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(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 6

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Αγωγοί θέρμανσης από μέταλλο; Αγωγοί κλιματισμού
από μέταλλο; Αλουμινένια υποστηρίγματα για
φατνώματα; Αντιδιαρρηκτικές μπάρες από μέταλλο;
Αποχετευτικοί αγωγοί από μέταλλο; Αρθρωτά πάνελ
τοίχου από μέταλλο; Αρχιτεκτονικά μεταλλικά είδη
για χρήση σε κατασκευές; Αρχιτεκτονικά υλικά
κατασκευασμένα από κοινά μέταλλα και κράματα αυτών;
Ανακλινόμενες μεταλλικές πόρτες; Γαλλικά παράθυρα,
μεταλλικά; Γυάλινες μεταλλικές θύρες; Διατάξεις
ασφαλείας θυρών με μεταλλική αλυσίδα; Διατάξεις
προστασίας παραθύρων από μέταλλο; Διατάξεις
συγκράτησης θυρών από μέταλλο; Διπλά μονωτικά
τζάμια (μεταλλικά); Είδη για πόρτες (μεταλλικά);

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 9

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Βάσεις δεδομένων; Βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικών
υπολογιστών; Δεδομένα εγγεγραμμένα ηλεκτρονικά
από το Διαδίκτυο; Δεδομένα μαγνητικών
εγραφών; Εγγεγραμένες μαγνητοταινίες; Εγγραφές
οπτικών δίσκων; Αποκωδικοποιητές; Αποκωδικοποιητές
σήματος; Απομαγνητισμού συσκευές μαγνητικών
ταινιών; Ασύρματα πληκτρολόγια; Ατζέντες
ηλεκτρονικές; Βάσεις στήριξης προσαρμοσμένες για
οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών; Ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά εξαρτήματα; Ηλεκτρικά φίλτρα; Μονάδες
δικτύου ηλεκτρικής ισχύος; Μονάδες ηλεκτρικής ισχύος;
Σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα; Συσκευές
αδιάλειπτης παροχής ισχύος (μπαταρίες); Συσκευές
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος; Συσκευές για τη
βελτίωση της απόδοσης ισχύος; Αισθητήρες κίνησης
για φώτα ασφαλείας; Αλεξικέραυνα; Αλεξίσφαιρα γιλέκα;
Αλεξίσφαιρα ενδύματα; Αερομεταφερόμενα όργανα
λήψης δεδομένων; Αισθητήρες εντοπισμού θέσης;
Ανακλαστήρες ραδιοεντοπιστών (ραντάρ); Ατομικές
συσκευές εντοπισμού; Αυτόματοι ελεγκτήρες χώρων
στάθμευσης αυτοκινήτων;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 10

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Βάρη για σωματική άσκηση [για ιατρική
χρήση]; Ασύμμετρες μπάρες για σωματική άσκηση
[προσαρμοσμένες για ιατρική χρήση]; Αέρα θερμού
(Συσκευές θεραπευτικές -); Αέρα θερμού (Δονητές
-) για χρήση ιατρική; Γαλβανικές (- θεραπευτικές
συσκευές); Διαδερμικά ηλεκτρικά ηλεκτρόδια νευρικής
διέγερσης; Διαδερμικοί ηλεκτρικοί μυϊκοί διεγέρτες;
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Διαδερμικοί ηλεκτρικοί νευρικοί διεγέρτες; Διατάξεις
άσκησης [εκτατήρες] για ιατρική θεραπεία; Διατάξεις για
αναπνευστικές ασκήσεις; Δίζυγα για ιατροθεραπευτική
χρήση; Δοχεία διανομής θερμότητας για ανακούφιση
του μυϊκού πόνου; Δοχεία διανομής θερμότητας
για ανακούφιση του πόνου του αυτιού; Εξοπλισμός
σωματικής άσκησης για χρήση στην ιατρική
αποκατάσταση; Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας και
αποκατάστασης; Ζώνες ιατρικές ηλεκτρικές; Ηλεκτρικά
θερμαντικά υποθέματα για ιατρική χρήση; Ηλεκτρικές
θεραπευτικές συσκευές χαμηλής συχνότητας; Ιατρικές
συσκευές για σωματική άσκηση; Ιατρικά μηχανήματα
άσκησης για σωματική αποκατάσταση; Θερμαντικά
μαξιλάρια [επιθέματα], μη ηλεκτρικά για ιατρικούς
σκοπούς; Κυλιόμενοι διάδρομοι ιατρικής χρήσης για
ασκήσεις φυσιοθεραπείας; Κωπηλατικά μηχανήματα
για σωματική άσκηση [για ιατρική χρήση]; Γεννήτριες
καρδιακού παλμού;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 14

