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Γεωγραφικές ενδείξεις

Γεωγραφικές ενδείξεις : 

Μπορούν να καταχωρισθούν ως σήμα ΕΕ, ..... μόνο εφόσον δεν εμπίπτουν σε κάποιο από τους 

απόλυτους λόγους απαραδέκτου.

Δέν γίνονται δεκτά για καταχώρηση σήματα που είναι

Περιγραφικά (Αρθρο 7, παρα. 1, στοιχ. γ)

Παραπλανητικά (Αρθρο 7, παρα. 1, στοιχ. ζ)

Σύγκρουση με ΠΟΠ ή ΠΓΕ (Αρθρο 7, παρα. 1, στοιχ. ι)



Ενδείξεις περιγραφικές της γεωγραφικής προέλευσης των 

προϊόντων

Δεν γίνονται δεκτές για καταχώρηση: 

πχ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΧΑΛΒΑΣ (λεκτικό) κλ. 29 (Σκοπός: ελεύθερα για χρήση από όλους)

Μη καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις

Κατά παρέκκλιση, μπορούν να καταχωρισθούν ως «συλλογικό» σήμα (Άρθρ. 74 ΚΣΕΕ)



Γεωγραφική προέλευση

Δεκτά μόνο  

Σήματα που δεν αποτελούνται αποκλειστικά από στοιχεία περιγραφικά της προέλευσης

→ Δεν συνδέεται με την γεωγραφική προέλευση:   MONT BLANC (λεκτικό)  ή                      για κλ. 16

→ Δεν είναι αμειγώς περιγραφικό (παραστατικό, άλλα διακριτικά στοιχεία) 

Σήματα που έχουν αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης (Αρθρ. 7, παρα 3 ΚΣΕΕ)

GR D100419 (σύνθετο), 20/06/1988, κλ. 29



Όροι παραπλανητικοί  ως προς την ποιότητα ή την γεωγραφική 

προέλευση

Δεν γίνονται δεκτά για καταχώρηση (Σκοπός: προστασία του καταναλωτή)

πχ κλ. 29 για «χαλβάς Βορρείου Μακεδονίας»

Παραπλανητικές ενδείξεις

Προϋποθέτει την ύπαρξη πραγματικής παραπλανήσεως ή σοβαρού κινδύνου παραπλανήσεως του 

καταναλωτή (4/3/1999, C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, σκ. 41).

Τεκμήρια: τεκμήριο καλής πίστης του αιτούντος και 

τεκμήριο ότι ο μέσος καταναλωτής είναι ευλόγως προσεκτικός.



R 0333/2009-1, TEQUILERO (Κλ. 33 – Κρασιά, αλκοολούχα ποτά και λικέρ)

Περιγραφικό για : Τεκίλα

Παραπλανητικό για : Κρασιά, αλκοολούχα ποτά (εκτός Τεκίλα) και λικέρ

R 246/1999-1, ARCADIA (Κλ. 33 – Κρασιά, αλκοολούχα ποτά και λικέρ)

Περιοχή γνωστή για την παραγωγή οίνου

Περιγραφικό για : «Κρασιά»

Παραπλανητικό για : «Κρασιά, Ιταλικής παραγωγής», ή «Κρασιά (εξαιρουμένων των κρασιών ελληνικής παραγωγής)»

Μη καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις 

Περιγραφικά κ’ Παραπλανητικά

Παραπλανητικά - Συνδιασμός ασύμβατων ΠΟΠ



Απόλυτος λόγος απαραδέκτου

Σήματα σε σύγκρουση με ΠΟΠ



Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις κ Ονομασίες Προέλευσης

Σήματα σε σύγρουση με 

Προστατευόμενες Oνομασίες Προέλευσης ή Προστατευόμενες 

Γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΟΠ/ΠΓΕ)

Ex Parte
Εξετάζονται αυτεπαγγέλτως κατά την κατάθεση σήματος

Σκοπός: 
Δίκαιη ανταμοιβή των παραγωγών ΚΑΙ προστασία της επιστοσύνης των καταναλωτών



Άρθρο 7, παραγρ. 1, στοιχ. ι) του ΚΣΕΕ

Δεν γίνονται δεκτά τα σήματα που εξαιρούνται από την καταχώριση 

δυνάμει ενωσιακής νομοθεσίας ή του εθνικού δικαίου ή διεθνών 

συμφωνιών στις οποίες η Ένωση ή το οικείο κράτος μέλος είναι 

συμβαλλόμενο μέρος, όπου προβλέπεται η προστασία των ονομασιών 

προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων·



Κανονισμοί της Ε.Ε. → ΠΟΠ/ΠΓΕ 
Κρασιά, Οινοπνευματώδη, Τρόφιμα κ΄ αγροτικά πρ. 

