ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
Αθήνα 19-5-2015
Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2477/19-5-2015
Σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-42012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013),
β) την υπ’ αριθμ. K4-13977/12-11-12 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
«καθορισμός κριτηρίων επιλογής και τα προσόντων εξεταστών της Υπηρεσίας Σημάτων
κατ’ εφαρμογή του Ν. 4072/2012»,
γ) την υπ’ αριθμ. 67578/5-12-2014 πράξη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Σημάτων
«ορισμός εξεταστών…»,
την υπ΄αριθμ. 29370/16-3-2015 επιστολή συναίνεσης από την εταιρεία COSMOTE AE για την
κατάθεσης της αίτησης 231141/16-3-2015.

η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή , υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με
αριθμό 231141 δήλωση του σήματος:

της εταιρίας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.και
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει Λ. Κηφισίας
99, 15124, Μαρούσι Αττικήςτηλ.: +30210-6372428, φαξ: +30210-6177775,
www.cosmote.gr , www.ote.gr, η οποία κατατέθηκε στις 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, με
αντίκλητο την Βιργινία Παπαπαναγιώτου Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι Αττικής
τηλ.: +30210-6372428, φαξ: +30210-6177775, e-mail: vpapapan@cosmote.gr, για να
διακρίνει τα ακόλουθα προϊόντα / υπηρεσίες ταξινομημένα κατά κλάση:
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Κλάση 9: Συσκευές και όργανα επιστημονικά, ηλεκτρικά όργανα. Συσκευές και όργανα
τηλεφωνικά, τηλεπικοινωνίας και επικοινωνίας. Όργανα και συσκευές επικοινωνίας δεδομένων.
Συσκευές και τερματικός εξοπλισμός για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και
εικόνας. Όργανα, και συσκευές για την επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση, καταχώρηση, λήψη
και ανάκτηση δεδομένων σε μορφή κωδικοποιημένων δεδομένων, κειμένου, ήχου, γραφικών,
εικόνων, ή βίντεο, ή συνδυασμό αυτών των μορφών. Εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων
και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Μέσα για αποθήκευση πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων και
ήχου, τηλεφωνικές συσκευές, ραδιοτηλέφωνα, κινητά και σταθερά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές
κάρτες μνήμης, κωδικοποιημένες κάρτες, έξυπνες κάρτες, κάρτες τηλεφωνικών κλήσεων,
ακουστικά κεφαλιού, και μικρόφωνο κεφαλής, κεραίες, κάρτες SIM, προπληρωμένες κάρτες για
χρήση στην τηλεφωνία. Αυτόματες συσκευές τιθέμενες εις κίνηση δια της εισαγωγής
μεταλλικού νομίσματος ή κάρτας ή κέρματος. Oμιλούσες συσκευές. Τηλεφωνικές συσκευές
ενσύρματες και ασύρματες, τηλεφωνικά κέντρα, μόντεμ (διαποδιαμορφωτές ISDN,
καρτοτηλέφωνα, ιδιωτών (εσωτερικών χώρων), εικονοτηλέφωνα ISDN, συσκευές ΟΤΕlink
(TETRA), συσκευές ελέγχου και αποθέματος τηλεκάρτας, πρόσθετες εγκαταστάσεις,
σελιδοποιητές, δέκτες συστήματος τηλεειδοποίησης (Digito) και (Daycom), τηλεκάρτες,
συλλεκτικές, διαφημηστικές τηλεκάρτες, χρονοκάρτες, ηλεκτρονικός τηλεφωνικός κατάλογος σε
CD-ROM, μικρά τερματικά δορυφορικής επικοινωνίας (V-SAT).
Κλάση 14: Είδη ωρολογοποιίας και άλλα χρονομετρικά όργανα.
Κλάση 16: Χαρτί, κάρτες, έντυπο υλικό όπου περιλαμβάνονται τηλεφωνικοί κατάλογοι
συγκεκριμένα κατόλογος συνδρομητών telex και telefax, επαγγελματικός τηλεφωνικός
κατάλογος (χρυσός οδηγός), Επαγγελματοτουριστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος (Blue Pages),
Golden Pages, Κατάλογος Τραπεζών Πληροφοριών Hellastel, Κατάλογος Audiotext, Κατάλογος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ERMIS X500. Εκδόσεις και ενημερωτικά φυλλάδια και εγχειρίδια,
πληροφορίες καταλόγου, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, περιοδικές και άλλες δημοσιεύσεις,
υλικά σημείων πώλησης στα οποία περιλαμβάνονται αφίσες, κάρτες με ενίσχυση από χαρτόνι,
διανομείς φυλλαδίων, χαλκομανίες για παράθυρα και τρισδιάστατες κατασκευές από χαρτόνι,
φωτογραφίες, χαρτικά είδη· όργανα γραφής, είδη γραφείου (εκτός των επίπλων), υλικό
διδασκαλίας και εκπαίδευσης (εκτός συσκευών), ημεροδείκτες, σελιδοδείκτες, ημερολόγια στα
οποία περιλαμβάνονται τα επιτραπέζια ημερολόγια, σημειωματάρια και ευρετήρια διευθύνσεων.