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Αλυσίδα ως κόσμημα; Αλυσίδας πλέγματα από
πολύτιμα μέταλλα [είδη κοσμηματοποιίας]; Αλυσίδες από
πολύτιμα μέταλλα; Αλυσίδες από πολύτιμα μέταλλα
για περιδέραια; Αλυσίδες ασφαλείας για κοσμήματα;
Αλυσίδες για το λαιμό; Αλυσίδες γραβάτας από πολύτιμα
μέταλλα; Αλυσίδες για τον αστράγαλο; Αλυσίδες
[κοσμήματα]; Αλυσίδες (κοσμήματα) για βραχιόλια;
Αλυσίδες (κοσμήματα) για περιδέραια; Αλυσίδες
[κοσμηματοποιία]; Αλυσίδες κοσμημάτων; Αλυσίδες
κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα για περικάρπια;
Αναμνηστικά μετάλλια; Απομιμήσεις κοσμημάτων;
Ασημένια βραχιόλια; Ασημένια δακτυλίδια; Ασημένια
περιδέραια; Βέρες; Βραχιόλια; Βραχιόλια από πολύτιμα
μέταλλα; Βραχιόλια από χρυσό; Γραβατών (Καρφίτσες
-); Γυναικεία κοσμήματα; Βάσεις για επιτραπέζια
ρολόγια; Θήκες για δαχτυλίδια από πολύτιμα μέταλλα;
Θήκες για ρολόγια χειρός; Θήκες ωρολογιών χειρός;
Κοσμηματοθήκες; Αλυσίδες για κλειδιά; Αλυσίδες για
κλειδιά [μπρελόκ] από κοινό μέταλλο; Αλυσίδες για
κλειδιά ως κοσμήματα (κοσμήματα μικρής αξίας ή
μπρελόκ); Αλυσίδες κλειδιών από πολύτιμα μέταλλα;
Ανασυρόμενοι κρίκοι για κλειδιά; Δερμάτινα μπρελόκ;
Δερμάτινες κλειδοθήκες [μπρελόκ]; Κλειδοθήκες από
απομιμήσεις δέρματος; Κλειδοθήκες από πολύτιμα
μέταλλα;
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Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Αναμνηστικά γραμματόσημα [σφραγίδες];
Αναπαραγωγής εγγράφων (Φύλλα μελάνης για μηχανές
-); Αντιγραφικό χαρτί; Αποσυρραπτικά; Αρχειοθέτες για
κάρτες; Αρχειοθήκες; Αρχειοθέτες τύπου φυσαρμόνικα
από χαρτί; Ατζέντες γραφείου; Αρωματισμένα είδη
χαρτοπωλείου; Ατζέντες (οργκανάιζερ); Αυτοκόλλητα;
Αυτοκόλλητα γράμματα; Αυτοκόλλητα γράμματα
και αριθμοί; Αυτοκόλλητα γράμματα και αριθμοί
βινυλίου; Αυτοκόλλητα υποθέματα [είδη χαρτοπωλείου];
Αυτοκόλλητες ετικέτες; Αρχιτεκτονικά σχέδια;
Ατζέντες; Αυτοκόλλητα αυτοκινήτων; Αυτοκόλλητα για
αυτοκίνητα; Αυτοκόλλητα για προφυλακτήρες οχημάτων;
Αυτοκόλλητα (χαλκομανίες); Αφίσες; Βιβλία; Θήκες για
κράτηση χρημάτων; Κλιπ για χαρτονομίσματα από
πολύτιμα μέταλλα; Μεταλλικά κλιπ για χαρτονομίσματα;
Πλαστικές τσάντες για ασφάλιση τιμαλφών;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 19

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Laminate δάπεδα (μη μεταλλικά) για οικοδομική
χρήση; Laminate ξύλο; Yλικά για σιδηρόδρομους, μη
μεταλλικά; Αγωγοί από σκυρόδεμα; Αδρανή υλικά;
Αδρανή υλικά για χρήση σε σκυρόδεμα; Άκαμπτοι
σωλήνες και βαλβίδες αυτών, όχι από μέταλλο;
Αμιαντοκονίαμα; Διαφημιστικοί πίνακες αφισοκόλλησης
(μη μεταλλικές κατασκευές); Διαφημιστικοί πίνακες
(μη μεταλλικοί πίνακες αφισοκόλλησης); Καθ΄οδον
πινακίδες ανακοινώσεων (μη μεταλλικές, μη μηχανικές,
μη φωτεινές); Μη μεταλλικά, μη φωτεινά, μη μηχανικά
οδικά σήματα; Μη μεταλλικοί στύλοι ανάρτησης αφισών;
Πλαίσια επιγραφών (Μη μεταλλικών -); Διαμορφωμένο
ξύλο; Επεξεργασμένη ξυλεία; Ημικατεργασμένο ξύλο;
Κατεργασμένο ξύλο; Μεταποίηση ξύλου; Ξυλεία
κατεργασμένη; Συνθετική ξυλεία; Ξύλο;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 20

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Αλυσίδες, όχι από μέταλλο; Δίσκοι μη μεταλλικοί;
Αναπαυτικές πολυθρόνες και καρέκλες, με επένδυση
και γέμισμα; Ανατοποθετούμενα μεταλλικά ράφια
αποθήκευσης [έπιπλα]; Ανατοποθετούμενα μη μεταλλικά
ράφια αποθήκευσης [έπιπλα]; Άνετοι διθέσιοι καναπέδες
μετρίου μεγέθους, συνήθως με μπράτσα; Αποθηκευτικά
ερμάρια; Αντίγραφα επίπλων αντικών; Αρθρωτά γραφεία
[έπιπλα]; Βάσεις παρουσίασης για εμπορεύματα; Βάσεις
οπτικής παρουσίασης με μεταλλικά δομικά μέρη;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 24
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Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Αδιάβροχα υφάσματα; Αδιάβροχα υφάσματα που
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή γαντιών; Αδιάβροχα
υφάσματα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
μπουφάν; Αδιάβροχα υφάσματα που χρησιμοποιούνται
στην κατασκευή καπέλων; Αεριζόμενα αδιάβροχα
υφάσματα; Αλεξίσφαιρα υφάσματα; Βαμβακερά πανιά;
Βελούδο; Κρεβατιού (Λευκά είδη -); Λευκά είδη για το
κρεβάτι; Λευκά είδη κρεβατιού; Λευκά είδη κρεβατιού
και κουβέρτες; Λευκά είδη μπάνιου; Πετσέτες; Πετσέτες
από υφαντουργικά υλικά; Πετσέτες υφασμάτινες;
Τραπεζομάντηλα Κουζίνας; Υαλοϋφάσματα [πετσέτες];
Υφασμάτινες πετσέτες;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 25

