ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3950 / 3-08-2018

Σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ
120/Α/29-5-2013),
β) την υπ’ αριθμ. K4-13977/12-11-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «καθορισμός κριτηρίων επιλογής και προσόντων εξεταστών της
Υπηρεσίας Σημάτων κατ’εφαρμογή του Ν. 4072/2012»,
γ) τις υπ’ αριθμ. 67578/05-12-2014, 74178/18-12-2014, 42492/19-04-2016, πράξεις του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Σημάτων «ορισμός
εξεταστών…»,
Η εξετάστρια Τρακάδα Ευαγγελία , υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό N248775 δήλωση σήματος, με ημερομηνία
κατάθεσης 11/04/2018:

Τύπος σήματος: Figurative-word
Καταθέτης: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΛΑΣ , ΕΛΑΙΩΝ 25, 13123 ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Πληρεξούσιος δικηγόρος:
Αντίκλητος: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΛΑΣ , ΕΛΑΙΩΝ 25, 13123 ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Διακρίνει τα ακόλουθα προϊόντα / υπηρεσίες ταξινομημένα κατά κλάση:
Κλάση 35: Εκμίσθωση διαφημιστικού χώρου στο Διαδίκτυο (Internet)· Διάθεση και εκμίσθωση διαφημιστικού χώρου στο Διαδίκτυο· Διαφημιστικών
χώρων μίσθωση· Εκμίσθωση διαφημιστικού χώρου σε ιστότοπο· Εκμίσθωση διαφημιστικού χώρου και διαφημιστικού υλικού· Παροχή
διαφημιστικού χώρου· Παροχή διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, εφημερίδες και περιοδικά ποικίλης ύλης· Παροχή διαφημιστικού χώρου σε
παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών· Παροχή διαφημιστικού χώρου σε ηλεκτρονικά μέσα· Παροχή διαφημιστικού χώρου, χρόνου και διαφημιστικών
μέσων ενημέρωσης· Παροχή ηλεκτρονικών διαφημιστικών υπηρεσιών· Παροχή χώρου σε ιστοθέσεις για διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών·
Διάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων· Διάδοση διαφημιστικού υλικού· Διάδοση διαφημιστικού υλικού μέσω διαδικτύου· Διάθεση και διανομή
διαφημιστικού υλικού (φυλλάδια, ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπο υλικό, δείγματα)· Διανομή διαφημιστικού υλικού μέσω ηλεκτρονικών δικτύων
επικοινωνίας· Διανομή διαφημιστικού υλικού μέσω ταχυδρομείου· Διαφημιστικές υπηρεσίες για προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σε
σχέση με κοινωνικά ζητήματα· Διαφημιστικές υπηρεσίες για την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας·
Ενημέρωση διαφημιστικών πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων· Διαφημιστικές υπηρεσίες για την ευαισθητοποίηση του κοινού
σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και πρωτοβουλίες· Ανάπτυξη και συντονισμός προγραμμάτων εθελοντισμού για φιλανθρωπικούς οργανισμούς·
Αναζήτηση χορηγίας· Δημοσίευση διαφημιστικών κειμένων·
Κλάση 41: Ηλεκτρονική δημοσίευση μη διαφημιστικών κειμένων και έντυπου υλικού στο Διαδίκτυο· Συγγραφή, έκδοση, δημοσίευση κειμένων
[εκτός διαφημιστικών κειμένων]· Δημοσίευση έντυπου υλικού, εκτός των διαφημιστικών κειμένων, σε ηλεκτρονική μορφή· Δημοσίευση κειμένων,
εκτός των διαφημιστικών κειμένων· Υπηρεσίες συγγραφής ιστολογίου· Ειδησεογραφία· Υπηρεσίες ειδησεογραφίας· Υπηρεσίες ειδησεογραφίας και
δημοσιογραφικές υπηρεσίες· Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων· Σχεδιασμός και διεξαγωγή εκπαιδευτικών εκδηλώσεων· Οργάνωση
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων· Διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων· Οργάνωση ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων·
Παροχή πληροφοριών σε σχέση με ψυχαγωγία και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις μέσω ηλεκτρονικών δικτύων και του Διαδικτύου· Οργάνωση και
διεξαγωγή διαλέξεων· Οργάνωση και διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων· Οργάνωση εκθέσεων για σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς·
Οργάνωση και διεξαγωγή συναυλιών· Οργάνωση και διεξαγωγή συσκέψεων, συνεδρίων και συμποσίων· Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων·
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Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.

Η εξετάστρια
Τρακάδα Ευαγγελία
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