ακινήτων; Ανάλυση αγοράς ακινήτων..
36:  Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Κοινοπρακτική  αγορά
ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία  ακινήτων;  Υπηρεσίες
αποτίμησης ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας;
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας; Διαχείριση ακινήτων; Παροχή συμβουλών για
θέματα  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υπηρεσίες;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;
Μεσιτεία  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις;  Επενδύσεις  ακινήτων;
Μερισμού μετοχών ακινήτων; Χρηματοδότηση ακινήτων; Διαχείριση επενδύσεων
σε ακίνητα; Υπηρεσίες δανεισμού ακινήτων; Υπηρεσίες μεσεγγύησης ακινήτων;
Υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων; Μεσιτεία ακινήτων; Υπηρεσίες χρονομεριστικής
μίσθωσης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  απόκτησης  ακινήτων;  Αξιολόγηση  ακινήτων
[οικονομική];  Αξιολογήσεις  ιδιοκτησίας  (ακίνητα);  Οικονομικές  αξιολογήσεις
[ακίνητα]; Αξιολογήσεις ακινήτων; Αποτίμηση ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης
ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγησης ακινήτων; Αξιολογήσεις ακινήτων
[αποτιμήσεις]; Εκτίμηση ακινήτων; Αποτίμηση ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Διαχείριση  ακινήτων;  Προγραμματισμός  επενδύσεων
χαρτοφυλακίου  ακινήτων;  Υπηρεσίες  ασφάλισης  ακινήτων;  Ασφάλιση
ιδιοκτησίας  (ακίνητη  περιουσία);  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων;
Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτών;  Κτηματομεσιτικές
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υποθέσεις;  Παροχή  χρηματοπιστωτικών  συμβουλών  σε  σχέση  με  επενδύσεις
ακινήτων; Παροχή συμβουλών σχετικά με επενδύσεις σε ακίνητα; Οργάνωση
μίσθωσης  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  ανανέωσης  της
χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων; Χορήγηση δανείων για ακίνητα; Υπηρεσίες
παραχώρησης  μισθωτηρίου  για  ακίνητα;  Υπηρεσίες  μεσιτικών  γραφείων
ακινήτων; Αγορά ακινήτων για λογαριασμό τρίτων; Απόκτηση ακινήτων [για
άλλους];  Μίσθωση  ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία
ακινήτων; Υπηρεσίες συμβούλων για εταιρικά ακίνητα; Αξιολόγηση ακινήτων
(ακίνητης  περιουσίας)  [οικονομική];  Υπηρεσίες  αποτίμησης  ακίνητης
περιουσίας;  Αξιολόγηση  και  αποτίμηση  ακινήτων;  Αποτιμήσεις  σε  θέματα
ακινήτων;  Γραφεία  ευρέσεως  κατάλυσης  (ακίνητη  περιουσία);  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Επενδύσεις κεφαλαίων σε ακίνητα; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού  γραφείου;  Μίσθωση
γραφείων [ακίνητα];  Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με οικιστικά
ακίνητα;  Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Διαχείριση
επενδύσεων σε ακίνητα; Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων [κτηματομεσιτεία
ιδιοκτησίας μόνο]; Διευθέτηση μισθώσεων ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης και
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας; Εκτιμήσεις χρηματοοικονομικές [ασφάλειες,
τράπεζες, ακίνητα]; Ασφαλιστικές υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητα; Υπηρεσίες
διακανονισμού  σε  σχέση  με  ακίνητα  [οικονομικές  υπηρεσίες];  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και ακίνητης
περιουσίας; Υπηρεσίες οικονομικής διαπραγμάτευσης στον τομέα των ακινήτων;
Οικονομική  διαχείριση  έργων  που  αφορούν  ακίνητα;  Παροχή  οικονομικών
εγγυήσεων για έκδοση ομολογιών με υποθήκη ακίνητης περιουσίας;  Παροχή
πληροφοριών σε σχέση με ακίνητη περιουσία; Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για
την  αγορά  ακινήτων;  Αποτίμηση  αξίας  ατομικής  και  ακίνητης  περιουσίας;
Διαχείριση οικονομικών υποθέσεων σχετικά με ακίνητα; Υπηρεσίες διαχείρισης
ακινήτων  σε  σχέση  με  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις;  Υπηρεσίες  διαχείρισης
ακινήτων σε σχέση με αίθουσες ψυχαγωγίας; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε
σχέση  με  χώρους  γραφείων;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με
οικιστικά  κτίρια;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με  κτιριακά
συγκροτήματα; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με επαγγελματικά και
εμπορικά κτίρια; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εμπορικά κέντρα;
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εγκαταστάσεις λιανικής πώλησης;
Επιλογή  και  απόκτηση  ακινήτων  (για  λογαριασμό  τρίτων);  Οικονομικές
υπηρεσίες στον τομέα των ακινήτων; Υπηρεσίες πρακτορείου χρηματοδοτικής
μίσθωσης ακίνητης  περιουσίας;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων σχετικά  με
συναλλαγές στον τομέα των ακινήτων; Ρύθμιση χρηματοδοτικών μισθώσεων και
συμφωνιών  ενοικίασης  για  ακίνητη  περιουσία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού
γραφείου  για  τη  χρηματοδοτική  μίσθωση  γης;  Παροχή  κτηματομεσιτικών
πληροφοριών  σε  σχέση  με  ακίνητα  και  γη;  Οργάνωση  της  παροχής
χρηματοδότησης για την αγορά ακινήτων; Υπηρεσίες ακινήτων που αφορούν τη
διαχείριση επενδύσεων ακινήτων; Υπηρεσίες κτηματομεσιτικού γραφείου για την
εκμίσθωση κτιρίων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με ακίνητα και με την αγορά
ακινήτων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με κτηματομεσιτικές υποθέσεις, μέσω
του  Διαδικτύου;  Υπηρεσίες  παροχής  καταλόγων  με  ακίνητα  για  ενοικίαση
κατοικιών και διαμερισμάτων; Παροχή βοήθειας στην αγορά ακινήτων και στην
εξασφάλιση  των  οικονομικών  συμφερόντων  σε  θέματα  ακινήτων;  Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών γραφείων σε σχέση με την αγορά και πώληση γης; Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών  γραφείων  σε  σχέση  με  την  αγορά  και  πώληση  κτιρίων;
Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Κοινοπρακτική  αγορά
ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία  ακινήτων;  Υπηρεσίες
αποτίμησης ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας;
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας; Διαχείριση ακινήτων; Παροχή συμβουλών για
θέματα  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υπηρεσίες;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;
Μεσιτεία  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις;  Επενδύσεις  ακινήτων;
Μερισμού μετοχών ακινήτων; Χρηματοδότηση ακινήτων; Διαχείριση επενδύσεων
σε ακίνητα; Υπηρεσίες δανεισμού ακινήτων; Υπηρεσίες μεσεγγύησης ακινήτων;
Υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων; Μεσιτεία ακινήτων; Υπηρεσίες χρονομεριστικής
μίσθωσης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  απόκτησης  ακινήτων;  Αξιολόγηση  ακινήτων
[οικονομική];  Αξιολογήσεις  ιδιοκτησίας  (ακίνητα);  Οικονομικές  αξιολογήσεις
[ακίνητα]; Αξιολογήσεις ακινήτων; Αποτίμηση ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης
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ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες αξιολόγησης ακινήτων; Αξιολογήσεις ακινήτων
[αποτιμήσεις]; Εκτίμηση ακινήτων; Αποτίμηση ακίνητης περιουσίας; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Διαχείριση  ακινήτων;  Προγραμματισμός  επενδύσεων
χαρτοφυλακίου  ακινήτων;  Υπηρεσίες  ασφάλισης  ακινήτων;  Ασφάλιση
ιδιοκτησίας  (ακίνητη  περιουσία);  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων;
Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτών;  Κτηματομεσιτικές
υποθέσεις;  Παροχή  χρηματοπιστωτικών  συμβουλών  σε  σχέση  με  επενδύσεις
ακινήτων; Παροχή συμβουλών σχετικά με επενδύσεις σε ακίνητα; Οργάνωση
μίσθωσης  ακινήτων;  Κτηματομεσιτικά  γραφεία;  Υπηρεσίες  ανανέωσης  της
χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων; Χορήγηση δανείων για ακίνητα; Υπηρεσίες
παραχώρησης  μισθωτηρίου  για  ακίνητα;  Υπηρεσίες  μεσιτικών  γραφείων
ακινήτων; Αγορά ακινήτων για λογαριασμό τρίτων; Απόκτηση ακινήτων [για
άλλους];  Μίσθωση  ακινήτων;  Οργάνωση  μίσθωσης  ακινήτων;  Μεσιτεία
ακινήτων; Υπηρεσίες συμβούλων για εταιρικά ακίνητα; Αξιολόγηση ακινήτων
(ακίνητης  περιουσίας)  [οικονομική];  Υπηρεσίες  αποτίμησης  ακίνητης
περιουσίας;  Αξιολόγηση  και  αποτίμηση  ακινήτων;  Αποτιμήσεις  σε  θέματα
ακινήτων;  Γραφεία  ευρέσεως  κατάλυσης  (ακίνητη  περιουσία);  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Επενδύσεις κεφαλαίων σε ακίνητα; Υπηρεσίες
διαχείρισης  ακινήτων;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού  γραφείου;  Μίσθωση
γραφείων [ακίνητα];  Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με οικιστικά
ακίνητα;  Επενδύσεις  ακινήτων;  Χρηματοδότηση  ακινήτων;  Διαχείριση
επενδύσεων σε ακίνητα; Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων [κτηματομεσιτεία
ιδιοκτησίας μόνο]; Διευθέτηση μισθώσεων ακινήτων; Υπηρεσίες αποτίμησης και
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας; Εκτιμήσεις χρηματοοικονομικές [ασφάλειες,
τράπεζες, ακίνητα]; Ασφαλιστικές υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητα; Υπηρεσίες
διακανονισμού  σε  σχέση  με  ακίνητα  [οικονομικές  υπηρεσίες];  Παροχή
συμβουλών για θέματα ακινήτων; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και ακίνητης
περιουσίας; Υπηρεσίες οικονομικής διαπραγμάτευσης στον τομέα των ακινήτων;
Οικονομική  διαχείριση  έργων  που  αφορούν  ακίνητα;  Παροχή  οικονομικών
εγγυήσεων για έκδοση ομολογιών με υποθήκη ακίνητης περιουσίας;  Παροχή
πληροφοριών σε σχέση με ακίνητη περιουσία; Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για
την  αγορά  ακινήτων;  Αποτίμηση  αξίας  ατομικής  και  ακίνητης  περιουσίας;
Διαχείριση οικονομικών υποθέσεων σχετικά με ακίνητα; Υπηρεσίες διαχείρισης
ακινήτων  σε  σχέση  με  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις;  Υπηρεσίες  διαχείρισης
ακινήτων σε σχέση με αίθουσες ψυχαγωγίας; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε
σχέση  με  χώρους  γραφείων;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με
οικιστικά  κτίρια;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων  σε  σχέση  με  κτιριακά
συγκροτήματα; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με επαγγελματικά και
εμπορικά κτίρια; Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εμπορικά κέντρα;
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σε σχέση με εγκαταστάσεις λιανικής πώλησης;
Επιλογή  και  απόκτηση  ακινήτων  (για  λογαριασμό  τρίτων);  Οικονομικές
υπηρεσίες στον τομέα των ακινήτων; Υπηρεσίες πρακτορείου χρηματοδοτικής
μίσθωσης ακίνητης  περιουσίας;  Υπηρεσίες  διαχείρισης  ακινήτων σχετικά  με
συναλλαγές στον τομέα των ακινήτων; Ρύθμιση χρηματοδοτικών μισθώσεων και
συμφωνιών  ενοικίασης  για  ακίνητη  περιουσία;  Υπηρεσίες  κτηματομεσιτικού
γραφείου  για  τη  χρηματοδοτική  μίσθωση  γης;  Παροχή  κτηματομεσιτικών
πληροφοριών  σε  σχέση  με  ακίνητα  και  γη;  Οργάνωση  της  παροχής
χρηματοδότησης για την αγορά ακινήτων; Υπηρεσίες ακινήτων που αφορούν τη
διαχείριση επενδύσεων ακινήτων; Υπηρεσίες κτηματομεσιτικού γραφείου για την
εκμίσθωση κτιρίων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με ακίνητα και με την αγορά
ακινήτων; Παροχή πληροφοριών σε σχέση με κτηματομεσιτικές υποθέσεις, μέσω
του  Διαδικτύου;  Υπηρεσίες  παροχής  καταλόγων  με  ακίνητα  για  ενοικίαση
κατοικιών και διαμερισμάτων; Παροχή βοήθειας στην αγορά ακινήτων και στην
εξασφάλιση  των  οικονομικών  συμφερόντων  σε  θέματα  ακινήτων;  Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών γραφείων σε σχέση με την αγορά και πώληση γης; Υπηρεσίες
κτηματομεσιτικών γραφείων σε σχέση με την αγορά και πώληση κτιρίων.