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Αδιάβροχα καπέλα; Αθλητικά καπέλα και κασκέτα;
Αθλητικά είδη πιλοποιίας (εκτός από κράνη); Αθλητικά
κασκέτα; Αντηλιακά γείσα [είδη πιλοποιίας]; Γούνινα
καπέλα; Γούνινα προστατευτικά καλύμματα για τα χέρια;
Δερμάτινα είδη πιλοποιίας; Δίκωχα; Είδη πιλοποιίας
για γυναίκες; Καπέλα παραλίας; Αγωνιστικές αθλητικές
στολές; Αγωνιστικές φόρμες του σκι; Αδιάβροχα;
Αδιάβροχα είδη ένδυσης; Αδιάβροχα ενδύματα;
Αδιάβροχα ενδύματα με ειδική επίστρωση από
έλαιο λιναρόσπορου; Αδιάβροχα εξωτερικά ενδύματα;
Αδιάβροχα παντελόνια; Αδιάβροχα πανωφόρια;
Αδιάβροχα πανωφόρια έντονου χρώματος; Αδιάβροχα
πανωφόρια [μπουφάν] ψαρέματος; Αδιάβροχες
εφαρμοστές στολές τύπου κατάδυσης; Αδιάβροχες
εφαρμοστές φόρμες για θαλάσσια αθλήματα επιφανείας;
Αδιάβροχες κάλτσες; Αδιάβροχες στολές για surf;
Αδιάβροχες στολές για μοτοσυκλετιστές; Αδιάβροχες
στολές για ιστιοσανίδα; Αδιάβροχες φόρμες; Αθλητικά
γιλέκα; Αθλητικά ενδύματα; Αθλητικά κολάν; Αθλητικά
κορμάκια; Αθλητικά παντελόνια; Αθλητικά ενδύματα
[εκτός από γάντια του γκολφ]; Αθλητικά πανωφόρια;
Αθλητικά σακάκια; Αθλητικές αμάνικες μπλούζες;
Αθλητικές αμάνικες φανέλες; Αθλητικές εξωτερικές
στολές; Αθλητικές ζακέτες; Αθλητικές κάλτσες; Αθλητικές
μακριές κάλτσες; Αθλητικές κοντομάνικες μπλούζες;
Αθλητικές μπλούζες; Αθλητικές μπλούζες ποδοσφαίρου;
Αθλητικές φανέλες; Αθλητικές φανέλες και παντελόνια
τύπου ιππασίας για αθλήματα; Αθλητικοί στηθόδεσμοι;
Ανδρικά ενδύματα; Ανδρικά εσώρουχα; Ανδρικά και
γυναικεία μαγιό; Ανδρικά και γυναικεία σακάκια,
παλτά, παντελόνια, γιλέκα; Ανδρικά κοστούμια;
Ανδρικά μαγιό; Ανδρικά παλτό; Ανδρικά μαγιό
τύπου κοντό παντελονάκι; Ανδρικές κάλτσες; Ανδρικά
πουκάμισα που χρησιμοποιούνται ως πανωφόρι;
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Ανδρικά σλιπ εσώρουχα τύπου μπόξερ; Άνορακ;
Αντιανεμικά; Αντιανεμικά γιλέκα; Αντιιδρωτικά αθλητικά
παντελόνια; Αντίγραφα σετ ποδοσφαίρου; Αντιανεμική
ένδυση; Αντιανεμικά παντελόνια; Αντιανεμικές στολές;
Αντιιδρωτικές αθλητικές φανέλες; Αντιιδρωτικά
εσώρουχα; Αντιιδρωτικοί αθλητικοί στηθόδεσμοι;
Αντιολισθητικές κάλτσες; Άνω μέρη ένδυσης που
φοριούνται εσωτερικά και απορροφούν τον ιδρώτα;
Αδιάβροχα παπούτσια; Αδιάβροχες μπότες; Αθλητικά
παπούτσια; Αθλητικά παπούτσια θαλάσσης; Αθλητικά
παπούτσια προπόνησης; Αθλητικά υποδήματα;
Αθλητικά υποδήματα για διάφορους τύπους άθλησης
και φυσικής δραστηριότητας, ενίοτε και με μοδάτο στιλ
για την πόλη; Ανδρικά παπούτσια; Ανδρικά σανδάλια;
Άνετα καθημερινά υποδήματα; Αντιολισθητικές διατάξεις
για υποδήματα; Γόβες [υποδήματα]; Γυναικεία σανδάλια;
Γυναικεία υποδήματα; Γυναικείες μπότες; Δερμάτινα
παπούτσια; Ενδύματα γυμναστηρίου; Ενδύματα
γυμναστικής; Εσωτερικές σόλες;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 26

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Διακοσμητικά κινητών τηλεφώνων; Φυλαχτά, εκτός
όσων προορίζονται για κοσμήματα, μπρελόκ ή
αλυσίδες κλειδιών; Άγκιστρα ασφαλείας [κουμπώματα]
για ενδύματα; Άγκιστρα για τάπητες; Άγκιστρα
για υποδήματα; Αγκράφες; Αγκράφες για ενδύματα;
Αγκράφες ζώνης; Αγκράφες υποδημάτων; Αγκράφες
ζώνης από πολύτιμα μέταλλα; Αριθμοί για αθλητικές
φανέλες από ύφασμα; Αριθμοί για αθλητικές φανέλες;
Αριθμοί για σήμανση λευκών ειδών; Αριθμοί ή γράμματα
ως σήμανση λευκών ειδών; Αυτοκόλλητα διακοσμητικά
επιρράμματα για μπουφάν;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 28

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Αθλητικά γάντια (- μποξ) [εξαρτήματα παιχνιδιού];
Αθλητικά παιχνίδια; Αθλητικά προστατευτικά
περιβραχιόνια για τροχοδρομία; Αθλητικά προστατευτικά
περιβραχιόνια ποδηλασίας; Αθλητικά προστατευτικά
περικάρπια για το άθλημα της τροχοσανίδας; Αθλητικά
προστατευτικά περιβραχιόνια για το άθλημα της
τροχοσανίδας; Αθλητικά προστατευτικά περικάρπια
για τροχοδρομία; Αθλητικά προστατευτικά περικάρπια
ποδηλασίας; Αθλητικά τόξα [τοξοβολία]; Αθλητικές
μπάλες; Αθλητικές προστατευτικές επιγονατίδες για το
άθλημα της τροχοσανίδας; Αθλητικές προστατευτικές
αγκωνίδες για τροχοδρομία; Αθλητικές προστατευτικές
αγκωνίδες ποδηλασίας; Αθλητικές προστατευτικές
επιγονατίδες για τροχοδρομία; Αθλητικές προστατευτικές



23/08/2019

7 / 17

EL
επιγονατίδες ποδηλασίας; Αθλητικές προστατευτικές
αγκωνίδες για το άθλημα της τροχοσανίδας; Αθλητικός
εξοπλισμός; Αιχμές για βελάκια; Αιχμές βελών
τοξοβολίας; Ακόντια [αθλητικά είδη]; Ακόντια [για
αθλήματα γηπέδου]; Άκρα για στέκες μπιλιάρδου; Άκρα
χιονοπέδιλων; Άκρα χιονοπέδιλων σκι; Ακροστόμια
στέκας μπιλιάρδου; Αεροπλάνα χειροκίνητης ρίψης
από αφρό (παιχνίδια); Αεροπλάνα ως παιχνίδια;
Αεροπλανάκια; Αεροπλανάκια (παιχνίδια); Αεροσκάφη -
παιχνίδια; Αθλητικός εξοπλισμός (παιχνίδια); Αθύρματα;
Ανεμόπτερα (παιχνίδια); Ανεμόπτερα [μοντέλα σε
κλίμακα]; Ανεμόπτερα [αθύρματα]; Ανεμόμυλοι-
παιχνίδια;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 32

