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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  &  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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
N246640 δήλωση σήματος, με ημερομηνία κατάθεσης 06/12/2017:

Τύπος σήματος: Figurative-word
Καταθέτης:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ,  ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 64, 11475 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ ,
6986991888 ,  konstantinos.laliotis@yahoo.gr
Πληρεξούσιος δικηγόρος:
Αντίκλητος:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΛΑΛΙΩΤΗΣ , ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 64, 11475 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ ,
6986991888 , konstantinos.laliotis@yahoo.gr

Διακρίνει τα ακόλουθα προϊόντα / υπηρεσίες ταξινομημένα κατά κλάση:

Κλάση  42:  Αναλύσεις  με  ηλεκτρονικό  υπολογιστή·  Ανάλυση  συστημάτων  ηλεκτρονικών
υπολογιστών· Ανάπτυξη δικτύων με βάση ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Ανάπτυξη εξοπλισμού
επεξεργασίας  δεδομένων·  Ανάπτυξη  ηλεκτρονικών  υπολογιστών·  Ανάπτυξη  και  δοκιμή
υπολογιστικών μεθόδων, αλγορίθμων και λογισμικού· Ανάπτυξη, προγραμματισμός και εφαρμογή
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λογισμικού· Ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων· Ανάπτυξη συστημάτων για τη
μετάδοση δεδομένων· Ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων· Ανάπτυξη συστημάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών· Ανάπτυξη υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· Ανάπτυξη υλισμικού
Η/Υ· Ανάπτυξη υλισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· Αντιγραφή δεδομένων και  υπηρεσίες
μετάπτωσης, υπηρεσίες κωδικοποίησης δεδομένων· Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη μορφή
διάγνωσης προβλημάτων σε ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης· Αναβάθμιση λογισμικού·
Αναβάθμιση  λογισμικού  για  έξυπνα  τηλέφωνα·  Αναβάθμιση  λογισμικού  ηλεκτρονικών
υπολογιστών·  Αναβάθμιση λογισμικού  ηλεκτρονικών υπολογιστών για  λογαριασμό τρίτων·
Αναβάθμιση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για λογαριασμό τρίτων· Αναβάθμιση του
λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών·  Ανάπτυξη  αμφίδρομου  λογισμικού  πολυμέσων·
Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων·  Ανάπτυξη γλωσσών ηλεκτρονικών υπολογιστών·  Ανάπτυξη,
ενημέρωση  και  συντήρηση  λογισμικού  και  συστημάτων  βάσεων  δεδομένων·  Ανάπτυξη
ιστοθέσεων για λογαριασμό τρίτων· Ανάπτυξη και δημιουργία προγραμμάτων υπολογισμού για
την  επεξεργασία  δεδομένων·  Ανάπτυξη  και  έλεγχος  λογισμικού·  Ανάπτυξη  και  ενημέρωση
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· Ανάπτυξη και  συντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικών
υπολογιστών·  Ανάπτυξη  και  συντήρηση  λογισμικού  βάσεων  δεδομένων·  Ανάπτυξη  και
σχεδιασμός λειτουργικού λογισμικού για δίκτυα και διακομιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Ανάπτυξη κωδικών ηλεκτρονικών υπολογιστών· Ανάπτυξη λογισμικού· Ανάπτυξη λογισμικού
βιντεοπαιχνιδιών· Ανάπτυξη λογισμικού για ασφαλείς λειτουργίες δικτύου· Ανάπτυξη λογισμικού
για  αποθήκευση και  επανάκτηση δεδομένων πολυμέσων·  Ανάπτυξη λογισμικού για  βάσεις
δεδομένων  υπολογιστή·  Ανάπτυξη  λογισμικού  για  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές·  Ανάπτυξη
λογισμικού για μετατροπή δεδομένων και  περιεχομένου πολυμέσων από και  προς διάφορα