(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: 93128
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 01/11/2022
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(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): V.B.M. TECHNOLOGIES LTD
Esperidon 33, Mouttagiaka, 4527, Limassol Cyprus

(540) Αναπαράσταση Σήματος:

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

ή/και Υπηρεσιών:
36: Είσπραξη πληρωμών λογαριασμών; Είσπραξη συναλλαγματικών; Υπηρεσίες
χρέωσης εισπρακτέων λογαριασμών; Χρηματοδότηση εισπρακτέων λογαρισμών;
Αγορά  και  μεταβίβαση  απαιτήσεων;  Διαχείριση  χρηματο-oικονομικών
υποθέσεων;  Διαχείριση οικονομικών υποθέσεων σχετικά με  ακίνητα;  Παροχή
συμβουλών σε σχέση με υπηρεσίες τραπεζικές; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών
σε σχέση με την εταιρική χρηματοδότηση; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε
σχέση με την πίστωση; Υπηρεσίες παροχής χρηματοπιστωτικών συμβουλών σε
σχέση με τη διαχείριση ενεργητικού; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα
επενδύσεων;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  χρηματοοικονομικά
θέματα;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σε  σχέση  με  τη  διαχείριση
(χρηματοπιστωτικών)  κινδύνων;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με
χρηματοοικονομικά  θέματα;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σε  θέματα
επενδυτικά και χρηματοοικονομικά; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με
υπηρεσίες δανεισμού; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με τη διαχείριση
χρημάτων; Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με υποθήκες; Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σχετικά με ιδιοκτησία ακινήτων; Παροχή συμβουλών σε
σχέση  με  υποθήκες  για  οικιστικά  ακίνητα;  Παροχή  συμβουλών  σχετικά  με
επενδύσεις για συνταξιοδότηση; Γραφεία για τη διαπραγμάτευση συμβάσεων
προθεσμιακών  συναλλαγών  σε  βασικά  προϊόντα;  Υπηρεσίες  διαχείρισης
ακινήτων;  Υπηρεσίες  εκτίμησης  πνευματικής  ιδιοκτησίας;  Νομισματικές
πράξεις;  Διακανονισμός  χρηματοπιστωτικών  επενδύσεων;  Προετοιμασία
υποθηκών και δανείων; Υπηρεσίες διαχείρισης ενεργητικού και χαρτοφυλακίου;
Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού; Αυτοματοποιημένες τραπεζικές υπηρεσίες;
Υπηρεσίες  αυτόματης  πληρωμής;  Αυτοματοποιημένη  διαπραγμάτευση
χρεογράφων;  Υπηρεσίες  αυτοματοποιημένης  εκτέλεσης  συναλλαγών
χρεογράφων;  Υπηρεσίες  τραπεζικών  καρτών,  πιστωτικών  καρτών,  καρτών
ανάληψης και καρτών ηλεκτρονικών πληρωμών; Υπηρεσίες τραπεζικών καρτών;
Τραπεζιτικές  υπηρεσίες;  Τραπεζικές  και  χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες;
Χρηματοπιστωτικές,  νομισματικές  και  τραπεζικές  υπηρεσίες;  Μεσιτεία;
Μεσιτεία  μακροπρόθεσμων  επενδύσεων;  Εμπορία  συναλλάγματος;
Χρηματιστηριακή  διαπραγμάτευση  προθεσμιακών  μέσων;  Διαπραγμάτευση
μετοχών;  Επένδυση  κεφαλαίων;  Γραφεία  χρηματοπιστωτικού  συμψηφισμού;
Εκτέλεση  χρηματοπιστωτικών  εργασιών  μέσω  διαδικτύου;  Υπηρεσίες
πρακτορείων πίστωσης; Υπηρεσίες πιστωτικών καρτών και καρτών μετρητών;
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Υπηρεσίες καρτών πίστωσης και χρέωσης; Υπηρεσίες πιστωτικών καρτών και
καρτών  πληρωμών;  Υπηρεσίες  πληρωμής  με  πιστωτική  κάρτα;  Υπηρεσίες
καρτών πληρωμών; Υπηρεσίες μεταφοράς συναλλάγματος; Καρτών χρεωστικών
(Υπηρεσίες  -);  Αξιογράφων  κατάθεση;  Μεταφορά  κεφαλαίων  (ηλεκτρονικά);
Σύστημα  ηλεκτρονικής  μεταφοράς  κεφαλαίων  μέσω  τεχνολογίας  αλυσίδας
συστοιχιών; Ηλεκτρονική μεταφορά κρυπτοστοιχείων; Υπηρεσίες ηλεκτρονικού
πορτοφολιού  (υπηρεσίες  πληρωμών);  Αγοραπωλησία  συναλλάγματος  και
υπηρεσίες  συναλλάγματος;  Οικονομικές  υπηρεσίες  τελωνειακής  μεσιτείας;
Χρηματοοικονομικές  συναλλαγές  κρυπτοπεριουσιακών  στοιχείων;
Χρηματοοικονομική  διαχείριση;  Υπηρεσίες  οικονομικής  έρευνας;
Χρηματοοικονομική εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας;
Χρηματοδότησης  (Υπηρεσίες  -);  Επένδυση  κεφαλαίων;  Υπηρεσίες  τραπεζικής
μέσω κινητών; Διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες; Επεξεργασία πληρωμών με
πιστωτικές κάρτες; Επεξεργασία πληρωμών μέσω χρεωστικής κάρτας; Παροχή
πληροφόρησης  σε  οικονομικά  θέματα;  Παροχή  χρηματοοικονομικών
πληροφοριών  μέσω  δικτυακού  τόπου;  Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις;
Κτηματομεσιτικές  υποθέσεις;  Μεσιτεία  ακινήτων;  Διαχείριση  ακινήτων;
Διαχείριση  ακινήτων;  Υπηρεσίες  ταμιευτηρίου;  Χρηματιστηρίου  (Μεσιτεία  -);
Μεσιτεία  χρηματιστηρίου;  Χρηματιστηρίου  (Δημοσίευση  τιμών  -);  Υπηρεσίες
άμεσης  χρέωσης;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  τραπεζικής;  Ηλεκτρονικές
συναλλαγές  μέσω  πιστωτικής  κάρτας;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  είσπραξης
οφειλών; Υπηρεσίες ηλεκτρονικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών; Υπηρεσίες
ηλεκτρονικής  πληρωμής;  Ηλεκτρονική  επεξεργασία  πληρωμών;  Ηλεκτρονική
μεταφορά  εικονικών  νομισμάτων;  Υπηρεσίες  εμπορίας  συναλλάγματος;
Οικονομική  ανάλυση και  παροχή εμπειρογνωμοσύνης;  Υπηρεσίες  οικονομικής
ανάλυσης και έρευνας; Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής ανάλυσης σε σχέση με
επενδύσεις;  Χρηματοοικονομική ανταλλαγή εικονικών νομισμάτων; Υπηρεσίες
οικονομικών συναλλαγών; Υπηρεσίες παροχής χρηματοπιστωτικών πληροφοριών
και  συμβουλών;  Παροχή  χρηματοοικονομικών  πληροφοριών  και
χρηματοοικονομικές αξιολογήσεις; Επενδυτικές υπηρεσίες; Υπηρεσίες παροχής
οικονομικών  συμβουλών  και  χρηματοοικονομικής  διαχείρισης;  Υπηρεσίες
οικονομικής  έρευνας  και  πληροφόρησης;  Οικονομικές  υπηρεσίες;
Χρηματο/οικονομικές  αποτιμήσεις;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  για
συνάλλαγμα;  Αγοραπωλησία  συναλλάγματος  και  υπηρεσίες  συναλλάγματος;
Υπηρεσίες  μεταφοράς  συναλλάγματος;  Υπηρεσίες  επενδυτικής  τραπεζικής;
Τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου; Ανάλυση επενδύσεων; Υπηρεσίες
μεσιτείας σχετικά με επενδύσεις; Παροχή πληροφοριών σχετικά με επενδύσεις;
Διαχείριση  επενδύσεων;  Αγοραπωλησία  συναλλάγματος  και  υπηρεσίες
συναλλάγματος;  Νομισματικές  υποθέσεις;  Νομισματικές  υπηρεσίες;
Νομισματικές  πράξεις;  Νομισματικές  μεταφορές  [μεταφορά συναλλάγματος];
Υπηρεσίες  κατάθεσης  χρημάτων;  Υπηρεσίες  εντολών  πληρωμής;  Υπηρεσίες
μεταβίβασης  χρημάτων;  Υπηρεσίες  μεταβίβασης  χρημάτων;  Διαχείριση
υπεράκτιων  κεφαλαίων;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  πληρωμής  λογαριασμών;
Διαδικτυακές  υπηρεσίες  χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών;  Επι  γραμμής  σε
πραγματικό  χρόνο  εμπορικες  συναλλαγές  νομίσματος;  Διαπραγμάτευση
δικαιωμάτων προαίρεσης (οψιόν); Ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω πιστωτικής
κάρτας;  Ηλεκτρονικές  συναλλαγές  χρέωσης;  Επεξεργασία  ηλεκτρονικών
πληρωμών;  Επεξεργασία  συναλλαγών  πληρωμών  μέσω  του  Διαδικτύου;
Χρηματοπιστωτική  πληροφόρηση  παρεχόμενη  με  ηλεκτρονικά  μέσα;  Παροχή
οικονομικών  πληροφοριών  μέσω  διαδικτύου;  Τραπεζικές  υπηρεσίες  μέσω
τηλεφώνου;  Υπηρεσίες  εμπορικής  χρηματοδότησης;  Ανταλλαγή  εικονικών
νομισμάτων; Υπηρεσίες εικονικών νομισμάτων; Υπηρεσίες μεταφοράς εικονικών
νομισμάτων;  Yπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με  τον  πιστωτικό  και
χρεωστικό  έλεγχο;  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σχετικά  με
χρηματοπιστωτική  και  επενδυτική  διαχείριση;  πρακτορεία  για  τη  μεσιτεία
συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί τίτλων της ξένης αγοράς; πρακτορεία
μεσιτείας  κινητών  αξιών;  πρακτορεία  για  τη  μεσιτεία  προθεσμιακών
συμβολαίων επί  δεικτών κινητών αξιών;  πρακτορεία μεσιτείας δικαιωμάτων
προαίρεσης  χρεογράφων;  πρακτορεία  για  τη  διαπραγμάτευση  συμβολαίων
μελλοντικής εκπλήρωσης επί  τίτλων της ξένης αγοράς;  Πρακτορεία για τη
διαπραγμάτευση χρεογράφων; Πρακτορεία για τη διαπραγμάτευση δικαιωμάτων
προαίρεσης  (οψιόν)  χρεοφράφων;  Πρακτορεία  για  τη  διαπραγμάτευση
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συμβολαίωνν  μελλοντικής  εκπλήρωσης  βάσει  δείκτη  μετοχών;  Υπηρεσίες
τραπεζικών επιταγών; Τραπεζικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου; Χρηματιστηρίου
(Μεσιτεία  -)  και  εμπορία  συναλλάγματος;  Υπηρεσίες  καρτών  πληρωμών και
πιστωτικών καρτών;  υπηρεσίες  ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων;  επεξεργασία
πληρωμών  με  κρυπτονομίσματα;  Υπηρεσίες  διαπραγμάτευσης
κρυπτονομίσματων;  επενδυτικές  υπηρεσίες  σε  κρυπτονομίσματα;  υπηρεσίες
ανταλλαγής  ψηφιακών  νομισμάτων;  Υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  πληρωμής
λογαριασμών; επεξεργασία ηλεκτρονικών πληρωμών συναλλάγματος; υπηρεσίες
ηλεκτρονικών  πληρωμών  μέσω  κινητού  τηλεφώνου;  Μεταφορά  κεφαλαίων
(ηλεκτρονικά);  ηλεκτρονική  μεταφορά  ψηφιακών  διακριτικών  που
ενσωματώνουν  κρυπτογραφικά  πρωτόκολλα  που  χρησιμοποιούνται  για
λειτουργία σε πλατφόρμα υπολογιστή στον τομέα της τεχνολογίας αλυσίδας
συστοιχιών; ηλεκτρονική μεταφορά εικονικών νομισμάτων που ενσωματώνουν
κρυπτογραφικά  πρωτόκολλα  που  χρησιμοποιούνται  για  λειτουργία  σε
πλατφόρμα υπολογιστών στον τομέα της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών;
υπηρεσίες  χρηματοοικονομικής  ανάλυσης  και  πληροφόρησης;
χρηματοοικονομικές και τραπεζικές υπηρεσίες; οικονομικές πληροφορίες στον
τομέα  των  κρυπτονομισμάτων;  υπηρεσίες  χρηματοοικονομικών  πληροφοριών
σχετικά  με  το  κρυπτονόμισμα;  οικονομικές  πληροφορίες  μέσω  κινητών
εφαρμογών;  χρηματοοικονομικές  επενδυτικές  και  συμβουλευτικές  υπηρεσίες;
διαχείριση χρηματοοικονομικών επενδύσεων; χρηματοοικονομική διαχείριση και
έρευνα;  μεσιτεία  συναλλάγματος;  υπηρεσίες  μεσιτείας  ξένων  νομισμάτων;
υπηρεσίες  κατάθεσης  και  ανταλλαγής  χρημάτων;  υπεράκτια  επενδυτικά
κεφάλαια; διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες προσβάσιμες μέσω εφαρμογών
για  φορητές  συσκευές  με  δυνατότητα λήψης;  διαδικτυακή χρηματιστηριακή
υπηρεσία για διαπραγματεύσεις και  συναλλαγές που αφορούν νομίσματα και
άλλα  χρηματοοικονομικά  προϊόντα;  διαδικτυακές  υπηρεσίες  λογαριασμών
μετρητών;  διαδικτυακές  εμπορικές  τραπεζικές  υπηρεσίες;  διαδικτυακές
υπηρεσίες  μεσιτείας  κινητών  αξιών  με  έκπτωση;  Διαδικτυακή  μεσιτεία
ακινήτων;  ηλεκτρονικές  συναλλαγές  χρηματοπιστωτικών  μέσων,  μετοχών,
δικαιωμάτων  προαίρεσης  και  άλλων  παραγώγων  προϊόντων;  διαδικτυακή
διαπραγμάτευση  δικαιωμάτων  προαίρεσης  στην  αγορά  ανταλλαγής
δικαιωμάτων προαίρεσης; Επεξεργασία συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας;
Επεξεργασία  ηλεκτρονικών  πληρωμών  λογαριασμών;  Επεξεργασία  Μεταφορά
κεφαλαίων  (ηλεκτρονικά);  επεξεργασία  χρηματοοικονομικών  συναλλαγών;
Επεξεργασία  συναλλαγών  πληρωμών;  παροχή  χρηματοοικονομικών
πληροφοριών  και  χρηματοοικονομικών  συμβουλών  μέσω  δικτυακού  τόπου;
παροχή  πληροφοριών  για  το  χρηματιστήριο;  διαπραγμάτευση
χρηματοπιστωτικών  τίτλων;  Διαπραγμάτευση  χρηματιστηριακών  τίτλων  και
εμπορευμάτων;  Διαπραγμάτευση  χρηματιστηριακών  τίτλων,  χρεογράφων,
μετοχών, δικαιωμάτων προαίρεσης (οψιόν) και άλλων παράγωγων προϊόντων;
Διαπραγμάτευση  για  αγοραπωλησία  συναλλάγματος  και  υπηρεσίες
συναλλάγματος;  Υπηρεσίες  διαπραγμάτευσης  εικονικών  νομισμάτων;.
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:

Varnavas Playbell & Co. LLC
Γλάδστωνος 106, 3032 Λεμεσός
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93085
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 19/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Harfouch Trading and Manufacturing SARL.