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Απομίμηση ζύθου; Αρωματικοί ζύθοι; Βιοτεχνικές
μπύρες; Βρετανικός τύπος ζύθου αφροζύμης (στάουτ);
Βύνη (μούστος -ης); Βύνη (μπύρα -ης); Ζύθοι;
Ζύθοι τύπου πόρτερ; Ζύθοι με χαμηλή περιεκτικότητα
σε οινόπνευμα; Ζύθοι εμπλουτισμένοι με μεταλλικά
στοιχεία; Ζύθος; Ζύθος με γεύση καφέ; Κοκτέιλ με βάση
την μπίρα; Μαύρη μπύρα [ζύθος βύνης]; Μη αλκοολούχα
ποτά με γεύση ζύθου; Μη αλκοολούχοι ζύθοι; Μη
αλκοολούχος ζύθος; Μίγμα ζύθου με λεμόνι ή τζίντζερ
το οποίο σερβίρεται ως αναψυκτικό (shandy); Μπύρα
σκούρα, υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ [τύπου
bock]; Μπύρα ανοιχτόχρωμη, χαμηλής περιεκτικότητας
σε αλκοόλ [τύπου saison]; Μπύρας (Μούστος -); Οίνος
από κριθάρι [ζύθος]; Ποτά με βάση τον ζύθο; Τύπος
ζύθου βυθοζύμης; Douzhi (ποτό που έχει υποστεί
ζύμωση από φασόλια); Eνεργειακά ποτά με καφεΐνη;
Ramune [ιαπωνικά ανθρακούχα ποτά]; Αναψυκτικά με
γεύση καφέ; Αναψυκτικά με βάση τα φρούτα και
με γεύση τσαγιού; Ανθρακούχο νερό εμπλουτισμένο
με βιταμίνες [ποτά]; Γρανίτες με τη μορφή ποτών;
Γρανίτες [ποτά]; Ελαφρά παχύρρευστα ποτά φρούτων;
Ενεργειακά ποτά για μη ιατρική χρήση; Αρωματικές ύλες
[όχι αρωματικά έλαια] για την παρασκευή αρωματικών
μεταλλικών νερών; Αρωματικές ύλες [όχι αρωματικά
έλαια] για την παρασκευή μη αλκοολούχων ποτών;
Εκχυλίσματα για την παρασκευή ποτών; Λεμονάδες
(Σιρόπια για -); Ηδύποτα (παρασκευάσματα παρασκευής
-ων); Λικέρ; Λικέρ (κόρντιαλ) μαύρων φραγκοστάφυλων;
Ποτά (Σιρόπια για -); Ποτών (Εκχυλίσματα για την
παραγωγή -); Σιρόπια για ποτά; Συμπυκνωμένος χυμός
λεμονιού; Συμπυκνωμένοι χυμοί (μη οινοπνευματώδη
ποτά); Συμπυκνώματα (μη οινοπνευματώδη);
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(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 33

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Αλκοολούχα αποστάγματα; Αλκοολούχα εκχυλίσματα;
Εκχυλίσματα φρούτων, οινοπνευματώδη;
Οινοπνευματώδη εκχυλίσματα φρούτων; Baijiu [κινέζικο
αποσταγμένο οινοπνευματώδες ποτό]; Nira [αλκοολούχο
ποτό που παρασκευάζεται από ζαχαροκάλαμο];
Αλκοολούχα ανθρακούχα ποτά, εκτός ζύθου;
Αλκοολούχα ποτά από ρύζι; Απεριτίφ; Κοκταίηλ; Κρασί;
Οινοπνευματώδες πικρό ηδύποτο; Οινοπνευματώδη
ποτά;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 34

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Θήκες για σπίρτα από πολύτιμα μέταλλα; Θήκες για
σπίρτα όχι από πολύτιμα μέταλλα; Θήκες σπίρτων;
Κουτιά σπίρτων (από πολύτιμα μέταλλα); Κουτιά
σπίρτων (όχι από πολύτιμα μέταλλα); Σπίρτα ασφαλείας;
Σπιρτοθήκες; Ακατέργαστος καπνός; Αρωματικές
ουσίες για καπνό; Αρωματικός καπνός; Ιαπωνικός
τεμαχισμένος καπνός [καπνός kizami]; Κάπνισμα
(Βότανα για -); Καπνός; Καπνός για κάπνισμα; Καπνός
για μάσημα; Καπνός για ναργιλέ; Καπνός για πίπα;
Καπνός για στριφτά στο χέρι τσιγάρα; Καπνός για
στρίψιμο τσιγάρων; Καπνός για τσιγάρα; Καπνός με
γεύση μέντα; Καπνός χύμα, για στρίψιμο και για
πίπα; Καπνός σε φύλλα; Προϊόντα καπνού; Ταμπάκος;
Τριμμένος καπνός; Τσιγάρα, πούρα, πουράκια και
άλλα είδη καπνιστού έτοιμα για χρήση; Αναπτήρες για
καπνιστές; Απορροφητικό χαρτί για καπνό; Βάσεις για
πίπες; Δεσμίδες από τσιγαρόχαρτα; Διάτρητες θήκες για
πίπες; Δίσκοι για πίπες; Δοχεία για στάχτες τσιγάρων;
Είδη για καπνιστές από πολύτιμα μέταλλα; Δοχεία
και υγρές θήκες για καπνό; Επιστόμια για τσιγάρα;
Επιστόμια τσιγάρων; Εργαλεία καθαρισμού πίπας;
Ηλεκτρονικές πίπες; Ηλεκτρονικοί ναργιλέδες; Θήκες για
ηλεκτρονικά τσιγάρα; Θήκες για καπνό; Θήκες για πίπες;
Θήκες για πούρα; Αρωματικές ύλες, εκτός από αιθέρια
έλαια, για χρήση σε ηλεκτρονικά τσιγάρα; Άκαπνες
πίπες ατμού για κάπνισμα; Εισπνευστήρες για χρήση
ως εναλλακτική λύση στα τσιγάρα καπνού; Ηλεκτρονικά
πούρα; Ηλεκτρονικά τσιγάρα; Ηλεκτρονικοί ψεκαστήρες
για τσιγάρα; Σετ καπνίσματος για ηλεκτρονικά τσιγάρα;
Υγρά διαλύματα για χρήση σε ηλεκτρονικά τσιγάρα;
Υγρό ηλεκτρονικών τσιγάρων με αρωματικές ουσίες σε
υγρή μορφή για χρήση στην επαναπλήρωση φυσιγγίων
ηλεκτρονικών τσιγάρων; Φυσίγγια αναπλήρωσης για
ηλεκτρονικά τσιγάρα; Χημικές αρωματικές ουσίες σε
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υγρή μορφή για χρήση στην επαναπλήρωση φυσιγγίων
ηλεκτρονικών τσιγάρων;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 35