Κατάλογος και άλμπουμ κάρτας,
Κλάση 25: Ενδύματα, είδη πιλοποιίας για την προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών
Κλάση 35: Διαφήμιση. Διοίκηση επιχειρήσεων. Διαχείριση επιχειρήσεων. Εργασίες γραφείου.
Υπηρεσίες πώλησης υλισμικού (hardware) και λογισμικού (software).
Κλάση 36: Ασφάλειες.
Χρηματοπιστωτικές υποθέσεις. Νομισματικές υποθέσεις.
Κτηματομεσιτικές υποθέσεις. Διάθεση και εκμίσθωση χώρων, αιθουσών και εγκαταστάσεων
μηχανημάτων.
Κλάση 37: Υπηρεσίες Επισκευής,συντήρησης και εγκατάστασης παντός είδους
τηλεπικοινωνιακού υλικού, δικτύου, εξοπλισμού. Υπηρεσία επισκευής και διακριβώσεων
τηλεπικοινωνιακών ηλεκτρονικών οργάνων
Κλάση 38: Τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες ψηφιακής
επικοινωνίας, υπηρεσίες ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών, υπηρεσίες ψηφιακών
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κέντρων, υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης, υπηρεσίες εισερχομένων, διεθνών τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων, υπηρεσίες δημοσίου δικτύου τηλεομοιοτυπίας, υπηρεσίες δημοσίου δικτύου
καρτοτηλεφωνίας, υπηρεσίες προπληρωμένης τηλεφωνίας, υπηρεσίες κοινόχρηστης
τηλεφωνίας, υπηρεσίες fax, telex, τηλεγραφικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δικτύων, υπηρεσίες
μισθωμένων κυκλωμάτων, υπηρεσίες μετάδοσης φωνής, δεδομένων και εικόνας, υπηρεσίες
διαχείρισης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, υπηρεσίες μετάδοσης πακέτου
δεδομένων, υπηρεσίες διασύνδεσης και συμβατότητας με άλλα δίκτυα, υπηρεσίες διασύνδεσης
δικτύων τοπικών και ευρείας ζώνης Η/Υ (WAN, EAN), υπηρεσίες μόνιμων ιδεατών συνδέσεων,
υπηρεσίες ιδεατών ιδιωτικών δικτύων (VPN), υπηρεσίες διεθνών δικτύων data, υπηρεσίες
δομημένης καλωδίωσης, δορυφορικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πρόσβασης στο ΙΝΤΕRNET,
υπηρεσίες INTERNET, υπηρεσίες προπληρωμένου INTERNET, υπηρεσίες ασύρματων
δικτύων, υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών, υπηρεσίες τηλεματικής, υπηρεσίες νοημένους
δικτύου, υπηρεσίες διασύνδεσης τηλεπικοινωνιακών παρόχων, υπηρεσίες συνεγκατάστασης,
υπηρεσίες φορητότητας, αριθμών, καθολικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες
χωρητικοτήτων, υπηρεσίες τοπικού βρόγχου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, λειτουργία
μίας ψηφιακής πλατφόρμας μέσων για την ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών όλων των
ειδών, επίσης και με την μετατροπή σχημάτων σε φωνή ή άλλα μέσα δεδομένων, τηλεοπτική
ροή, κινητές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτή την κλάση
συγκεκριμένα: φωνητικές υπηρεσίες, sms, υπηρεσίες WAP∙ μετάδοση ήχου, εικόνας και
δεδομένων μέσω καλωδίου, δορυφόρου, Η/Υ , δικτύου Η/Υ, συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τηλεφώνου και γραμμών ISDN/ADSL και όποιου άλλου μέσου μετάδοσης∙
μετάδοση ταινιών, εκπομπές ή αναμετάδοση τηλεόρασης, ραδιοφώνου, BTX, βιντεοκείμενα,
teletext, INTERNET∙ μετάδοση και αναμετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
προγραμμάτων, επίσης και μέσω σύρματος, καλωδίου και δορυφόρου δορυφορικές επικοινωνίες,
videotext, INTERNET και παρόμοιες εγκατάστασης επικοινωνίας γραμμές πληροφοριών
άμεσης επικοινωνίας, μετάδοση πληροφοριών, μηνυμάτων και ψυχαγωγικών προγραμμάτων
προκειμένου να ανακτηθούν από το διαδίκτυο, άλλα δίκτυα δεδομένων ή υπηρεσίες On-line∙
δικτυακά μηνύματα ∙ επικοινωνία πληροφοριών και δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε
βάσεις δεδομένων συγκεκριμένα μέσω αλληλεπιδρώντων συστημάτων H/Y και μέσω
ηλεκτρονικών τηλεφωνικών συστημάτων με ταινία που λειτουργούν μέσω H/Y, παροχή
τηλεπικοινωνιακής επικοινωνίας σε ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών και παροχή πρόσβασης
σε αυτό, ενοικίαση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
Κλάση 38: Τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες
ψηφιακής επικοινωνίας, υπηρεσίες ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών, υπηρεσίες