Industrial City, El mina, Tripoli Lebanon
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: VF WINNERFORCE
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
25: Λευκοί ιερατικοί χιτώνες (άλμπα); Μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο; Ποδιές
[ενδύματα]; Λαιμοδέτες τύπου άσκοτ; Βρεφικά βρακάκια [ενδύματα]; Μπαντάνες
[φουλάρια];  Μπάνιου  (Σανδάλια);  Λουτρού  (Υποδήματα);  Μπουρνούζια;
Κολυμβητικά σκουφάκια;  Μαγιό αντρικά;  Mαγιό;  Ενδύματα για την παραλία;
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Υποδήματα  παραλίας;  Ζώνες  [ένδυση];  Μπερέδες;  Σαλιάρες  μη  χάρτινες;
Γιακάδες  γούνινοι  [μποά];  Κορμάκια  [γυναικεία  εσώρουχα];  Κορμοί  για
υποδήματα;  Μπότες;  Αθλητικά  υποδήματα;  Σορτσάκια  μπόξερ;  Στηθόδεσμοι;
Παντελόνια  ιππασίας;  Γυναικεία  φανελάκια;  Διακριτικά;  Μπαρέτες[καλύματα
κεφαλής]; Άμφια; Ενδύματα; Ενδύματα γυμναστικής; Ενδύματα από απομιμήσεις
δέρματος; Ενδύματα από δέρμα; Μπουφάν; Εσάρπες που καλύπτουν μόνο τους
ώμους;  Μάλλινο  ολόσωμο  εσώρουχο  με  μακριά  μανίκια  και  μπατζάκια;
Κορσέδες;  Kορσέδες  [εσώρουχα];  Περιχειρίδες  (μανσέτες);  Ποδηλατιστών
ένδυση;  Γιακάδες  αποσπώμενοι;  Επενδύσεις  για  των  ιδρώτα  φορέματος;
Βραδινές  τουαλέτες;  Γυναικείες  ρόμπες;  Καλύμματα  αυτιών  [είδη  ένδυσης];
Εσπαντρίγιες;  Γιλέκα  αλιείας;  Μεταλλικά  εξαρτήματα  για  υποδήματα;
Υποδήματα  ποδοσφαίρου;  Θερμοφόρες  ποδιών  μη  ηλεκτρικές;  Υποδήματα;
Κορμοί για υποδήματα; Ετόλ (περιώμια); Γούνες [είδη ιματισμού]; Καμπαρντίνες
[ενδύματα];  Γαλότσες;  Ζαρτιέρες;  Ζώνες  [εσώρουχα];  Γάντια;  Παπούτσια
γυμναστικής; Μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο; Σκελετοί για καπέλα; Καπέλα;
Περίδεμα  κεφαλιού  [είδη  ένδυσης];  Είδη  πιλοποιίας;  Φτέρνες  για  κάλτσες;
Τακούνια  για  υποδήματα;  Τακούνια;  Κουκούλες  [ενδύματα];  Πλεκτά  είδη;
Σακκάκια;  Μπλούζες;  Αμάνικα  φορέματα  τύπου  ποδιάς;  Κιλότες;  Πλεκτά
[ενδύματα];  Μπότες  με  κορδόνια;  Μωρουδιακά;  Γκέτες;  Κολάν  [παντελόνια];
Λιβρέες;  Περιβραχιόνια  ιερέα;  Μαντίλες;  Κοστούμια  αποκριάτικα;  Μίτρες
[καπέλλα]; Γάντια χωρίς χωρίσματα για τα δάκτυλα; Ζώνες πορτοφόλια [είδη
ένδυσης]; Αυτοκινητιστές (Ένδυση για ); Μανσόν (κυλινδρικό περίβλημα για τα
χέρια)  [είδη  ιματισμού];  Κασκόλ  [μαντίλια  για  τον  λαιμό];  Γραβάτες;
Αντιολισθητικές  διατάξεις  για  υποδήματα;  Εξωτερικά  ενδύματα;  Ποδιές
εργασίας;  Πανωφόρια;  Ενδύματα  από  χαρτί;  Καπέλα  (χάρτινα)  [ενδύματα];
Άνορακ;  Περιώμια  (πελερίνα);  Γούνες;  Μεσοφόρια;  Τσεπάκια  [είδη  ένδυσης];
Τσέπες  ενδυμάτων;  Κάπες  τύπου  μεξικάνικου  πόντσο;  Πιτζάμες;  Έτοιμα
ενδύματα; Φόδρες έτοιμες [μέρη ενδυμάτων]; Σανδάλια; Σαρί [ινδικό ένδυμα];
Σαρόνγκ  (είδος  παρεό  μαλαισιανής  προέλευσης);  Υφασμάτινες  κορδέλες
(ζώνες);  Μαντήλια  για  το  λαιμό;  Σάλια  (ενδύματα);  Πλαστρόν;  Βάτες  για
πουκάμισα; Πουκάμισα; Υποδήματα; Κοντομάνικα πουκάμισα; Σκούφοι για ντους;
Μπότες  σκι;  Γάντια  χιονοδρομίας  (σκι);  Φούστες;  Παντελονόφουστες;
Σκουφάκια; Μάσκες ύπνου; Παντόφλες; Μεσοφόρια [εσώρουχα]; Καλτσοδέτες;
Κάλτσες;  Eσωτερικά  πέλματα;  Σόλες  υποδημάτων;  Περικνημίδες;  Αθλητικές
αμάνικες  φανέλες;  Αθλητικές  φανέλες;  Αθλητικά  υποδήματα;  Ζαρτιέρες;
Κάλτσες  μακριές  γυναικείες;  Καρφιά  για  μπότες  ποδοσφαίρου;  Μπουφάν  με
επένδυση [είδη ένδυσης]; Κοστούμια (επίσημα ενδύματα); τιράντες για ρούχα
[ζαρτιέρες]; Απορροφητικές κάλτσες για τον ιδρώτα; Κάλτσες αντιιδρωτικές;
Εσώρουχα για την απορρόφηση του ιδρώτα; Πουλόβερ; Κορμάκια [εσώρουχα];
Μπλουζάκια (τι σερτ); Κολάν; Μύτες υποδημάτων; Τήβεννοι; Καπέλα ημίψηλα;
Ιμάντες πρόσδεσης για περικνήμια (γκέτες); Παντελόνια; Τουρμπάνια; Σώβρακα;
Εσώρουχα; Στολές; Βαλένκι [τσόχινες μπότες]; Πέπλα (βέλα); Γείσα [πιλοποιία];
Γιλέκα; Αδιάβροχα; Βάρδουλα για υποδήματα; Στολές για θαλάσσιο σκι; Πέπλα
[ενδύματα]; Τσόκαρα[είδη υπόδησης].
35:  Λογιστικός  έλεγχος  επιχειρήσεων;  Κατάρτιση  λογιστικών  καταστάσεων;
Εμπορική  διοίκηση  αδειών  εκμετάλλευσης  προϊόντων  και  υπηρεσιών  για
λογαριασμό τρίτων; Διοικητική επεξεργασία παραγγελιών αγοράς; Διαφήμιση;
Πρακτορεία διαφημιστικά; Διαφήμιση με αλληλογραφία; Ενημέρωση για υλικό
διαφημιστικό;  Διανομή  διαφημιστικών  μηνυμάτων;  Διαφημιστικών  χώρων
μίσθωση;  Παροχή  εμπορικών  πληροφοριών  και  παροχή  συμβουλών  σε
καταναλωτές [καταστήματα παροχής συμβουλών σε καταναλωτές];  Ανάλυση
τιμής  κόστους;  Υπηρεσίες  αυτόματου  τηλεφωνητή  για  μη  διαθέσιμους
συνδρομητές; Εκτιμήσεις επιχειρηματικές; Υπηρεσίες συνδρομών σε περιοδικά
για λογαριασμό τρίτων; Οργάνωση συνδρομών σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
για λογαριασμό τρίτων; Καλλιτεχνικών υποθέσεων επιχειρηματική διαχείριση;
Υποστήριξη  στον  τομέα  της  διαχείρισης  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων;
Υπηρεσίες  δημοπρασιών;  Λογιστική;  Αφισοκόλληση;  Λογιστικός  έλεγχος
επιχειρήσεων;  Εκτιμήσεις  επιχειρηματικές;  Υπηρεσίες  συμβουλευτικής
επιχειρήσεων;  Πληροφόρηση  για  επιχειρήσεις;  Επιχειρηματικές  έρευνες;
Επιχειρηματική πραγματογνωμοσύνη; Επιχειρήσεων (Συμβουλές για οργάνωση
και  διεύθυνση);  Υποστήριξη  στον  τομέα  της  διαχείρισης  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων; Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών; Ξενοδοχείων διαχείριση;
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Καλλιτεχνικών υποθέσεων επιχειρηματική διαχείριση; Επαγγελματική διαχείριση
αθλητών; Συμβουλευτική σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων; Επιχειρηματική
έρευνα;  Υπηρεσίες  μετεγκατάστασης  για  επιχειρήσεις;  Εμπορική  διοίκηση
αδειών  εκμετάλλευσης  προϊόντων  και  υπηρεσιών  για  λογαριασμό  τρίτων;
Πρακτορεία  εμπορικών  πληροφοριών;  Παροχή  εμπορικών  πληροφοριών  και
παροχή  συμβουλών  σε  καταναλωτές  [καταστήματα  παροχής  συμβουλών  σε
καταναλωτές];  Παροχή βοηθείας στον τομέα της εμπορικής ή βιομηχανικής
διαχείρισης; Παρουσίαση αγαθών σε μέσα επικοινωνίας με σκοπό τη λιανική
πώληση; Υπηρεσίες σύγκρισης τιμών; Συλλογή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων;
Σύνταξη  στατιστικών;  Συλλογή  δεδομένων  σε  βάσεις  δεδομένων;
Συστηματοποίηση δεδομένων σε βάσεις δεδομένων; Υπηρεσίες συμβουλευτικής
επιχειρήσεων;  Παροχή  εμπορικών  πληροφοριών  και  παροχή  συμβουλών  σε
καταναλωτές [καταστήματα παροχής συμβουλών σε καταναλωτές];  Ανάλυση
τιμής  κόστους;  Πληροφόρησης  σε  αρχεία  πληροφορικής  (αναζήτηση)  [για
τρίτους]; Επίδειξη προϊόντων; Υπηρεσίες διαφημιστικού ταχυδρομείου; Διανομή
διαφημιστικών  μηνυμάτων;  Μετάδοση  [διανομή]  δειγμάτων;  Αναπαραγωγή
εγγράφων;  Προβλέψεις  οικονομικές;  Υπηρεσίες  εμπειρογνωμόνων
αποδοτικότητας;  Πρακτορεία  εύρεσης  εργασίας;  Εκθέσεις  για  εμπορικούς  ή
διαφημιστικούς  σκοπούς;  Οργάνωση  επιδείξεων  μόδας  για  προωθητικούς
σκοπούς;  Διαχείριση  αρχείων  πληροφορικής;  Προβλέψεις  οικονομικές;
Ξενοδοχείων διαχείριση; Πρακτορεία εισαγωγών εξαγωγών; Παροχή βοηθείας
στον τομέα της εμπορικής ή βιομηχανικής διαχείρισης; Πρακτορεία εμπορικών
πληροφοριών;  Πληροφόρηση  για  επιχειρήσεις;  Επιχειρηματικές  έρευνες;
Επιχειρηματική πραγματογνωμοσύνη; Εργασίες έκδοσης τιμολογίων; Υπηρεσίες
διάταξης  για  διαφημιστικούς  σκοπούς;  Εμπορική  διοίκηση  αδειών
εκμετάλλευσης  προϊόντων  και  υπηρεσιών  για  λογαριασμό  τρίτων;  Διοίκηση
(Υπηρεσίες συμβουλών για την επιχειρησιακή); Παροχή βοηθείας στον τομέα
της εμπορικής ή βιομηχανικής διαχείρισης; Διαχείριση αρχείων πληροφορικής;
Συμβουλευτική  για  θέματα  διοίκησης  προσωπικού;  Υπηρεσίες  μάρκετινγκ;
Έρευνα  μάρκετινγκ;  Έρευνα  αγοράς;  Μοντέλων  (Υπηρεσίες)  για  σκοπούς
διαφημιστικούς  ή  προώθησης  πωλήσεων;  Υπηρεσίες  συγκέντρωσης
αποκομμάτων ειδήσεων;  Υπηρεσίες συνδρομών σε περιοδικά για λογαριασμό
τρίτων; Μίσθωση μηχανών και συσκευών γραφείου; Διαδικτυακή διαφήμιση σε
δίκτυο υπολογιστών; Δημοσκόπηση; Εκθέσεις για εμπορικούς ή διαφημιστικούς
σκοπούς;  Οργάνωση  εκθέσεων  εμπορικών  για  σκοπούς  εμπορικούς  ή
διαφημιστικούς; Αφισοκόλληση; Υπηρεσίες υπεργολαβίας [παροχή βοηθείας σε
επιχειρήσεις]; Κατάρτιση καταστάσεων μισθοδοσίας; Συμβουλευτική για θέματα
διοίκησης  προσωπικού;  Πρόσληψη  προσωπικού;  Υπηρεσίες  παραγωγής
φωτοαντιγράφων;  Παρουσίαση  αγαθών  σε  μέσα  επικοινωνίας  με  σκοπό  τη
λιανική  πώληση;  Υπηρεσίες  σύγκρισης  τιμών;  Διοικητική  επεξεργασία
παραγγελιών  αγοράς;  Επεξεργασία  κειμένου;  Εφοδιασμού  για  τρίτους
(υπηρεσίες)  [αγορά  προϊόντων  και  υπηρεσιών  για  άλλες  επιχειρήσεις];
Παραγωγή  διαφημιστικών  ταινιών;  Μέθοδοι  ψυχοτεχνικές  για  επιλογή
προσωπικού;  Υπηρεσίες  δημοσίων  σχέσεων;  Δημοσίευση  διαφημιστικών
κειμένων;  Διαφήμιση;  Πρακτορεία  διαφημιστικά;  Μηνύματα  διαφημιστικά;
Διαφημιστικού υλικού μίσθωση; Συγγραφή διαφημιστικών κειμένων; Διοικητική
επεξεργασία  παραγγελιών  αγοράς;  Διαφημιστικά  ραδιοφωνικά  μηνύματα;
Ραδιοφωνικά διαφημιστικά; Πρόσληψη προσωπικού; Υπηρεσίες μετεγκατάστασης
για  επιχειρήσεις;  Διαφημιστικών  χώρων  μίσθωση;  Μίσθωση  διαφημιστικού
χρόνου σε μέσα επικοινωνίας; Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων; Ενοικίαση
μηχανών  αυτόματης  πώλησης;  Μίσθωση  μηχανών  και  συσκευών  γραφείου;
Διαφημιστικού υλικού μίσθωση; Επιχειρηματική έρευνα; Παρουσίαση αγαθών σε
μέσα επικοινωνίας  με  σκοπό τη  λιανική  πώληση;  Προώθηση πωλήσεων [για
τρίτους];  Γραμματείας  (Υπηρεσίες);  Διακόσμηση  βιτρινών;  Στενογραφίας
(Υπηρεσίες);  Αναζήτηση  χορηγίας;  Κατάρτιση  λογιστικών  καταστάσεων;
Σύνταξη στατιστικών; Οργάνωση συνδρομών σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών για
λογαριασμό τρίτων; Υπηρεσίες συνδρομών σε περιοδικά για λογαριασμό τρίτων;
Συστηματοποίηση  δεδομένων  σε  βάσεις  δεδομένων;  Δηλώσεων φορολογικών
(Σύνταξη); Οργάνωση συνδρομών σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών για λογαριασμό
τρίτων;  Υπηρεσίες  τηλεμπορίας  (τηλεμάρκετινγκ);  Υπηρεσίες  αυτόματου
τηλεφωνητή  για  μη  διαθέσιμους  συνδρομητές;  Διαφημιστικά  τηλεοπτικά
μηνύματα;  Τηλεοπτικές  διαφημίσεις;  Μέθοδοι  ψυχοτεχνικές  για  επιλογή
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προσωπικού;  Συγγραφή  διαφημιστικών  κειμένων;  Οργάνωση  εκθέσεων
εμπορικών για σκοπούς εμπορικούς ή διαφημιστικούς; Μεταγραφή επικοινωνιών
(εργασίες  γραφείου);  Υπηρεσίες  δακτυλογράφησης;  Ενημέρωση  για  υλικό
διαφημιστικό; Ενοικίαση μηχανών αυτόματης πώλησης; Επεξεργασία κειμένου;
Συγγραφή διαφημιστικών κειμένων.