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

On line πρόωθηση ηλεκτρονικών δικτύων και
ιστοθέσεων; Yπηρεσίες γνωμοδότησης, παροχή
βοήθειας και συμβουλών σχετικά με τη διαφήμιση,
τις ενέργειες πώλησης (μάρκετινγκ) και τις υπηρεσίες
προώθησης; Yπηρεσίες εμπορίας (μάρκετινγκ) στον
τομέα των ταξιδιών; Άμεσο μάρκετινγκ; Αναζήτηση
χορηγίας; Αναπαραγωγή διαφημιστικού υλικού;
Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων σχετικά με
το μάρκετινγκ; Δημιουργία διαφημιστικού υλικού;
Δημοσίευση διαφημιστικού υλικού; Δημοσίευση
διαφημιστικού υλικού στο διαδίκτυο; Δημοσίευση
διαφημιστικών κειμένων; Δημοσίευση έντυπου υλικού
για διαφημιστικούς σκοπούς; Διαδικτυακή ευρετηρίαση
για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς; Διαδικτυακή
παρουσίαση εταιρειών, των προϊόντων και των
υπηρεσιών τους; Διαμεσολάβηση στον τομέα
της διαφήμισης; Διανομή διαφημιστικού, εμπορικού
και προωθητικού υλικού; Yπηρεσίες λιανικής
πώλησης μέσω καταλόγων σε σχέση με ζύθο;
Εκμίσθωση πάγκων πώλησης; Επιγραμμικές υπηρεσίες
καταστήματος λιανικής πώλησης καλλυντικών και
προϊόντων ομορφιάς; Επιγραμμικές υπηρεσίες
λιανικής πώλησης τηλεφορτώσιμων προεγγεγραμμένων
ταινιών και μουσικής; Επιγραμμικές υπηρεσίες
λιανικής πώλησης για τηλεφορτώσιμους ήχους
κλήσης; Ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιανικής πώλησης
ενδυμάτων; Ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιανικής πώλησης
παιχνιδιών; Ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιανικής πώλησης
καλλυντικών; Ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιανικής
πώλησης κοσμημάτων; Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
λιανικής πώλησης τσαντών χειρός; Υπηρεσίες
ηλεκτρονικών καταστημάτων λιανικής πώλησης
ενδυμάτων; Ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιανικής πώλησης
ειδών αποσκευών; Υπηρεσίες καταστημάτων λιανικής
πώλησης στον τομέα των ενδυμάτων; Υπηρεσίες
καταστημάτων λιανικής πώλησης χωρίς προσωπικό
σε σχέση με ποτά; Υπηρεσίες καταστημάτων λιανικής
πώλησης χωρίς προσωπικό σε σχέση με τρόφιμα;
Υπηρεσίες λιανικής ή χονδρικής για προμήθειες
φαρμακευτικών, κτηνιατικών, ιατρικών και ειδών
υγιεινής; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
τρόφιμα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
την πώληση επίπλων; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης
σε σχέση με είδη χαρτοπωλείου; Υπηρεσίες λιανικής
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πώλησης σε σχέση με είδη καθαρισμού; Υπηρεσίες
λιανικής πώλησης σε σχέση με είδη για χρήση
με καπνό; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση
με έντυπο υλικό; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε
σχέση με είδη κηπουρικής; 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
κρέατα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με
όργανα χρονομέτρησης; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης
σε σχέση με προϊόντα για την παρασκευή ποτών;
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης σε σχέση με χάρτινα
προϊόντα μίας χρήσης; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης
σε σχέση με υποδήματα; Υπηρεσίες λιανικής πώλησης
σε σχέση με είδη πιλοποιίας; Ενοικίαση αυτόματων
πωλητών που λειτουργούν με κάρτα; Ενοικίαση
αυτόματων πωλητών που λειτουργούν με κερματοδέκτη;
Yπηρεσίες διοίκησης επιχειρήσεων στον τομέα των
μεταφορών; Αυτοματοποιημένη διαχείριση γραφείου;
Διαμεσολάβηση για την επίτευξη συμφωνιών σε
σχέση με την πώληση και αγορά προϊόντων;
Διαμεσολάβηση στη σύναψη συμβάσεων σε σχέση με
την πώληση και αγορά προϊόντων; Διαπραγμάτευση
διαφημιστικών συμβάσεων; Διαχείριση αεροπορικής
εταιρείας; Διαχείριση επαγγελματιών αθλητών;
Διαχείριση γραφείων επιχειρήσεων για λογαριασμό
τρίτων; Διαχείριση επιχειρηματικών έργων για
λογαριασμό τρίτων; Διαχείριση επιχειρήσεων; Διαχέιριση
επιχειρήσεων αθλητικών χώρων [για λογαριασμό
τρίτων]; Διαχείριση επιχειρήσεων για καταστήματα;
Διαχείριση επιχειρήσεων για αθλητικές εγκαταστάσεις
(για λογαριασμό τρίτων); Διαχείριση επιχειρήσεων για
πρατήρια καυσίμων (για λογαριασμό τρίτων); Διαχείριση
επιχειρήσεων για εμπορικές εταιρίες ή εταίριες παροχής
υπηρεσιών; Διαχείριση επιχειρήσεων στόλου οχημάτων
για λογαριασμό τρίτων; Διαχείριση επιχειρήσεων στον
τομέα των μεταφορών και παράδοσης; Διαχείριση
εστιατορίου για λογαριασμό τρίτων; Διαχείριση και
διοίκηση εμπορικών επιχειρήσεων; Διαχείριση ιατρικών
δαπανών; Αναζήτηση επιχειρηματικών πληροφοριών;
Αναλύσεις σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων; Ανάλυση
επιχειρηματικών δεδομένων; Ανάλυση επιχειρηματικών
τάσεων; Ανάλυση εταιρικών στάσεων;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 36