πρωτόκολλα· Ανάπτυξη λογισμικού για οδηγό (driver) του υπολογιστή· Ανάπτυξη λογισμικού για
παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών· Ανάπτυξη και σχεδιασμός ψηφιακών φορέων ήχου και
εικόνας· Ανάπτυξη περιφερειακών συσκευών υπολογιστή· Ανάπτυξη λογισμικού προς κατεργασία
και  διανομή  περιεχομένου  πολυμέσων·  Ανάπτυξη  υλικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  για
παιχνίδια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών·  Ανάπτυξη  υλισμικού  για  αποθήκευση  και  ανάκτηση
δεδομένων  πολυμέσων·  Αποθήκευση  δεδομένων·  Αποθήκευση  μηχανογραφημένων
επιχειρηματικών πληροφοριών· Δημιουργία και συντήρηση ιστοθέσεων για κινητά τηλέφωνα·
Διαδικτυακή παροχή μη τηλεφορτώσιμου λογισμικού για διαχείριση βάσης δεδομένων· Διάθεση
ηλεκτρονικών χώρων αποθήκευσης στο Διαδίκτυο· Διαχείριση ψηφιακών πόρων· Διαχείριση
περιεχομένου  επιχειρήσεων·  Διάθεση  υποδομών  ως  υπηρεσία  (IaaS)·  Δυνατότητα  για
προσωρινή χρήση στο διαδίκτυο μη τηλεφορτώσιμου λογισμικού επενδύσεων·  Δυνατότητα
προσωρινής χρήσης στο διαδίκτυο μη τηλεφορτώσιμου λειτουργικού λογισμικού για δίκτυα και
διακομιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών· Ανάπτυξη διαγνωστικών συσκευών και εξοπλισμού·
Ανάπτυξη προθέσεων· Ανάπτυξη προϊόντων· Ανάπτυξη, σχεδιασμός και ενημέρωση αρχικών
σελίδων·  Ανάπτυξη  προϊόντων,  ειδικότερα  για  την  κατασκευή  οχημάτων και  αμαξωμάτων·
Ανάπτυξη προϊόντων για λογαριασμό τρίτων· Ανάπτυξη υλισμικού για χειρισμό οπτικοακουστικών
μέσων· Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό χώρων γραφείων· Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες
για τον σχεδιασμό εμπορικών κτιρίων· Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό βιομηχανικών
κτιρίων·  Αρχιτεκτονικός  σχεδιασμός  για  διακόσμηση  εσωτερικών  χώρων·  Αρχιτεκτονικός
σχεδιασμός  εσωτερικών  χώρων·  Αρχιτεκτονικός  σχεδιασμός  για  πολεοδομικό  σχεδιασμό·
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Βιομηχανικό σχέδιο και σχέδιο γραφικών τεχνών· Βιομηχανικό σχέδιο με τη βοήθεια ηλεκτρονικού
υπολογιστή· Βιομηχανικός καλλιτεχνικός σχεδιασμός· Γραφική απεικόνιση για λογαριασμό τρίτων·
Γραφικό  σχέδιο·  Γραφικό  σχέδιο  για  τη  σύνταξη  ιστοσελίδων  (web  pages)  στο  Διαδίκτυο·
Γραφιστική· Γραφικό σχέδιο με τη βοήθεια υπολογιστή· Δημιουργία αρχικών ιστοσελίδων για
τρίτους·  Δημιουργία  και  συντήρηση  ιστοσελίδων  για  λογαριασμό  τρίτων·  Δημιουργία  και
συντήρηση διαδικτυακών ιστοθέσεων για τρίτους· Δημιουργία και συντήρηση ιστοχώρων για
τρίτους·  Δημιουργία  και  συντήρηση  ιστοθέσεων  για  τρίτους·  Δημιουργία  και  σχεδιασμός
ιστοσελίδων για λογαριασμό τρίτων· Δημιουργία και σχεδιασμός ευρετηρίων πληροφοριών βάσει
ιστοθέσης  για  λογαριασμό  τρίτων  [υπηρεσίες  τεχνολογίας  πληροφοριών]·  Δημιουργία
πλατφόρμας στο Διαδίκτυο (Internet)  για ηλεκτρονικό εμπόριο·  Δημιουργία,  σχεδιασμός και
συντήρηση  ιστοθέσεων·  Δημιουργία  ιστοχώρων  στο  Internet·  Δημιουργία  ιστοσελίδων·
Δημιουργία ηλεκτρονικών ιστοθέσεων· Δημιουργία αρχικών σελίδων σε δίκτυα ηλεκτρονικών
υπολογιστών· Δημιουργία και συντήρηση ιστοθέσεων για λογαριασμό τρίτων· Εκπόνηση σχεδίων
για κατασκευές· Επεξεργασία εκθέσεων σχετικά με τον σχεδιασμό· Επιστημονικές υπηρεσίες και
σχετικός  σχεδιασμός·  Επιστημονικός  και  τεχνολογικός  σχεδιασμός·  Έρευνα  σχετικά  με
σχεδιασμό·  Έρευνα  και  ανάπτυξη  προϊόντων·

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

    Η εξετάστρια

Τρακάδα Ευαγγελία
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