(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: 93151
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 25/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(ες): Platanico Wines & Spirits Ltd

Γιάννου Κρανιδιώτη 170, 2235 Λατσιά Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: Commandaria  APPELLATION  D  ORIGINE  CONTROLEE  St  Michael  PLATANIS
LIQUEUR WINE PRODUCT OF CYPRUS Περιέχει Θειώδες BOTTLED BY PLATANICO
WINES SPIRITS LTD NICOSIA CYPRUS

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

ή/και Υπηρεσιών:
33: Κουμανταρία.

 Πληροφορίες σχετικά με
συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Το εμπορικό σήμα περιλαμβάνει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης οίνου
και πιστοποιούν εμπορικό σήμα. Ως εκ τούτου, η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε
προϊόντα που πληρούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις βάσει εθνικής και
ενωσιακής νομοθεσίας.
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Μέρος A.2 - Δημοσίευση Αιτήσεων για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος (Πιστοποίησης)

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93124
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 31/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(s): ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 19, 2112 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS CERTIFIED QUALITY PRODUCER
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι, έντυπο υλικό βιβλιοδεσίας, φωτογραφίες, χαρτικά και είδη
γραφείου,  εκτός επίπλου.  Κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις.  Πλαστικά
φύλλα, μεμβράνες και τσάντες για περιτύλιγμα και συσκευασία. Διαφημιστικά
φυλλάδια΄. Έντυποι οδηγοί. Ταξιδιωτικοί οδηγοί. Έργα Τέχνης και φιγούρες από
χαρτί και χαρτόνι και αρχιτεκτονικές μακέτες. Έντυπο υλικό, γραφική ύλη και
εκπαιδευτικό υλικό..
35: Υπηρεσίες Προώθησης και Διαφήμισης του Τουρισμού στην Κύπρο και στο
Εξωτερικό/Υπηρεσίες  διαφήμισης  και  Μάρκετινγκ  (έντυπη,  ηλεκτρονική,
ψηφιακή , ραδιόφωνο, τηλεόραση, εξωτερικούς χώρους), Έκδοση διαφημιστικού
Υλικού,  Έκδοση  διαφημιστικών  εντύπων/Έκδοση  έντυπου  υλικού  για
διαφημιστικούς  σκοπούς  σε  ηλεκτρονική  μορφή..
39: Παροχή πληροφοριών για τουριστικά ταξίδια στην Κύπρο..
42:  Υπηρεσίες  πιστοποίησης.  Πιστοποίηση  (έλεγχος  ποιότητας),  έλεγχος,
ανάλυση και αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται άλλοι,  για σκοπούς
πιστοποίησης,  ποιοτικός έλεγχος υπηρεσιών,  παροχή υπηρεσιών διασφάλισης
ποιότητας, έλεγχος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93123
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(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 31/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(s): ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 19, 2112 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS CERTIFIED QUALITY RETAILER
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι, έντυπο υλικό βιβλιοδεσίας, φωτογραφίες, χαρτικά και είδη
γραφείου,  εκτός επίπλου.  Κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις.  Πλαστικά
φύλλα, μεμβράνες και τσάντες για περιτύλιγμα και συσκευασία. Διαφημιστικά
φυλλάδια΄. Έντυποι οδηγοί. Ταξιδιωτικοί οδηγοί. Έργα Τέχνης και φιγούρες από
χαρτί και χαρτόνι και αρχιτεκτονικές μακέτες. Έντυπο υλικό, γραφική ύλη και
εκπαιδευτικό υλικό..
35: Υπηρεσίες Προώθησης και Διαφήμισης του Τουρισμού στην Κύπρο και στο
Εξωτερικό/Υπηρεσίες  διαφήμισης  και  Μάρκετινγκ  (έντυπη,  ηλεκτρονική,
ψηφιακή , ραδιόφωνο, τηλεόραση, εξωτερικούς χώρους), Έκδοση διαφημιστικού
Υλικού,  Έκδοση  διαφημιστικών  εντύπων/Έκδοση  έντυπου  υλικού  για
διαφημιστικούς  σκοπούς  σε  ηλεκτρονική  μορφή..
39: Παροχή πληροφοριών για τουριστικά ταξίδια στην Κύπρο..
42:  Υπηρεσίες  πιστοποίησης.  Πιστοποίηση  (έλεγχος  ποιότητας),  έλεγχος,
ανάλυση και αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται άλλοι,  για σκοπούς
πιστοποίησης,  ποιοτικός έλεγχος υπηρεσιών,  παροχή υπηρεσιών διασφάλισης
ποιότητας, έλεγχος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93127
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 31/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(s): ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 19, 2112 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:
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 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: TASTE CYPRUS DELIGHTFUL JOURNEYS CERTIFIED QUALITY RESTAURATEUR
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι, έντυπο υλικό βιβλιοδεσίας, φωτογραφίες, χαρτικά και είδη
γραφείου,  εκτός επίπλου.  Κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις.  Πλαστικά
φύλλα, μεμβράνες και τσάντες για περιτύλιγμα και συσκευασία. Διαφημιστικά
φυλλάδια΄. Έντυποι οδηγοί. Ταξιδιωτικοί οδηγοί. Έργα Τέχνης και φιγούρες από
χαρτί και χαρτόνι και αρχιτεκτονικές μακέτες. Έντυπο υλικό, γραφική ύλη και
εκπαιδευτικό υλικό..
35: Υπηρεσίες Προώθησης και Διαφήμισης του Τουρισμού στην Κύπρο και στο
Εξωτερικό/Υπηρεσίες  διαφήμισης  και  Μάρκετινγκ  (έντυπη,  ηλεκτρονική,
ψηφιακή , ραδιόφωνο, τηλεόραση, εξωτερικούς χώρους), Έκδοση διαφημιστικού
Υλικού,  Έκδοση  διαφημιστικών  εντύπων/Έκδοση  έντυπου  υλικού  για
διαφημιστικούς  σκοπούς  σε  ηλεκτρονική  μορφή..
39: Παροχή πληροφοριών για τουριστικά ταξίδια στην Κύπρο..
42:  Υπηρεσίες  πιστοποίησης.  Πιστοποίηση  (έλεγχος  ποιότητας),  έλεγχος,
ανάλυση και αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται άλλοι,  για σκοπούς
πιστοποίησης,  ποιοτικός έλεγχος υπηρεσιών,  παροχή υπηρεσιών διασφάλισης
ποιότητας, έλεγχος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Κύπρος

(210) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 93087
(220) Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης: 20/10/2022
(731) Όνομα και Διεύθυνση Καταθέτη(s): ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 19, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1390 Cyprus
(540) Αναπαράσταση Σήματος:



20/01/2023 134

20/01/2023 134/153

 Λεκτικό Σήμα/Στοιχείο Σήματος: THEME PARKS OF CYPRUS
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 11
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι. Έντυπο υλικό. Υλικό βιβλιοδεσίας. Φωτογραφίες. Χαρτικά
και  είδη  γραφείου,  εκτός  επίπλου.  Κόλλες  για  χαρτικά  ή  οικιακές  χρήσεις.
Πλαστικά  φύλλα,  μεμβράνες  και  τσάντες  για  περιτύλιγμα  και  συσκευασία.
Διαφημιστικά φυλλάδια. Έντυποι οδηγοί. Ταξιδιωτικοί οδηγοί. Έργα τέχνης και
φιγούρες από χαρτί  και  χαρτόνι  και  αρχιτεκτονικές μακέτες.  Έντυπο υλικό,
γραφική ύλη και εκπαιδευτικό υλικό..
35: Υπηρεσίες Προώθησης και Διαφήμισης του Τουρισμού στην Κύπρο και στο
Εξωτερικό  /  Υπηρεσίες  διαφήμισης  και  Μάρκετινγκ  (έντυπη,  ηλεκτρονική,
ψηφιακή, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εξωτερικούς χώρους) / Έκδοση διαφημιστικού
Υλικού,  Έκδοση  διαφημιστικών  εντύπων  /  Έκδοση  έντυπου  υλικού  για
διαφημιστικούς σκοπούς σε ηλεκτρονική μορφή..
39: Παροχή πληροφοριών για τουριστικά ταξίδια στην Κύπρο..
42:  Υπηρεσίες  πιστοποίησης.  Πιστοποίηση  (έλεγχος  ποιότητας).  Έλεγχος,
ανάλυση  και  αξιολόγηση  των  υπηρεσιών  που  παρέχουν  άλλοι,  για  σκοπούς
πιστοποίησης. Ποιοτικός έλεγχος υπηρεσιών. Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης
ποιότητας. Έλεγχος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

(740) Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου
ή Ειδικού Πληρεξούσιου:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
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: 61955
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 13/12/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5:  Φαρμακευτικά  παρασκευάσματα  και  ουσίες  με  συνταγή,  διαγνωστικά
παρασκευάσματα και  αντιδραστήρια  για  κλινική  και  ιατρική  χρήση,  όλα τα
προϊόντα για χρήση στην θεραπεία ασθενειών και διαταραχών του κεντρικού
νευρικού συστήματος στις οποίες περιλαμβάνονται εγκεφαλικά και κακώσεις
του εγκεφάλου.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83304
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 17/11/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
2: Χρώματα, βερνίκια, μέσα για προφύλαξη κατά της σκουριάς και μέσα για
συντήρηση ξύλου, ουσίες για χρωμάτισμα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΒΙΟΧΡΩΜ ΛΤΔ
Οδός Δημητσάνης 12, 1070 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 1628
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 01/10/2022
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
No Class

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

£##42: ##£Φρέσκα φρούτα.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

THE CYPRUS PHASSOURI HOLDINGS PUBLIC LIMITED
Φασούρι, 4653 Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 1629
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 01/10/2022
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
No Class

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

£##42: ##£Φρέσκα φρούτα.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

THE CYPRUS PHASSOURI HOLDINGS PUBLIC LIMITED
Φασούρι, 4653 Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 1630
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 01/10/2022
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων No Class
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ή/και Υπηρεσιών:
(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):
£##42: ##£Φρέσκα φρούτα.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

THE CYPRUS PHASSOURI HOLDINGS PUBLIC LIMITED
Φασούρι, 4653 Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 1631
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 01/10/2022
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
No Class

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

£##42: ##£Φρέσκα φρούτα.