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Αεροπορικές ασφάλειες; Αναλογιστικές ασφαλιστικές
υπηρεσίες; Αναλογιστικές υπηρεσίες αντασφάλισης;
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Αναλογιστική; Αντασφάλιση; Ασφάλεια κινδύνου
πιστώσεων; Ασφάλεια εγγύησης; Ασφάλειες
ατυχήματος; Ασφάλειες αναφορικά με τραπεζικές
υπηρεσίες σε σχέση με υποθήκες; Ασφάλειες
αυτοκινήτων; Ασφάλειες για επιχειρήσεις; Ασφάλειες
για κάλυψη δικαστικών εξόδων; Ασφάλειες για
χώρους στάθμευσης; Ασφάλειες γραφείων; Ασφάλειες
εγγύησης; Ασφάλειες επαγγελματικών αποζημιώσεων;
Ασφάλειες ευθύνης τρίτων; Ασφάλειες ζωής;
Ασφάλειες ημιφορτηγών; Ασφάλειες κατά της απώλειας
πίστωσης; Ασφάλειες κάλυψης δικαστικών εξόδων;
Ασφάλειες κτιρίων; Ασφάλειες περιουσιακών στοιχείων
(πραγματικό κτήμα); Ασφάλειες (Πληροφόρηση για -);
Ασφάλειες πυρός; Ασφάλειες σε σχέση με προσωπικά
αντικείμενα; Ασφάλειες υγείας; Ασφαλειομεσιτεία
αυτοκινήτων; Ασφαλειομεσιτεία; Ασφαλίσεις ειδών
επίπλωσης και οικοσκευών; Ασφάλιση αντικλεπτικών
συστημάτων; Ασφάλιση εμπορευμάτων; Ασφάλιση
για ξενοδοχεία; Ασφάλιση εμπρορευμάτων κατά τη
μεταφορά τους; Ασφάλιση κινδύνων σε περίπτωση
προσέγγισης του ορίου χρόνου και κόστους; Ασφάλιση
κινδύνων σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου χρόνου
και κόστους; Ασφάλιση πιστώσεων; Αγορά εκτάσεων
προς εκμίσθωση; Γραφεία εκμίσθωσης καταλυμάτων
[διαμερισμάτων]; Γραφεία ευρέσεως κατάλυσης (ακίνητη
περιουσία); Γραφεία ή μεσιτεία για χρηματοδοτική
μίσθωση ή εκμίσθωση γης; Γραφεία ή μεσιτεία
εκμίσθωσης κτιρίων; Γραφεία ή μεσιτεία εκμίσθωσης
γης; Γραφεία στέγασης; Διαχείριση κατασκευών;
Διαχείριση κτιρίων; Διαχείριση εμπορικών κτιριακών
εγκαταστάσεων; Διαχείριση διαμερισμάτων; Διαχείριση
γαιών; Εκμισθώσεις γραφείων; Εκμίσθωση ακινήτων;
Εκμίσθωση γραφείων; Είσπραξη ενοικίων; Είσπραξη
ενοικίου; Εκμίσθωση γραφείων για συστέγαση;
Εκμίσθωση διαμερισμάτων; Εκμίσθωση διαμερισμάτων,
στούντιο και αιθουσών; Εκμίσθωση κτιρίων; Εκμίσθωση
οικιών; Εκμίσθωση χώρων γραφείου; Εκμίσθωση
χώρων γραφείων; Συμμετοχική χρηματοδότηση;
Υπηρεσίες επιχειρηματικών κεφαλαίων; Έρανοι για
φιλανθρωπικούς σκοπούς; Επένδυση κεφαλαίων
για φιλανθρωπικούς σκοπούς; Οικονομική χορηγία;
Οικονομική χορηγία αθλητικών δραστηριοτήτων;
Οικονομική χορηγία δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού
αθλητισμού; Εκτιμήσεις ακινήτων; Εκτιμήσεις σε
σχέση με την τοπογράφηση κτιρίων; Εκτιμήσεις
περιουσιακών στοιχείων; Εκτίμηση ακίνητης περιουσίας
και περιουσιακών στοιχείων; Εκτίμηση ακίνητης
περιουσίας;
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(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 37

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Kατασκευή κατοικιών; Xωματουργικά; Αγκύρωση
βράχων; Ανάπτυξη γαιών [κατασκευή]; Ανάπτυξη
λιμένων; Ανάπτυξη οικοδομήσιμων εκτάσεων; Ανατίναξη
βράχων; Ανατίναξη εδαφών; Ανέγερση εμπορικών
ακινήτων; Ανέγερση εμπορικών κέντρων; Ανέγερση
εργοστασίων; Ανέγερση εργοστασίων παραγωγής;
Ανέγερση κατασκευαστικών δομών από χάλυβα;
Ανέγερση κατοικιών; Ανέγερση κατοικιών σε εκτάσεις;
Ανέγερση κτιρίων; Ανέγερση προκατασκευασμένων
κατοικιών; Ανέγερση προκατασκευασμένων κτιρίων και
κατασκευών; Αποθηκών (Εγκατάσταση και επισκευή -);
Ασφαλτόστρωση;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 38

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Αλληλεπιδραστική μετάδοση βίντεο μέσω ψηφιακών
δικτύων; Αναμετάδοση εικόνων μέσω δορυφόρου;
Αναμετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω
εξωγήινου δορυφόρου; Αποστολή δεδομένων και
μεταφορά εγγράφων μέσω τηλεματικής οδού;
Αποστολή, λήψη και προώθηση μηνυμάτων;
Αποστολή (μεταφορά) ειδήσεων; Αποστολή μηνυμάτων
έκτακτης ανάγκης για ταξιδιώτες [με ηλεκτρονικά
μέσα]; Αποστολή τηλεγραφημάτων; Αποστολής
(Υπηρεσίες -) και σύνδεσης για τηλεπικοινωνίες;
Αυτόματη μεταφορά ψηφιακών δεδομένων με τη
χρήση διαύλων τηλεπικοινωνίας; Βιντεοδιάσκεψη;
Βιντεοδιάσκεψη [τηλεδιάσκεψη, εικονοδιάσκεψη];
Διαβίβαση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών δικτύων
επικοινωνίας; Δίκτυα πληροφοριών; Δορυφορική
μετάδοση; Δίκτυο μετάδοσης ήχων, εικόνας, σημάτων
και δεδομένων; Δορυφορική μετάδοση ήχου;
Δορυφορική μετάδοση ήχων, εικόνας, σημάτων και
δεδομένων; Ειδησεογραφικά πρακτορεία; Επικοινωνία
δεδομένων μέσω τηλεπικοινωνιών; Επικοινωνία
δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα; Επικοινωνία
δεδομένων μέσω ραδιοφώνου; Επικοινωνία με
ηλεκτρονικά μέσα;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 39