ψηφιακών κέντρων, υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης, υπηρεσίες εισερχομένων, διεθνών
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, υπηρεσίες δημοσίου δικτύου τηλεομοιοτυπίας, υπηρεσίες δημοσίου
δικτύου καρτοτηλεφωνίας, υπηρεσίες προπληρωμένης τηλεφωνίας, υπηρεσίες κοινόχρηστης
τηλεφωνίας, υπηρεσίες fax, telex, τηλεγραφικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δικτύων, υπηρεσίες
μισθωμένων κυκλωμάτων, υπηρεσίες μετάδοσης φωνής, δεδομένων και εικόνας, υπηρεσίες
διαχείρισης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, υπηρεσίες μετάδοσης πακέτου
δεδομένων, υπηρεσίες διασύνδεσης και συμβατότητας με άλλα δίκτυα, υπηρεσίες διασύνδεσης
δικτύων τοπικών και ευρείας ζώνης Η/Υ (WAN, EAN), υπηρεσίες μόνιμων ιδεατών συνδέσεων,
υπηρεσίες ιδεατών ιδιωτικών δικτύων (VPN), υπηρεσίες διεθνών δικτύων data, υπηρεσίες

3/24

δομημένης καλωδίωσης, δορυφορικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πρόσβασης στο ΙΝΤΕRNET,
υπηρεσίες INTERNET, υπηρεσίες προπληρωμένου INTERNET, υπηρεσίες ασύρματων
δικτύων, υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών, υπηρεσίες τηλεματικής, υπηρεσίες νοημένους
δικτύου, υπηρεσίες διασύνδεσης τηλεπικοινωνιακών παρόχων, υπηρεσίες συνεγκατάστασης,
υπηρεσίες φορητότητας, αριθμών, καθολικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες
χωρητικοτήτων, υπηρεσίες τοπικού βρόγχου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, λειτουργία
μίας ψηφιακής πλατφόρμας μέσων για την ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών όλων των
ειδών, επίσης και με την μετατροπή σχημάτων σε φωνή ή άλλα μέσα δεδομένων, τηλεοπτική
ροή, κινητές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτή την κλάση
συγκεκριμένα: φωνητικές υπηρεσίες, sms, υπηρεσίες WAP∙ μετάδοση ήχου, εικόνας και
δεδομένων μέσω καλωδίου, δορυφόρου, Η/Υ , δικτύου Η/Υ, συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τηλεφώνου και γραμμών ISDN/ADSL και όποιου άλλου μέσου μετάδοσης∙
μετάδοση ταινιών, εκπομπές ή αναμετάδοση τηλεόρασης, ραδιοφώνου, BTX, βιντεοκείμενα,
teletext, INTERNET∙ μετάδοση και αναμετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
προγραμμάτων, επίσης και μέσω σύρματος, καλωδίου και δορυφόρου δορυφορικές επικοινωνίες,
videotext, INTERNET και παρόμοιες εγκατάστασης επικοινωνίας γραμμές πληροφοριών
άμεσης επικοινωνίας, μετάδοση πληροφοριών, μηνυμάτων και ψυχαγωγικών προγραμμάτων
προκειμένου να ανακτηθούν από το διαδίκτυο, άλλα δίκτυα δεδομένων ή υπηρεσίες On-line∙
δικτυακά μηνύματα ∙ επικοινωνία πληροφοριών και δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε
βάσεις δεδομένων συγκεκριμένα μέσω αλληλεπιδρώντων συστημάτων H/Y και μέσω
ηλεκτρονικών τηλεφωνικών συστημάτων με ταινία που λειτουργούν μέσω H/Y, παροχή
τηλεπικοινωνιακής επικοινωνίας σε ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών και παροχή πρόσβασης
σε αυτό, ενοικίαση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
Κλάση 39: Μεταφορές. Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων. Οργάνωση ταξιδίων.
Κλάση 41: Εκπαίδευση. Επιμόρφωση (επαγγελματική κατάρτιση). Ψυχαγωγία. Αθλητικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες. Διοργάνωση διαγωνισμών μετ' απονομή βραβείων. Τηλεοπτικές
υπηρεσίες, Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης.
Κλάση 42: Τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας και
σχεδιασμού. Υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης και έρευνας. Σχεδιασμός και ανάπτυξη
υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
και αποθήκευσης δεδομένων, μηνυμάτων και πληροφοριών. Υπηρεσία ελέγχου ποιότητας
τερματικού εξοπλισμού.
Κλάση 43: Yπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών, υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης.
Κλάση 44: Ιατρικές Υπηρεσίες, υπηρεσίες φροντίδας και υγιεινής για ανθρώπους και ζώα.
Αγροτικές, φυτοκομικές και δασοκομικές υπηρεσίες.
Κλάση 45: Νομικές Υπηρεσίες
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου.
Η εξεταστής
Ελισάβετ Καραγιαμπή
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