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

THE CYPRUS PHASSOURI HOLDINGS PUBLIC LIMITED
Φασούρι, 4653 Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82715
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 12/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Παρασκευάσματα  από  σιτηρά,  ψωμί,  μπισκότα,  γκοφρέτες,  σοκολάτες,
γλυκίσματα, πάστες και ζαχαρωτά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd
Γρηγόρη  Αυξεντίου  115,  Βιομηχανική  Περιοχή  Κοκκινοτριμιθιάς,  2660
Κοκκινοτριμιθιά,  Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58974
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 02/01/2008
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Μπισκότα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd
Γρηγόρη  Αυξεντίου  115,  Βιομηχανική  Περιοχή  Κοκκινοτριμιθιάς,  2660
Κοκκινοτριμιθιά,  Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 57539
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 09/08/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Μπισκότα με γέμιση κρέμας.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd
Γρηγόρη  Αυξεντίου  115,  Βιομηχανική  Περιοχή  Κοκκινοτριμιθιάς,  2660
Κοκκινοτριμιθιά,  Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 52694
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 06/04/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Παρασκευάσματα  από  σιτηρά,  ψωμί,  μπισκότα,  γκοφρέτες,  σοκολάτες,
γλυκίσματα, πάστες και ζαχαρώτα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd
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Εμπορικού Σήματος: Γρηγόρη  Αυξεντίου  115,  Βιομηχανική  Περιοχή  Κοκκινοτριμιθιάς,  2660
Κοκκινοτριμιθιά,  Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 46659
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 26/11/2017
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 6
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30:  Αλεύρι  και  παρασκευάσματα  από  σιτηρά,  ψωμί,  μπισκότα,  γλυκίσματα,
ζαχαρωτά, παγωτά, σοκολάτες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd
Γρηγόρη  Αυξεντίου  115,  Βιομηχανική  Περιοχή  Κοκκινοτριμιθιάς,  2660
Κοκκινοτριμιθιά,  Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 44371
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 22/01/2017
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 6
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Υπηρεσίες  καταστήματος  λιανικής  πώλησης  πάσης  φύσης  σοκολάτων,
μπισκότων, γκοφρέτων και ζαχαροειδών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd
Γρηγόρη  Αυξεντίου  115,  Βιομηχανική  Περιοχή  Κοκκινοτριμιθιάς,  2660
Κοκκινοτριμιθιά,  Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 61539
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 24/10/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
2: Χρώματα, βερνίκια, λάκκες μέσα για προφύλαξη κατά της σκουριάς και μέσα
για  συντήρηση  του  ξύλου,  ουσίες  για  χρωμάτισμα,  προστύμματα,  φυσικές
ρετσίνες, μέταλλα σε φύλλα και σκόνη για ζωγράφους και διακοσμητές.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ER-LAC  Γ.Δ.  ΚΟΥΤΛΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ
34ο Χιλ. Αθηνών - Λαμίας Πολυδένδρι Αττικής
Greece

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 62100
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 04/01/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 8
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Ηλεκτρικές συσκευές για τον έλεγχο της χρήσης του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ηλεκτρικές συσκευές για τη διενέργεια της διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος.
Μονάδες  καταναλωτή,  πίνακες  διανομής,  διακόπτες  κυκλώματος
συμπεριλαμβανομένων  και  διακοπτών  κυκλώματος  που  λειτουργούν  από
υπολειμματικό  ρεύμα.  Διακόπτες  κυκλώματος  μικρού  μεγέθους,  θήκη
φορμαρίσματος  διακόπτων  κυκλώματος,  διακόπτες  κυκλώματος  αέρος  και
συνδυασμοί  διακοπτών  κυκλώματος,  χρονοδιακόπτες.  Ηλεκτρομαγνητικοί
επαφείς,  αναμεταδότες,  μετασχηματιστικές,  αποσυνδέτες,  απομονωτές,
υποδοχές  ηλεκτρικής  παροχής,  συμπεριλαμβανομένων  υποδοχών
προστατευόμενων  από  συσκευές  υπολειμματικού  ρεύματος,  υποδοχές
επικοινωνιακών δεδομένων,  υποδοχές προστατευόμενες από νερό και  σκόνη,
καλώδια  και  χορδές  διεξόδου,  πολλαπλές  υποδοχές  και  διέξοδοι  καλωδίων.
Διεθνή  πολύπριζα,  ταμπλό  διακοπτών  συμπεριλαμβανομένων  και
πολυχωριστικών ταμπλό διακοπτών που στέκονται στο πάτωμα, πακέτο υπο-
ταμπλό διακόπτων, ταμπλό διακοπτών κεντρικής διανομής, ταμπλό εισδοχής
ηλεκτρικού ρεύματος και πολυκιβώτια ταμπλό διακοπτών που στερεώνονται στο
τοίχο. Ηλεκτρικοί διακόπτες, ηλεκτρικοί διακόπτες που λειτουργούν με κλειδί ή
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κάρτα.  Χρονομετρητές  καθυστέρησης  κλιμακοστασίων,  διακόπτες
προστατευόμενοι από νερό και σκόνη, διακόπτες για χαμήλωση και περιορισμού
φωτός,  διακόπτες  δια  πατήματος  κουμπιού,  ηλεκτρικές  συσκευές  που
λειτουργούν με επαφή για την ένδειξη προκαθορισμένων διαστημάτων χρόνου,
αποσυνδέτες  διακοπτών,  θήκες  ασφαλειών  και  ασφάλειες,  ασφάλειες  για
εγκαταστάσεις ισχύος, μονάδες συνδυασμού ασφαλειών, διακόπτες ασφαλειών,
μονάδες σύνδεσης ασφαλειών. Κιβώτια και στεγάσεις για ηλεκτρικό διακόπτη
και έξοδοι υποδοχών, στεγάσεις για υποδοχές τηλεφώνου και έξοδοι, κιβώτια
σύνδεσης,  κιβώτια  και  στεγάσεις  για  στερέωση  και  στέγαση  ηλεκτρικών
ασφαλειών  και  εφόδια  για  εφοδιασμό  διακόπτων,  στεγάσεις  για  διακόπτες
κυκλωμάτων,  σανίδια  ταμπλό,  στεγάσεις  για  εφόδια  ελέγχου  μηχανής,
στεγάσεις  για  ράβδους διαύλων,  συσκευές που στερεώνονται  κατά τροχιές,
εσωκλεισμένα  εξαρτήματα  για  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις,  στεγάσεις
προστατευόμενες  από  νερό  και  σκόνη  για  ηλεκτρικό  εφοδιασμό.  Πλακέτες
στερέωσης, κενές πλακέτες, ράβδοι διαύλων, σωληνώσεις και καθαρισμοί για
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,  εναέρια καλώδια, δέτες και μεταλλικά δακτύλια,
καλύμματα αντίστασης θέρμανσης, στεγάσεις προστατευόμενες από σκόνη και
νερό  για  ηλεκτρικό  εφοδιασμό,  συγκεντρώσεις  εσωτερικών  στερεωμάτων
(συγκεντρώσεις  λεκανών)  για  ταμπλό  διακόπτων,  ταμπλό  διανομής  σανίδια
ταμπλό, ηλεκτρικές πρίζες και συνδέτες συμπεριλαμβάνοντας και ασύρματες
πρίζες και συνδέτες, διεθνή πολύπριζα. Φώτα ένδειξης, αισθητήρες κίνησης,
φωτοαισθητήρες,  ανιχνευτές  και  αισθητήρες  για  χρήση  σε  συναγερμούς
πυρκαγιά  και  συστήματα ασφαλείας,  ακουστικοί  και  οπτικοί  συναγερμοί  και
μέρη  ή  εξαρτήματα για  συναγερμούς  πυρκαγιάς  και  συστήματα ασφαλείας.
Συστήματα  παρακολούθησης  συμπεριλαμβανομένων  και  συστημάτων
παρακολούθησης  συστημάτων,  μετασχηματιστές  και  μετατροπιστές  βολτάζ,
συσκευή ηλεκτρικού ελέγχου για χρήση στην αρχή και έλεγχο της λειτουργίας
ηλεκτρικών κινητήρων, συσκευές τηλεχείρισης, εφόδια ηλεκτρικών δεδομένων
και τηλεφωνικής ενδοσύνδεσης και συστατικά των, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
συρμάτων κάτω από το χαλί και στερεωμένα στο πάτωμα. Ηλεκτρικά κουδούνια,
ηλεκτρικά  εργαλεία  συγκόλλησης,  ετικέτες  καλωδίων,  εξαρτήματα
περιστροφής  καλωδίου,  για  προσαρμογή  σε  σωληνώσεις,  σετ  καλωδίων,
ραδιόφωνα,  ρολόγια  ραδιοφώνου,  ξυπνητήρια  σε  ραδιόφωνα,  δοχεία,
εσωκλεισμένα κιβώτια και κασόνια προσαρμοσμένα για χρήση σε εγκαταστάσεις
παροχής ηλεκτρικού ισχύος, τηλεπικοινωνίες και εγκαταστάσεις καλωδίων για
διασκέδαση,  εμβλήματα  ταβανιού,  ηλεκτρικές  υποδοχές  φωτός  και  σετ
καλωδίων, μέρη εξαρτήματα και εφαρμογές για όλα τα προαναφερθέντα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Electrium Sales Limited
Faraday House,Sir William Siemens Square, Frimley, Camberley, Surrey, GU16
8QD
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84553
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 01/03/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Περιοδικά, βιβλία, αφίσες, έντυπη ύλη, χαρτί, χαρτόνι και είδη από αυτά τα
υλικά δηλαδή έντυπο υλικό, εκπαιδευτικό και διαφημιστικό υλικό, έντυπα βιβλία,
περιοδικά, εφημερίδες και άλλα έντυπα μέσα, υλικό βιβλιοδεσίας, φωτογραφίες,
χαρτικά είδη, τυπογραφικά στοιχεία, στερεότυπα (κλισέ).

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

LIMASSOL MARINA LIMITED
Πλατεία Συντάγματος 2, Παλαιό Λιμάνι, Amathus Building, 4ος όροφος, 3036
Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84555
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 01/03/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων 16: Περιοδικά, βιβλία, αφίσες, έντυπη ύλη, χαρτί, χαρτόνι και είδη από αυτά τα



20/01/2023 140

20/01/2023 140/153

ή/και Υπηρεσιών: υλικά δηλαδή έντυπο υλικό, εκπαιδευτικό και διαφημιστικό υλικό, έντυπα βιβλία,
περιοδικά, εφημερίδες και άλλα έντυπα μέσα, υλικό βιβλιοδεσίας, φωτογραφίες,
χαρτικά είδη, τυπογραφικά στοιχεία, στερεότυπα (κλισέ).

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

LIMASSOL MARINA LIMITED
Πλατεία Συντάγματος 2, Παλαιό Λιμάνι, Amathus Building, 4ος όροφος, 3036
Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84557
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 01/03/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Περιοδικά, βιβλία, αφίσες, έντυπη ύλη, χαρτί, χαρτόνι και είδη από αυτά τα
υλικά δηλαδή έντυπο υλικό, εκπαιδευτικό και διαφημιστικό υλικό, έντυπα βιβλία,
περιοδικά, εφημερίδες και άλλα έντυπα μέσα, υλικό βιβλιοδεσίας, φωτογραφίες,
χαρτικά είδη, τυπογραφικά στοιχεία, στερεότυπα (κλισέ).

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

LIMASSOL MARINA LIMITED
Πλατεία Συντάγματος 2, Παλαιό Λιμάνι, Amathus Building, 4ος όροφος, 3036
Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84559
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 01/03/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Περιοδικά, βιβλία, αφίσες, έντυπη ύλη, χαρτί, χαρτόνι και είδη από αυτά τα
υλικά δηλαδή έντυπο υλικό, εκπαιδευτικό και διαφημιστικό υλικό, έντυπα βιβλία,
περιοδικά, εφημερίδες και άλλα έντυπα μέσα, υλικό βιβλιοδεσίας, φωτογραφίες,
χαρτικά είδη, τυπογραφικά στοιχεία, στερεότυπα (κλισέ).

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

LIMASSOL MARINA LIMITED
Πλατεία Συντάγματος 2, Παλαιό Λιμάνι, Amathus Building, 4ος όροφος, 3036
Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 58974
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 02/01/2018
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Μπισκότα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd
Γρηγόρη  Αυξεντίου  115,  Βιομηχανική  Περιοχή  Κοκκινοτριμιθιάς,  2660
Κοκκινοτριμιθιά,  Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56015
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 30/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
22: Σχοινιά, σπάγγο, δίκτυα, σκηνές, μουσαμάδες, πανιά, σάκκους και σακούλια
(τσάντες),  υλικά  για  επικάλυψη  και  γέμιση  (εκτός  απο  ελαστικά  ή
πλαστικά),ακατέργαστες  ίνες  για  ύφανση.

(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
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 56016
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 30/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
24:  Υφαντουργικά  προϊόντα  και  υποκατάστατα  για  υφαντουργικά  προϊόντα,
καλύμματα για κρεβάτια και τραπέζια.