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Αερομεταφορές; Αεροπορική μεταφορά; Ασθενοφόρο
(Μεταφορά με -); Γέφυρες (λειτουργία -); Διακανονισμοί
για μεταφορά επίγειας, δια θαλάσσης και
αέρος; Διακανονισμός αεροπορικών μεταφορών;
Διακανονισμός της εκμίσθωσης όλων των μέσων
μεταφοράς; Διαχείριση αεροσκαφών; Ενοικίαση πλοίου;
Εφοδιαστική σε σχέση με μεταφορές; Θαλάσσια
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μεταφορά; Θαλάσσιες μεταφορές; Μεσιτεία μεταφοράς;
Μεσιτεία ναυτιλιακή; Μεσιτεία πλοίων; Αγαθών
αποθήκευση; Αποθήκευση; Αποθήκευση αγαθών;
Αποθήκευση αποσκευών; Αποθήκευση ενδυμάτων;
Αποθήκευση επίπλων; Αποθήκευση ηλεκτρισμού;
Αποθήκευση καλλυντικών; Αποθήκευση κατεψυγμένων
τροφίμων σε αποθήκες; Αποθήκευση μερών οχημάτων;
Γκαράζ (Μίσθωση -); Διάθεση χώρων στάθμευσης
(γκαράζ); Εκμίσθωση αγκυροβολίων για σκάφη;
Εκμίσθωση γκαράζ (χώρων στάθμευσης); Εκμίσθωση
κλειστών και υπαίθριων χώρων στάθμευσης;
Εκμίσθωση κλειστών χώρων στάθμευσης; Εκμίσθωση
μηχανικών συστημάτων στάθμευσης; Εκμίσθωση
υπαίθριων και κλειστών χώρων στάθμευσης οχημάτων;
Εκμίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων; Εκμίσθωση
χώρων στάθμευσης; Εκμίσθωση χώρων στάθμευσης
αυτοκινήτων; Ελλιμενισμός σκαφών; Ενοικίαση χώρου
στάθμευσης;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 41

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

On line παροχή ηλεκτρονικών παιχνιδιών; Zωντανές
συναυλίες συγκροτημάτων; Oργάνωση επιδείξεων
χορού; Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες;
Αθλητικές ψυχαγωγικές υπηρεσίες; Αθλητικής
ψυχαγωγία μέσω δικτυακού τόπου; Αίθουσες μουσικής;
Αθλητισμός και υπηρεσίες για καλή φυσική
κατάσταση; Αίθουσες παιχνιδιών; Ατομική εκπαίδευση;
Διερμηνεία; Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης; Υπηρεσίες
διερμηνέων; Υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης;
Υπηρεσίες διερμηνείας; Σύστημα γραφής Μπρέιγ;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 42

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Αναλύσεις με ηλεκτρονικό υπολογιστή; Ανάλυση
συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών; Ανάπτυξη
δικτύων με βάση ηλεκτρονικούς υπολογιστές; Ανάπτυξη
εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων; Αντιγραφή
δεδομένων και υπηρεσίες μετάπτωσης, υπηρεσίες
κωδικοποίησης δεδομένων; Ασφάλεια, προστασία
και αποκατάσταση τεχνολογιών πληροφορικής;
Διαχείριση απομακρυσμένου διακομιστή; Διαχείριση
διακομιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας; Διαχείριση
έργου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή; Διαχείριση
δικαιωμάτων χρήστη σε δίκτυα ηλεκτρονικών
υπολογιστών; Εκμίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών
και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών; Διαχείριση
έργων πληροφορικής στον τομέα της ηλεκτρονικής
επεξεργασίας δεδομένων; Ανάπτυξη κατασκευαστικών
έργων; Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες; Αρχιτεκτονικές
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υπηρεσίες σχετικά με την αξιοποίηση γης; Αρχιτεκτονικές
υπηρεσίες σχετικά με την αξιοποίηση της γης;
Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για την προετοιμασία
αρχιτεκτονικών σχεδίων; Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες
για τον σχεδιασμό χώρων γραφείων; Αρχιτεκτονικές
υπηρεσίες για τον σχεδιασμό εμπορικών κτιρίων;
Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό
βιομηχανικών κτιρίων; Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες
για τον σχεδιασμό χώρων λιανικής πώλησης;
Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό εμπορικών
κέντρων; Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό
κτιρίων; Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό
κτιρίων γραφείων; Αρχιτεκτονική; Αρχιτεκτονική έρευνα;
Αστικός σχεδιασμός; Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
για πολεοδομικό σχεδιασμό; Αρχιτεκτονικό σχέδιο;
Διαχείριση αρχιτεκτονικών έργων; Έρευνα με θέμα
την πολεοδομία; Έρευνα σε σχέση με κτίρια;
Έρευνα σε σχέση με την αρχιτεκτονική; Πολεοδομικός
σχεδιασμός; Προετοιμασία αρχιτεκτονικών σχεδίων;
Σύνταξη αρχιτεκτονικών εκθέσεων; Σύνταξη σχεδίων
για εγκαταστάσεις κατοικιών; Σχεδιασμός βιομηχανικών
κτιρίων; Σχεδιασμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων;
Σχεδιασμός και μελέτη καταστημάτων λιανικής
πώλησης; Σύνταξη εκθέσεων σε σχέση με την
αρχιτεκτονική; Σύνταξη εκθέσεων σε σχέση με
σχεδιασμό ακινήτων;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 43