(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: 56020
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 30/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Υπηρεσίες λιανικής πώλησης όπως των καταστημάτων/χώρων πώλησης,
υπηρεσίες  λιανικής  πώλησης  οι  οποίες  παρέχονται  μέσω  παγκοσμίου
επικοινωνιακού δικτύου ηλεκτρονικού υπολογιστή, λιανική και χοντρική πώληση
μέσω  ηλεκτρονικού  υπολογιστή,  αυτόματες  και  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες
εμπορίου, υπηρεσίες εμπορίου μέσω δικτύου/γραμμής ηλεκτρονικού υπολογιστή,
ηλεκτρονική πώληση (με προμήθεια) μέσω παγκοσμίου επικοινωνιακού δικτύου
ηλεκτρονικού  υπολογιστή.  ΄Ολες  οι  πιο  πάνω υπηρεσίες  σχετίζονται  με  τα
ακόλουθα  εμπορεύματα:  Παρασκευάσματα  λεύκανσης  και  άλλες  ουσίες  για
πλύσιμο  ρούχων;  παρασκευάσματα  καθαρισμού,  στίλβωσης,  καθαρισμού  και
λειαντικών;  σαπούνια;  αρωματοποιία,  αιθέρια  έλαια,  καλλυντικά,  λοσιόν
μαλλιών;  οδοντόκρεμες  Φαρμακευτικά,  κτηνιατρικά  και  υγειονομικά
παρασκευάσματα;  Διαιτητικές  ουσίες  προσαρμοσμένες  για  ιατρική  χρήση,
τρόφιμα για βρέφη; Σοβάδες, υλικά για επιδέσμους; υλικό για το σταμάτημα των
δοντιών, οδοντικό κερί. Απολυμαντικά; Παρασκευάσματα για την καταστροφή
παρασίτων,  μυκητοκτόνα,  ζιζανιοκτόνα.  Συσκευές  και  όργανα  επιστημονικά,
ναυτικά, τοπογραφικά, ηλεκτρικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά, οπτικά, για
ζύγιση, για μέτρηση, για σηματοδότηση, για έλεγχο (επίβλεψη), διάσωση και
διδασκαλία; Συσκευές εγγραφής, μετάδοσης ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνων;
μαγνητικούς  φορείς  δεδομένων;  δίσκους  εγγραφής;  αυτόματα  μηχανήματα
αυτόματης  πώλησης  και  μηχανισμούς  για  συσκευές  που  λειτουργούν  με
κέρματα; ταμειακές μηχανές, υπολογιστικές μηχανές, εξοπλισμό επεξεργασίας
δεδομένων  και  υπολογιστές;  πυροσβεστική  συσκευή.  Συσκευές  για  φωτισμό,
θέρμανση,  παραγωγή  ατμού,  μαγείρεμα,  ψύξη,  ξήρανση,  εξαερισμό,  παροχή
νερού και υγιεινής. Πολύτιμα μέταλλα και τα κράματά τους και προϊόντα από
πολύτιμα μέταλλα ή επικαλυμμένα με αυτά, που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες
κλάσεις. Κοσμήματα, πολύτιμους λιθούς, ωρολογικά και χρονομετρικά όργανα.
Χαρτί, χαρτόνι και προϊόντα από αυτά τα υλικά, που δεν περιλαμβάνονται σε
άλλες κλάσεις. έντυπα; Βιβλιοδετικό υλικό; φωτογραφίες; γραφική ύλη; κόλλες
για χαρτικά ή οικιακούς σκοπούς; υλικά καλλιτεχνών; πινέλα; γραφομηχανές και
είδη γραφείου (εκτός από έπιπλα); εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό εκτός από
συσκευές;  πλαστικά  υλικά  για  συσκευασία  (δεν  περιλαμβάνονται  σε  άλλες
κλάσεις); Τραπουλόχαρτα; τύπος εκτυπωτών; μπλοκ εκτύπωσης. Δέρματα και
απομιμήσεις δέρματος και είδη από αυτά τα υλικά και που δεν περιλαμβάνονται
σε άλλες κλάσεις; Δέρματα ζώων, δέρματα; μπαούλα και ταξιδιωτικές τσάντες;
ομπρέλες,  ομπρέλες  και  μπαστούνια;  μαστίγια,  λουριά  και  σαγματοποιία.
Έπιπλα, καθρέφτες, κορνίζες; Προϊόντα (δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις)
από  ξύλο,  φελλό,  καλάμι,  ζαχαροκάλαμο,  λυγαριά,  κέρατο,  κόκαλο,
ελεφαντόδοντο,  κόκκαλο  φάλαινας,  κοχύλι,  κεχριμπάρι,  μαργαριτάρι,
μαργαριτάρι και υποκατάστατα όλων αυτών των υλικών ή από πλαστικά. Σκεύη
και δοχεία οικιακής ή κουζίνας (όχι από πολύτιμα μέταλλα ή επικαλυμμένα με
αυτά);  χτένες  και  σφουγγάρια;  βούρτσες  (εκτός  από  πινέλα  βαφής;.  υλικά
κατασκευής  βουρτσών;  Είδη  για  σκοπούς  καθαρισμού;  σύρμα  καθαρισμού;
Ακατέργαστο  ή  ημικατεργασμένο  γυαλί  (εκτός  από  το  γυαλί  που
χρησιμοποιείται στις οικοδομές); γυάλινα, πορσελάνη και πήλινα σκεύη που δεν
περιλαμβάνονται  σε  άλλες κλάσεις.  Ρούχα,  υποδήματα,  καλύμματα κεφαλής.
Παιχνίδια και παιχνίδια; Γυμναστικά και αθλητικά είδη που δεν περιλαμβάνονται
σε  άλλες  κλάσεις;  στολίδια  για  χριστουγεννιάτικα  δέντρα.  Κρέας,  ψάρι,
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πουλερικά και κυνήγι. εκχυλίσματα κρέατος; φρούτα και λαχανικά διατηρημένα,
αποξηραμένα και μαγειρεμένα; ζελέ, μαρμελάδες, σάλτσες φρούτων; αυγά, γάλα
και  γαλακτοκομικά  προϊόντα;  βρώσιμα  έλαια  και  λίπη.  Καφές,  τσάι,  κακάο,
ζάχαρη, ρύζι, ταπιόκα, σάγκο, τεχνητός καφές. αλεύρι και παρασκευάσματα από
δημητριακά,  ψωμί,  ζαχαροπλαστεία  και  είδη  ζαχαροπλαστικής,  πάγος.  μέλι,
κεράκι; μαγιά, μπέικιν πάουντερ; αλάτι, μουστάρδα; ξύδι, σάλτσες (μπαχαρικά);
μπαχαρικά; πάγος. Γεωργικά, κηπευτικά και δασοκομικά προϊόντα και σπόροι
που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις; ζωντανά ζώα; φρέσκα φρούτα και
λαχανικά;  σπόροι,  φυσικά  φυτά  και  άνθη;  τρόφιμα  για  ζώα,  βύνη.  Μπύρες;
μεταλλικά και αεριούχα νερά και άλλα μη αλκοολούχα ποτά; ποτά φρούτων και
χυμούς φρούτων; σιρόπια και άλλα παρασκευάσματα για την παρασκευή ποτών.
Αλκοολούχα ποτά (εκτός από μπύρες).

(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: 56022
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 30/03/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
39:  Λιανική και  χοντρική διανομή αναφορικά με τα ακόλουθα εμπορεύματα:
Παρασκευάσματα  λεύκανσης  και  άλλες  ουσίες  για  πλύσιμο  ρούχων;
παρασκευάσματα  καθαρισμού,  στίλβωσης,  καθαρισμού  και  λειαντικών;
σαπούνια;  αρωματοποιία,  αιθέρια  έλαια,  καλλυντικά,  λοσιόν  μαλλιών;
οδοντόκρεμες  Φαρμακευτικά,  κτηνιατρικά  και  υγειονομικά  παρασκευάσματα;
Διαιτητικές  ουσίες  προσαρμοσμένες  για  ιατρική  χρήση,  τρόφιμα για  βρέφη;
Σοβάδες, υλικά για επιδέσμους; υλικό για το σταμάτημα των δοντιών, οδοντικό
κερί.  Απολυμαντικά;  Παρασκευάσματα  για  την  καταστροφή  παρασίτων,
μυκητοκτόνα,  ζιζανιοκτόνα.  Συσκευές  και  όργανα  επιστημονικά,  ναυτικά,
τοπογραφικά, ηλεκτρικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά, οπτικά, για ζύγιση,
για  μέτρηση,  για  σηματοδότηση,  για  έλεγχο  (επίβλεψη),  διάσωση  και
διδασκαλία; Συσκευές εγγραφής, μετάδοσης ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνων;
μαγνητικούς  φορείς  δεδομένων;  δίσκους  εγγραφής;  αυτόματα  μηχανήματα
αυτόματης  πώλησης  και  μηχανισμούς  για  συσκευές  που  λειτουργούν  με
κέρματα; ταμειακές μηχανές, υπολογιστικές μηχανές, εξοπλισμό επεξεργασίας
δεδομένων  και  υπολογιστές;  πυροσβεστική  συσκευή.  Συσκευές  για  φωτισμό,
θέρμανση,  παραγωγή  ατμού,  μαγείρεμα,  ψύξη,  ξήρανση,  εξαερισμό,  παροχή
νερού και υγιεινής. Πολύτιμα μέταλλα και τα κράματά τους και προϊόντα από
πολύτιμα μέταλλα ή επικαλυμμένα με αυτά, που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες
κλάσεις. Κοσμήματα, πολύτιμους λιθούς, ωρολογικά και χρονομετρικά όργανα.
Χαρτί, χαρτόνι και προϊόντα από αυτά τα υλικά, που δεν περιλαμβάνονται σε
άλλες κλάσεις. έντυπα; Βιβλιοδετικό υλικό; φωτογραφίες; γραφική ύλη; κόλλες
για χαρτικά ή οικιακούς σκοπούς; υλικά καλλιτεχνών; πινέλα; γραφομηχανές και
είδη γραφείου (εκτός από έπιπλα); εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό εκτός από
συσκευές;  πλαστικά  υλικά  για  συσκευασία  (δεν  περιλαμβάνονται  σε  άλλες
κλάσεις); Τραπουλόχαρτα; τύπος εκτυπωτών; μπλοκ εκτύπωσης. Δέρματα και
απομιμήσεις δέρματος και είδη από αυτά τα υλικά και που δεν περιλαμβάνονται
σε άλλες κλάσεις; Δέρματα ζώων, δέρματα; μπαούλα και ταξιδιωτικές τσάντες;
ομπρέλες,  ομπρέλες  και  μπαστούνια;  μαστίγια,  λουριά  και  σαγματοποιία.
Έπιπλα, καθρέφτες, κορνίζες; Προϊόντα (δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις)
από  ξύλο,  φελλό,  καλάμι,  ζαχαροκάλαμο,  λυγαριά,  κέρατο,  κόκαλο,
ελεφαντόδοντο,  κόκκαλο  φάλαινας,  κοχύλι,  κεχριμπάρι,  μαργαριτάρι,
μαργαριτάρι και υποκατάστατα όλων αυτών των υλικών ή από πλαστικά. Σκεύη
και δοχεία οικιακής ή κουζίνας (όχι από πολύτιμα μέταλλα ή επικαλυμμένα με
αυτά);  χτένες  και  σφουγγάρια;  βούρτσες  (εκτός  από  πινέλα  βαφής;.  υλικά
κατασκευής  βουρτσών;  Είδη  για  σκοπούς  καθαρισμού;  σύρμα  καθαρισμού;
Ακατέργαστο  ή  ημικατεργασμένο  γυαλί  (εκτός  από  το  γυαλί  που
χρησιμοποιείται στις οικοδομές); γυάλινα, πορσελάνη και πήλινα σκεύη που δεν
περιλαμβάνονται  σε  άλλες κλάσεις.  Ρούχα,  υποδήματα,  καλύμματα κεφαλής.
Παιχνίδια και παιχνίδια; Γυμναστικά και αθλητικά είδη που δεν περιλαμβάνονται
σε  άλλες  κλάσεις;  στολίδια  για  χριστουγεννιάτικα  δέντρα.  Κρέας,  ψάρι,
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πουλερικά και κυνήγι. εκχυλίσματα κρέατος; φρούτα και λαχανικά διατηρημένα,
αποξηραμένα και μαγειρεμένα; ζελέ, μαρμελάδες, σάλτσες φρούτων; αυγά, γάλα
και  γαλακτοκομικά  προϊόντα;  βρώσιμα  έλαια  και  λίπη.  Καφές,  τσάι,  κακάο,
ζάχαρη, ρύζι, ταπιόκα, σάγκο, τεχνητός καφές. αλεύρι και παρασκευάσματα από
δημητριακά,  ψωμί,  ζαχαροπλαστεία  και  είδη  ζαχαροπλαστικής,  πάγος.  μέλι,
κεράκι; μαγιά, μπέικιν πάουντερ; αλάτι, μουστάρδα; ξύδι, σάλτσες (μπαχαρικά);
μπαχαρικά; πάγος. Γεωργικά, κηπευτικά και δασοκομικά προϊόντα και σπόροι
που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις; ζωντανά ζώα; φρέσκα φρούτα και
λαχανικά;  σπόροι,  φυσικά  φυτά  και  άνθη;  τρόφιμα  για  ζώα,  βύνη.  Μπύρες;
μεταλλικά και αεριούχα νερά και άλλα μη αλκοολούχα ποτά; ποτά φρούτων και
χυμούς φρούτων; σιρόπια και άλλα παρασκευάσματα για την παρασκευή ποτών.
Αλκοολούχα ποτά (εκτός από μπύρες).

(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: 61723
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 15/11/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
16: Χαρτί, χαρτόνι, έντυπο υλικό, υλικό βιβλιοδεσίας, εμπορεύματα γραφής και
σχεδίου, όργανα γραφής και ειδικότερα μολύβια, χρωματιστά μολύβια, μηχανικά
μολύβια,  γραφίτες  μηχανικών  μολυβιών,  μαρκαδόροι,  ανταλλακτικά
μαρκαδόρων, απορροφητικές πένες, ανταλλακτικά απορροφητικών πενών, ρολά
από τζέλι και ανταλλακτικά ρολών από τζέλι για χρήση σε σχέση με πένες,
πένες με ακίδα σφαιριδίου,  ανταλλακτικά πενών με ακίδα σφαιριδίου,  πένες
τεχνικού σχεδίου, ακίδες αρμόσεως, πένες τεχνικού σχεδίου, άρμοση πυξίδας
για πένες τεχνικού σχεδίου,  μελάνια σχεδίου,  θήκες για  γραφίτη,  γραφίτες,
χρωματιστοί γραφίτες, πένες με μηχανισμούς στροφής, κομβίους πιέσεως και
συρόμενους,  πένες πολλαπλών λειτουργιών,  ξύστρες,  γομολάστιχα,  μαχαίρια
σβησίματος,  θήκες  πενών,  χάρακες,  γνώμονες,  τριγωνικοί  χάρακες,  σύνολα
οργάνων  σχεδίου,  διαβήτες,  οδηγοί  συνόλων  τετραγώνων,  καμπύλων,
γραμμάτων  και  σχεδίων,  κλίμακες  σχεδιοποίησης,  υλικά  ζωγραφικής  και
πλάσματος,  κραγιόν,  κολλητικές  ουσίες  για  γραφικές  ύλες  ή  για  οικιακούς
σκοπούς, υλικά ζωγραφικής, ειδικότερα κουτιά χρωμάτων, πινέλα ζωγραφικής,
καθοδηγητικό  και  διδακτικό  υλικό  (εκτός  από  σύνεργα),  φιλμ  σχεδίων  και
εκτυπωτών, πλαστικό υλικό συσκευασίας, ειδικότερα πλαστικά πορτοφόλια για
εμπορεύματα γραφής σχεδίου, ζωγραφικής και πλάσματος.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
Moosaeckerstrasse 3, 90427 Nuernberg
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 61919
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 06/12/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Αρώματα, νερό τουαλέτας, αποσμητικά για προσωπική χρήση,αιθέρια έλαια
για προσωπική χρήση, έλαια για καλλυντικούς σκοπούς, σαπούνια, γαλακτώματα
για  σκοπούς  τουαλέτας,  καλλυντικά,  παρασκευάσματα  για  μαγκιγιάρισμα,
παρασκευάσματα για την αφαίρεση του μαγκιγιάζ, καλλυντικά παρασκευάσματα
για την περιποίηση του δέρματος, για την μείωση της κυτταρίτιδας, για το
μπάνιο,  για  μαύρισμα.  Καλλυντικά  σύνεργα.  Μάσκες  ομορφιάς,  μολύβια  για
καλλυντικούς σκοπούς, ρουζ,μανικιούρ, κοκκινάδια, μολύβι για τα μάτια, λοσιόν
για τα μαλλιά και μη-φαρμακευτικά παρασκευάσματα για την περιποίηση των
μαλλιών, σαμπουάν. Παρασκευάσματα για ξύρισμα, σαπούνι για ξύρισμα, τζέλλυ
για ξύρισμα. Κολόνιες για μετά το ξύρισμα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

AUTUMNPAPER LIMITED
5th  Floor,  Rear  Suite  Oakfield  House,  35  Perrymount  Road,  Haywards  Heath,
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RH16  3BW,  West  Sussex
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 82617
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 04/04/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
43: Τουριστικά καταλύματα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Γεώργιος Διογένους
Γεωργίου Καραισκάκη 38, Kanika Alexander Center, 2ος όροφος, 213 B, 3032
Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54196
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 16/09/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3: Αρώματα, αιθέρια έλαια, καλλυντικά, σαπούνια, λοσιόν για τα μαλλιά και μη
φαρμακευτικά αποσμητικά για προσωπική χρήση.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Perry Ellis International Europe Limited
Olympic House, Pleasants Street, Dublin 8
Ireland

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 28775
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 09/10/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 5
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
3:  Σαπούνια  τουαλέττας,  αρώματα,  αιθέρια  έλαια,  καλλυντικά,  υγρά
τουαλέττας, μη φαρμακοποιημένα παρασκευάσματα τουαλέττας, προϊόντα για
χρήση πριν και μετά το ξύρισμα, προϊόντα για τα μαλλιά, οδοντοκοσμητικά και
αντι-ιδρωτικά παρασκευάσματα, και κολώνιες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Haeres Equita S.r.l.
Corso Garibaldi, 122, 15048 Valenza (Alessandria)
Italy

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 79088
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 23/02/2018
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 9
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Υπηρεσίες διαχείρισης επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

OMNITOUCH CYPRUS LTD
ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 204Α, ΖΑΚΑΚΙ, 3045 ΛΕΜΕΣΟΣ
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 28956
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 10/12/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 5
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7: Μηχανές για εναέρια οχήματα και μηχανικά εργαλεία, κινητήρες (εκτός από
κινητήρες για οχήματα ξηράς).

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SAAB Aktiebolag
S-581 88 Linkoping
Sweden
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(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 15376
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 27/11/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
5: Φαρμακευτικά παρασκευάσματα διά την θεραπείαν αγγειακών παθήσεων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

BIOFARMA
50 Rue Carnot, 92284 SURESNES cedex
France

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 28809
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 24/10/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 5
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
31:  Ζωντανά  κοτόπουλα  αναπαραγωγής,  κοτόπουλα  θηλυκά,  κόκορες,  μιας
ημέρας κοτόπουλα.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Lohmann Breeders GmbH
Am Seedeich 9-11, 27472 Cuxhaven
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83714
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 29/05/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Παραγωγή διαφημιστικών ταινιών, σύνταξη στατιστικών, βελτιστοποίηση
κίνησης διαδικτυακών τόπων.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

NAVASARD LIMITED
Agias Eirinis 16, Office 101, 2102, Aglantzia, Nicosia
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83716
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 29/05/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
42:  Προγραμματισμός  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  σχεδιασμός  λογισμικού,
χρηματοδοτική  μίσθωση  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  εκμίσθωση
προγραμμάτων  και  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  εκμίσθωση  και
συντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργία και συντήρηση
ιστοσελίδων,  δημιουργία  και  συντήρηση  ιστοσελίδων  για  τρίτους,  παροχή
πληροφοριών σχετικά με τεχνολογία πληροφοριών και προγραμματισμό μέσω
δικτυακού τόπου, συντήρηση λογισμικού, συντήρηση και ενημέρωση λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

NAVASARD LIMITED
Agias Eirinis 16, Office 101, 2102, Aglantzia, Nicosia
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83715
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 29/05/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
41:  Παροχή  πληροφοριών  σε  σχέση  με  αναβάτες  (τζόκεϊ)  ίππων,  υπηρεσίες
πληροφόρησης σχετικά με τον αθλητισμό, παροχή πληροφοριών σχετικά με τον
μηχανοκίνητο αθλητισμό, παροχή πληροφοριών σε σχέση με αγώνες, παροχή
πληροφοριών σε σχέση με άλογα ιπποδρομίας, υπηρεσίες παροχής πληροφοριών
για  αγώνες  κούρας,  υπηρεσίες  προγνωστικών  για  αθλητικές  εκδηλώσεις,
ψυχαγωγία με τη μορφή αγώνων καλαθοσφαίρισης,  ψυχαγωγία με τη μορφή
αγώνων πάλης, ψυχαγωγία με τη μορφή πρωταθλημάτων γκολφ, ψυχαγωγία με
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τη  μορφή  αγώνων  με  θαλαμηγούς,  ψυχαγωγία  με  τη  μορφή  τουρνουά
αντισφαίρισης,  ψυχαγωγία  με  τη  μορφή αγώνων αμερικάνικου  ποδοσφαίρου,
ψυχαγωγία  με  τη  μορφή  ποδοσφαιρικών  αγώνων,  ψυχαγωγία  με  τη  μορφή
αγώνων  μπέιζμπολ,  ψυχαγωγικές  υπηρεσίες  υπό  τη  μορφή  γυμναστικών
επιδείξεων, ψυχαγωγία με τη μορφή αγώνων χόκεϊ,  ψυχαγωγία με τη μορφή
αγώνων πυγμαχίας, ψυχαγωγία με τη μορφή αγώνων αυτοκινήτων, υπηρεσίες
ψυχαγωγίας υπό τη μορφή θεαμάτων πατινάζ, ψυχαγωγία με τη μορφή αγώνων
άρσης βαρών, ψυχαγωγία με τη μορφή παιχνιδιών χόκεϊ επί πάγου, ψυχαγωγία
υπό μορφή αγώνων σε πίστες και γήπεδα, παροχή ειδήσεων και πληροφοριών σε
σχέση με  αγώνες πάλης μέσω παγκόσμιου  ηλεκτρονικού δικτύου,  υπηρεσίες
αποτελεσμάτων αθλητικών αγώνων,  υπηρεσίες  στοιχημάτων,  στοιχήματα σε
ιπποδρομίες ή στοιχήματα σε άλογα, υπηρεσίες χαρτοπαικτικών λεσχών, καζίνο,
και τυχερών παιχνιδιών, κυνοδρομίες, υπηρεσίες προγνωστικών ποδοσφαίρου,
υπηρεσίες  τυχερών  παιχνιδιών,  υπηρεσίες  παιχνιδιών  στο  διαδίκτυο  (επί
γραμμής),  υπηρεσίες  παιχνιδιών  για  ψυχαγωγικούς  σκοπούς,  παροχή
πληροφοριών  σχετικά  με  τον  μηχανοκίνητο  αθλητισμό,  παροχή  υπηρεσιών
καζίνο  (τυχερών  παιχνιδιών),  παροχή  εγκαταστάσεων  καζίνο  και  τυχερών
παιχνιδιών,  τυχερά  παιχνίδια,  υπηρεσίες  για  τυχερά  παιχνίδια,  υπηρεσίες
χαρτοπαικτικών λεσχών, καζίνο και τυχερών παιχνιδιών, υπηρεσίες παιχνιδιών
που παρέχονται στο διαδίκτυο (επί γραμμής) μέσω ενός δικτύου υπολογιστών,
υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  και  διαγωνισμοί  μέσω  του  διαδικτύου,
εκμίσθωση  εξοπλισμού  παιχνιδιών,  παροχή  ηλεκτρονικών  εκδόσεων  στο
διαδίκτυο  (επί  γραμμής)  ,  μη  τηλεφορτώσιμων,  λειτουργία  λοταριών,
πληροφόρηση  για  θέματα  αναψυχής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

NAVASARD LIMITED
Agias Eirinis 16, Office 101, 2102, Aglantzia, Nicosia
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84639
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 18/03/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Διαφήμιση. Διαφήμιση επί γραμμής σε δίκτυο πληροφορικής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
Greece

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84635
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 18/03/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Διαφήμιση. Διαφήμιση επί γραμμής σε δίκτυο πληροφορικής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
Greece

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84638
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 18/03/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Ανάληψη  ασφαλιστικού  κινδύνου  ζωής.  Ανάληψη  ασφαλιστικού  κινδύνου
πυρός. Αναλογιστική. Ασθενείας (Ασφάλεια Ασθενείας). Ατυχημάτων (Ασφάλειες
κατά  των  Ατυχημάτων).  Ναυτική  (Ασφάλεια  Ναυτική).  Πληροφόρηση  για
ασφάλειες. Συμβουλευτική για Ασφάλειες. Υπηρεσίες ασφάλισης.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε



20/01/2023 147

20/01/2023 147/153

Εμπορικού Σήματος: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
Greece

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84636
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 18/03/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Ανάληψη  ασφαλιστικού  κινδύνου  ζωής.  Ανάληψη  ασφαλιστικού  κινδύνου
πυρός. Αναλογιστική. Ασθενείας (Ασφάλεια Ασθενείας). Ατυχημάτων (Ασφάλειες
κατά  των  Ατυχημάτων).  Ναυτική  (Ασφάλεια  Ναυτική).  Πληροφόρηση  για
ασφάλειες. Συμβουλευτική για Ασφάλειες. Υπηρεσίες ασφάλισης.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
Greece

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84644
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 18/03/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Ανάληψη  ασφαλιστικού  κινδύνου  ζωής.  Ανάληψη  ασφαλιστικού  κινδύνου
πυρός. Αναλογιστική. Ασθενείας (Ασφάλεια Ασθενείας). Ατυχημάτων (Ασφάλειες
κατά  των  Ατυχημάτων).  Ναυτική  (Ασφάλεια  Ναυτική).  Πληροφόρηση  για
ασφάλειες. Συμβουλευτική για Ασφάλειες. Υπηρεσίες ασφάλισης.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
Greece

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84637
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 18/03/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Διαφήμιση. Διαφήμιση επί γραμμής σε δίκτυο πληροφορικής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
Greece

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84640
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 18/03/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Ανάληψη  ασφαλιστικού  κινδύνου  ζωής.  Ανάληψη  ασφαλιστικού  κινδύνου
πυρός. Αναλογιστική. Ασθενείας (Ασφάλεια Ασθενείας). Ατυχημάτων (Ασφάλειες
κατά  των  Ατυχημάτων).  Ναυτική  (Ασφάλεια  Ναυτική).  Πληροφόρηση  για
ασφάλειες. Συμβουλευτική για Ασφάλειες. Υπηρεσίες ασφάλισης.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
Greece