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Εκμίσθωση αιθουσών για κοινωνικές εκδηλώσεις;
Εκμίσθωση δωματίων; Εκμίσθωση περιπτέρων;
Εκμίσθωση λυόμενων κατασκευών; Εκμίσθωση
[προσωρινού] καταλύματος; Εξασφάλιση προσωρινών
καταλυμάτων; Κρατήσεις δωματίων; Κρατήσεις
καταλύματος; Ξενοδοχεία, πανδοχεία και πανσιόν,
καταλύματα διακοπών και τουριστικά καταλύματα;
Οργάνωση και παροχή προσωρινού καταλύματος;
Παροχή προσωρινής στέγασης; Υπηρεσίες γραφείων
στέγασης; Υπηρεσίες εκμίσθωσης δωματίων; Υπηρεσίες
κρατήσεων για καταλύματα; Υπηρεσίες παροχής
καταλύματος; Αγγλικής προέλευσης ταβερνεία
που ονομάζονται παμπ; Διακανονισμός γευμάτων
σε ξενοδοχεία; Διοργάνωση επίσημων δείπνων;
Διοργάνωση γαμήλιων δεξιώσεων (παροχή τροφίμων
και ποτών); Εκμίσθωση αυτόματων πωλητών ποτών;
Εκμίσθωση διανομέων πόσιμου νερού; Εκμίσθωση
εξοπλισμού μπαρ; Εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης;
Εστιατόρια για μικρογεύματα (σνακ-μπαρ); Εστιατόρια
γρήγορου φαγητού (φαστ-φούντ); Εστιατόρια παροχής
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φαγητού σε πακέτο; Εστιατόρια ταχείας και διαρκούς
εξυπηρέτησης [σνακ-μπαρ]; Καταστήματα εκλεκτών
τροφίμων (ντελικατέσεν) [εστιατόρια]; Καφετέρειες;
Καφετέριες; Κοκτέιλ μπαρ; Κρατήσεις σε εστιατόρια
και για γεύματα; Κυλικεία; Μπαρ; Μπαρ καπνίσματος
ναργιλέ; Μπαρ (Υπηρεσίες -); Μπαρ που σερβίρουν
κυρίως κρασί; Μπυραρίες; Παρασκευή τροφής και
ποτών; Παρασκευή φαγητού; Παρασκευή γευμάτων;
Παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών για άμεση
κατανάλωση;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 44

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Yπηρεσίες σχεδιασμού δίαιτας για τη
μείωση του βάρους; Αθλητικές χειρομαλάξεις;
Ανάπτυξη ατομικών προγραμμάτων φυσικής
αποκατάστασης; Αντικαπνιστική θεραπεία; Αξιολόγηση
ελέγχου βάρους; Βελονισμός; Βοτανολογία;
Διατροφική καθοδήγηση; Εκμίσθωση νοσοκομειακού
εξοπλισμού; Θαλασσοθεραπεία; Επανορθωτική ιατρική
(Naprapathy); Θεραπευτικές υπηρεσίες; Θεραπευτική
αγωγή του σώματος; Κέντρα υγείας; Αισθητική
περιποίηση; Αισθητική θεραπεία με λέιζερ για τη
φλεβίτιδα; Αισθητική θεραπεία με λέιζερ για τις
αραχνοειδείς φλέβες; Αισθητική περιποίηση των ποδιών;

(511) Αριθμός κλάσης της Νίκαιας 45

Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Αναφορές ατυχημάτων; Αξιολόγηση ασφάλειας;
Αστυνομική προστασία; Διερεύνηση ατυχημάτων;
Διερεύνηση του ιστορικού των ατόμων; Yπηρεσίες
νομικής υπεράσπισης; Δημιουργία και έκδοση
αδειών λογισμικού; Διακανονισμοί σχετικά με την
παροχή νομικών υπηρεσιών; Δημιουργία και έκδοση
αδειών για λογισμικό, ειδικότερα για παιχνίδια
ηλεκτρονικών υπολογιστών; Διαμεσολάβηση σε νομικές
διαδικασίες; Διαχείριση βιομηχανικής ιδιοκτησίας;
Διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας;
Διαχείριση εμπορικών σημάτων; Διαχείριση πνευματικής
ιδιοκτησίας; Δικαστικές υπηρεσίες; Δικηγορικές
υπηρεσίες; Δωρεάν νομικές υπηρεσίες; Καταχώριση
τομέων Διαδικτύου; Νομικές συμβουλές; Νομικές
υπηρεσίες παρεχόμενες σε σχέση με αγωγές; Νομικές
υπηρεσίες σε σχέση με τη διαπραγμάτευση συμβάσεων
για λογαριασμό τρίτων; Νομική υποστήριξη κατά την
κατάρτιση συμβάσεων; Νομική έρευνα;

(730)/(731)/(732)/(733) Ιδιοκτήτης
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Όνομα οργανισμού ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924

(842) Νομική μορφή Legal entity

Χώρα διεύθυνσης GR

Χώρα διεύθυνσης GR

Οδός ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ .

Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχυδρομικός κώδικας 15123

(740) Αντιπρόσωπος

Δεν υπάρχει εγγραφή ή καταχώρηση για αριθμό κατάθεσης GR50201800N252248

(750) Διευθυνση Αλληλογραφίας / Για επιδόσεις

Όνομα ΒΑΙΑ ΣΑΛΙΑΡΙΔΟΥ

Χώρα διεύθυνσης GR

Διεύθυνση ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ 0 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 15123

(350) Αρχαιότητα

Δεν υπάρχει εγγραφή ή καταχώρηση για αριθμό κατάθεσης GR50201800N252248

Ενδειξη Προτεραιότητας

Δεν υπάρχει εγγραφή ή καταχώρηση για αριθμό κατάθεσης GR50201800N252248

Προτεραιότητα

Δεν υπάρχει εγγραφή ή καταχώρηση για αριθμό κατάθεσης GR50201800N252248

Μετατροπή διεθνούς καταχώρισης

Δεν υπάρχει εγγραφή ή καταχώρηση για αριθμό κατάθεσης GR50201800N252248

Δημοσίευση

Αριθμός
δημοσίευσης

Τμήμα δημοσίευσης Ημερομηνία
Δημοσίευσης

Σελίδα Δημοσίευσης

ΕΞ3467/2019 2019-06-20

Ενσταση από τρίτους

Δεν υπάρχει εγγραφή ή καταχώρηση για αριθμό κατάθεσης GR50201800N252248

Καταγραφές
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Δεν υπάρχει εγγραφή ή καταχώρηση για αριθμό κατάθεσης GR50201800N252248

Ακύρωση

Δεν υπάρχει εγγραφή ή καταχώρηση για αριθμό κατάθεσης GR50201800N252248

Εφέσεις

Δεν υπάρχει εγγραφή ή καταχώρηση για αριθμό κατάθεσης GR50201800N252248

Ανανεώσεις

Δεν υπάρχει εγγραφή ή καταχώρηση για αριθμό κατάθεσης GR50201800N252248
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