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84641
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 18/03/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Διαφήμιση. Διαφήμιση επί γραμμής σε δίκτυο πληροφορικής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε
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Εμπορικού Σήματος: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
Greece

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84642
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 18/03/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Ανάληψη  ασφαλιστικού  κινδύνου  ζωής.  Ανάληψη  ασφαλιστικού  κινδύνου
πυρός. Αναλογιστική. Ασθενείας (Ασφάλεια Ασθενείας). Ατυχημάτων (Ασφάλειες
κατά  των  Ατυχημάτων).  Ναυτική  (Ασφάλεια  Ναυτική).  Πληροφόρηση  για
ασφάλειες. Συμβουλευτική για Ασφάλειες. Υπηρεσίες ασφάλισης.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
Greece

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84643
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 18/03/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Διαφήμιση. Διαφήμιση επί γραμμής σε δίκτυο πληροφορικής.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
Greece

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 54365
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 18/10/2020
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36: Ασφαλιστικές υπηρεσίες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED
Διγενή Ακρίτα 55 & Ολυμπίας 1, Akritas Mansion, Όροφος 1 & 3, 1070 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 84490
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 12/02/2023
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
35: Διαφήμιση σε μη εξειδικευμένα και σε επαγγελματικά έντυπα. Διαφήμιση σε
ηλεκτρονικούς πίνακες.  Διαφήμιση σε  ηλεκτρονικά μέσα και  ειδικότερα στο
Διαδίκτυο. Διαφήμιση προϊόντων για λογαριασμό τρίτων πωλητών, με σκοπό η
διαφήμιση  να  προσφέρει  στους  πελάτες  τη  δυνατότητα  να  βλέπουν  και  να
συγκρίνουν  με  άνεση  τα  προϊόντα  αυτών  των  πωλητών.  Διαφήμιση
περιλαμβανόμενης  της  προώθησης  προϊόντων  και  υπηρεσιών  τρίτων  μέσω
συμφωνιών χορηγίας και συμφωνιών εκχώρησης αδειών σε σχέση με διεθνείς
αθλητικές  διοργανώσεις.  Διαφήμιση,  όπου  περιλαμβάνεται  επί  γραμμής
διαφήμιση  μέσω  δικτύου  πληροφορικής.  Διαφήμιση  μέσω  δικτύων  κινητής
τηλεφωνίας.  Διαφήμιση  με  πληρωμή ανά  κλικ.  Διαφήμιση  κινηματογραφικών
ταινιών.  Διαφήμιση  και  προώθηση  πωλήσεων  σε  σχέση  με  προϊόντα  και
υπηρεσίες με δυνατότητα παροχής και παραγγελίας μέσω τηλεπικοινωνιακής ή
ηλεκτρονικής οδού. Υπηρεσίες γνωμοδότησης, παροχή βοήθειας και συμβουλών
σχετικά με τη διαφήμιση, τις ενέργειες πώλησης (μάρκετινγκ) και τις υπηρεσίες
προώθησης. Διαμεσολάβηση στον τομέα της διαφήμισης. Διαφήμιση επί γραμμής
σε  δίκτυο  πληροφορικής.  Διαφήμιση  ακινήτων  που  προορίζονται  για
επαγγελματική χρήση ή για κατοικίες. Διαφήμιση άμεσης αγοράς. Διαφήμιση
άμεσης ανταπόκρισης. Διαφήμιση για κινηματογραφικές ταινίες. Διαφήμιση για
λογαριασμό  τρίτων  στο  Διαδίκτυο.  Διαφήμιση  ειδικότερα  στον  τομέα  των
τηλεματικών και τηλεφωνικών δικτύων. Διαφήμιση επί γραμμής σε ηλεκτρονικά
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δίκτυα  επικοινωνίας.  Διαφήμιση  επί  γραμμής  σε  ηλεκτρονικά  δίκτυα
επικοινωνίας.  Διαφήμιση  επιχειρηματικών  ιστοθέσεων.  Διαφήμιση  και
διαφημιστικές  υπηρεσίες.  Διαφήμιση  και  μάρκετινγκ.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

SUPER BRD ADS LIMITED
Λεωφόρος Κένεντυ 8, Athienitis Building, 3ος όροφος, Διαμ. 304, 1087 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 15371
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 26/11/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7: Πέδιλα φρένων, σιαγώνες φρένων, επικαλύψεις πέδης φρένων και εξαρτήματα
αυτών. Μαξιλάρια κρουσισβεστήρων, τριβείς, αντιτριβικοί δακτύλιοι και μέρη
συμπλεκτών, μαξιλάρια δισκοφρένων και συναρμολογήσεις, άπαντα όντα μέρη
μηχανών. Μέρη μηχανών κατασκευασμένων εξ υλικών επενδύσεως τριβής και
αντιτριβής. Σχοινιά και ιμάντες οδηγήσεως άπαντα διά μηχανάς.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Federal-Mogul Friction Products Limited
S4C Building, Parc Ty Glas, Llanishen, Cardiff, Wales CF14 5DU
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 15372
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 26/11/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 2
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
12:  Πέδιλα  φρένων,  σιαγόνες  φρένων,  επικαλύψεις  πέδης  φρένων  και
εξαρτήματα  αυτών.  Μαξιλάρια  αμαξώματος,  μαξιλάρια  κρουσισβεστήρων,
τριβείς, αντιτριβικοί δακτύλιοι και μέρη συμπλεκτών μαξιλάρια δισκοφρένων
και  συναρμολογήσεις,  άπαντα  όντα  μέρη  οχημάτων.  Μέρη  σχημάτων
κατασκευασμένα εξ υλικών επενδύσεως τριβής και αντιτριβής. Σχοινιά, ζώναι
και ιμάντες οδηγήσεως άπαντα δι' οχήματα, υλικά διά δάπεδα, καταστρώματα,
κλίμακες, βαθμίδες και διαδρόμους και επικαλύψεις αυτών.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

Federal-Mogul Friction Products Limited
S4C Building, Parc Ty Glas, Llanishen, Cardiff, Wales CF14 5DU
United Kingdom

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 83895
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 03/08/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 10
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
30: Κατεψυγμένες πίτσες.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

L.N. FROZENS LIMITED
Γρηγόρη Αυξεντίου 16, Μαθιάτης, 2568 Λευκωσία
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 61924
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 06/12/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
36:  Yπηρεσίες  πρατηρίων  λιανικής  πώλησης  σε  σχέση  με  είδη  ένδυσης,
υποδήματα, καπέλα και προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καλύμματα κεφαλής,
αρώματα, σαπούνια, λοσιόν για τα μαλλιά, αιθέρια έλαια, γυαλιά, γυαλιά ηλίου
και  σκελετοί,  απομιμήσεις  δέρματος,  δέρματα  ζώων,  δέρματα,  αποσκευές,
τσάντες χειρός, πορτοφολάκια, χαρτοφύλακες, πορτοφόλια, σχολικές τσάντες,
βαλίτσες,  αθλητικές  τσάντες,  μακρόστενους  σάκους  στρατιωτικού  τύπου,
τσάντες  παραλίας,  ταξιδιωτικές  τσάντες,  τσάντες  καλλυντικών,  ομπρέλες
βροχής, αλεξήλια και μπαστούνια περιπάτου.
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(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

GANT AB
P.O. Box 27021, 10251 Stockholm
Sweden

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 61922
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 06/12/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
18:  Δέρμα  και  απομιμήσεις  δέρματος,  δέρματα  ζώων,  δέρματα,  αποσκευές,
τσάντες χειρός, πορτοφολάκια, χαρτοφύλακες, πορτοφόλια, σχολικές τσάντες,
βαλίτσες. αθλητικές τσάντες, μακρόστενοι σάκοι στρατιωτικού τύπου, τσάντες
παραλίας,  ταξιδιωτικές  τσάντες,  τσάντες  καλλυντικών,  ομπρέλες  βροχής,
αλεξήλια και μπαστούνια περιπάτου.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

GANT AB
P.O. Box 27021, 10251 Stockholm
Sweden

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 61638
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 06/11/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7: Ηλεκτρικοί μύλοι καφέ (μηχανές) και μηχανικά εργαλεία (τόρνοι, φρέζες),
κινητήρες (εκτός από κινητήρες για οχήματα ξηράς), συζεύξεις και δερμάτινα
λουριά  (κολάνια)  για  μηχανές  (εκτός  από  οχήματα  ξηράς),  εκκολαπτικές
μηχανές.

(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: 61652
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 06/11/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 7
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
7: Ηλεκτρικοί μύλοι καφέ (μηχανές) και μηχανικά εργαλεία (τόρνοι, φρέζες),
κινητήρες (εκτός από κινητήρες για οχήματα ξηράς), συζεύξεις και δερμάτινα
λουριά  (κολάνια)  για  μηχανές  (εκτός  από  οχήματα  ξηράς),  εκκολαπτικές
μηχανές.

(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: 27290
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 21/05/2021
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 4
(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:

The Upjohn Company
Kalamazoo, Michigan 49001
United States of America

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 61916
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 05/12/2022
(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
Muellerstrasse 178, 13353 Berlin
Germany

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 81909
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 20/08/2020
(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:

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ & ΜΕΤΖΙΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ "ΜΑΛΛΟΝ ΓΛΥΚΥΣ" ΛΤΔ
Λεόντιου Μαχαιρά 57, Καθολική, 3025 Λεμεσός
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 36447
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 28/04/2013
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 6
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
33: Κρασί.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

ΜΕΛΑΝΗ ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 4 ΔΙΑΜ.302, 2051 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
Cyprus

(111) Αριθμός Κατάθεσης Αίτησης: 28513
(156) Ημερομηνία Ανανέωσης: 06/07/2022
(511) Έκδοση Ταξινόμησης Νίκαιας: 5
(511) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων

ή/και Υπηρεσιών:
9: Hλεκτρικά καλώδια και σύρματα, συστήματα ραντάρ, τα εξαρτήματα και τα
μέρη τους, σταθερός ή φορητός εξοπλισμός δοκιμών για τη δοκιμή κινητήρων
και  συστημάτων  αεροσκαφών  και  διαστημοπλοίων,  ηλεκτρονικοί  στατικοί
αντιστροφείς ισχύος, ηλεκτρονικοί στατικοί μετατροπείς ισχύος, ηλεκτρονικοί
αισθητήρες  ταχύτητας  και  δείκτες  ταχύτητας,  μετατροπείς  πίεσης
(ηλεκτρικοί), συσκευές ελέγχου της θερμοκρασίας, συσκευές για τον έλεγχο της
πίεσης  των  καμπινών,  συσκευές  και  όργανα  δοκιμών,  όλα  για  χρήση  σε
αεροσκάφη,  διαστημόπλοια  ή  πλωτά  σκάφη,  σχεδιογράφοι  ηλεκτρονικών
υπολογιστών, συσκευές συλλογής δεδομένων πτήσης και συσκευές επεξεργασίας
δεδομένων πτήσης,  όλες  για  την  παροχή πληροφοριών προς  χρήση από  τη
διοίκηση, συσκευές και όργανα δοκιμής και διάγνωσης για την ανίχνευση της
κατάστασης  μηχανοκίνητων  οχημάτων  και  την  τροφοδότηση  τέτοιων
πληροφοριών  σε  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  επιταχυνσιόμετρα,  συσκευές
επιθεώρησης για την ανίχνευση ελαττωμάτων ή ρωγμών σε λεπίδες πλαγιοξόων
αεροσκαφών,  συσκευές  και  όργανα  ραντάρ,  συσκευές  και  όργανα
σηματοδότησης, συσκευές και όργανα απεικόνισης δεδομένων και μετατροπής
δεδομένων,  πίνακες  ελέγχου  που  ενσωματώνουν  όργανα,  αναλογικοί
υπολογιστές,·συσκευές  και  όργανα  ραδιοεπικοινωνίας,  συσκευές  και  όργανα
ενδοεπικοινωνίας  κλειστού  κυκλώματος  τηλεόρασης,  στροφόμετρα  και
σερβοκωδικοποιητές,  οπτικοί  προβολείς  και  συσκευές  ανάγνωσης  εικόνας,
φωτεινές  ή  μηχανικές  πινακίδες,  μετατροπείς  αναλογικού  σε  ψηφιακά,
γυροσκόπια και προσαρμοσμένες πλατφόρμες για χρήση με αυτά, ηλεκτρονικές
συσκευές  για  τον  έλεγχο  πτήσης  αεροσκαφών,  συσκευές  επεξεργασίας
δεδομένων για χρήση με υπολογιστές,  συσκευές και  όργανα ελέγχου για τη
δοκιμή  εξαρτημάτων  αεροσκαφών  και  εξαρτημάτων  διαστημοπλοίων,
εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου για χρήση σε αεροσκάφη ή διαστημόπλοια,
συσκευές για τη δοκιμή και την αξιολόγηση της απόδοσης των εγκαταστάσεων
ραντάρ και βίντεο επικοινωνίας σε διαστημικά οχήματα και για την ένδειξη
βλαβών σε τέτοιες εγκαταστάσεις, αυτόματες ηλεκτρικές συσκευές ελέγχου,
μέρη  αυτόματων  ηλεκτρικών  συσκευών  ελέγχου,  θερμοστάτες,  διακόπτες,
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ηλεκτρονόροι,  σωληνοειδή,  πηνία,  μετασχηματιστές,  μονωμένα  σύρματα,
τρανζίστορ,  δίοδοι,  πυκνωτές,  αντιστάσεις  και  αγωγοί,  όλα  ηλεκτρικά.

(512) Κλάσεις και Κατάλογος Προϊόντων
ή/και Υπηρεσιών (Schedule 3):

(732) Όνομα και διεύθυνση Δικαιούχου
Εμπορικού Σήματος:

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION
10 Farm Springs Road, Farmington, CT 06032
United States of America
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