Υπό εξεταση – προϊόντα βιοτεχνίας
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 



Διεθνή σήματα ... με «φέτα» χωρίς ΠΟΠ 



Ενωσιακοί κανονισμοί καλύπτουν τις εξής κατηγορίες προϊόντων

▪ Κανονισμός 110/2008 - ΠΓΕ αλκοολούχων ποτών – Άρθρ. 16 κ’ 23  

▪ Κανονισμός 1308/2013 – ΠΟΠ/ΠΓΕ κρασιών– Άρθρ. 102 κ’ 103

▪ Κανονισμός 251/2014 – ΠΟΠ/ΠΓΕ αρωματικών κρασιών – Άρθρ. 19 κ’ 20

▪ Κανονισμός 1151/2012 – ΠΟΠ/ΠΓΕ γεωργικών προϊόντων και τροφίμων – Άρθρ. 13 κ’ 14
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… είτε από ΚΜ, είτε από τρίτες χώρες 

Ενωσιακή Προστασία

Κανονισμοί της Ε.Ε. έχουν «αποκλειστικό χαρακτήρα» για τις ως άνω κατηγορίες προϊόντων 
- ΔΕΚ C-56/16 P, «PORT CHARLOTTE»

→ Δεν νοείται «Εθνική προστασία ΠΟΠ» (παράλληλη / συμπληρωματική) 
→ Εθνικές ΠΟΠ «δεν υφίστανται πλέον» : Ενδεχομένως προστασία ως απλό «όνομα προϊόντος» (ανακοπή) 



Σήμα που περιέχει ή συνίσταται από καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη, απορρίπτεται ή 
ακυρώνεται, εφόσον έρχεται σε σύγκρουση με ΠΟΠ

Περιπτώσεις σύγκρουσης

Αποτελεί
α) άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση για ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ προϊόντα, ή εκμεταλλεύεται τη ΦΗΜΗ της ΠΟΠ  

β) κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση της ΠΟΠ («είδους», «τύπου», «στυλ»,«παραγωγής», «με 
άρωμα/γεύση», κτλ. 

Συνοδεύεται από
γ) άλλες ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις  στην περιγραφή, την παρουσίαση ή την επισήμανση του 
προϊόντος·

δ) κάθε άλλη πρακτική, ικανή να παραπλανήσει τους καταναλωτές, ως προς την πραγματική καταγωγή 
του προϊόντος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΠ

Οι Ενωσιακές ΠΟΠ χαίρουν ευρείας προστασίας

➔ Σήματα για τα οποία εγείρεται ένσταση

το σήμα «κάνει χρήση» την ΠΟΠ, αλλά επίσης  σε περιπτώσεις «παραποίησης, απομίμησης ή 
επίκλησης» της ΠΟΠ/ΠΓΕ, ή εάν το σήμα συνοδεύεται από «άλλες παραπλανητικές ενδείξεις», ή «άλλες 
πρακτικές δυνάμενες να παραπλανήσουν τον καταναλωτή».  

➔Προϊόντα για τα οποία εγείρεται ένσταση 

Προστατεύονται όχι μόνο για προϊόντα του ιδίου τύπου, αλλά επίσης και για «συγκρίσιμα προϊόντα», ή 
ακόμα και για μη συγκρίσιμα προϊόντα, στο μέτρο που το σήμα εκμεταλλεύεται τη φήμη της ΠΟΠ. 
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Σημεία για τα οποία εγείρεται ένσταση

«κλιμακωτή απαρίθμηση απαγορευμένων ενεργειών» -
07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 65



«περιλαμβάνει την ίδια την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, στη μορφή με την οποία αυτή έχει 
καταχωριστεί ή, τουλάχιστον, σε μορφή η οποία έχει τόσο στενή σχέση με αυτή, από φωνητικής ή 
οπτικής απόψεως, ώστε το επίμαχο σημείο προδήλως να μην μπορεί να διαχωριστεί από αυτήν».

→Αποτελείται ή περιλαμβάνει την ΠΟΠ/ΠΓΕ (ή παράγωγα, μετάφραση) :  

Λεκτικό «MADEIRA» ΠΓΕ «Madeira» κρασιά

Λεκτικό  «Champagner Sorbet» ΠΟΠ «Champagne»

Λεκτικό  «IBICENCO» ΠΓΕ «IBIZA» Όνομα/επίθετο  
Λεκτικό «KONJAKKI» ΠΟΠ «COGNAC» Μετάφραση 

Λεκτικά   «Sangre de Torro» ΠΓΕ «Torro»
«Tres Torros»
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1.- Σήματα που κάνουν «χρήση » της ΠΟΠ 

Συγχρόνως «περιγραφικά»
✓ «συλλογικά» με περιορισμό

✓ με περιορισμό



ΠΟΠ «Beaujolais»

ΠΓΕ «CAFÉ de COLOMBIA»
Καταχωρισμένη ως Ενωσιακή ΓΕ (2005)

Χρήση της ΠΟΠ 
Απεικονιστικά σήματα

✓ με περιορισμό



Υποθ. C-87/97, CAMBOZOLA, C-132/05, PARMESAN, C-44/17 SCOTCH WHISKY

«Επίκληση» το σημείο ανακαλεί στη μνήμη του καταναλωτή, ως εικόνα αναφοράς, το προϊόν με την ΠΟΠ.

CAMBOZOLA ΠΟΠ GORGONZOLA

→ Προϋποθέτει ορισμένη ομοιότητα των σημείων / συνάφεια των προϊόντων 

→ «Μέσου Ευρωπαίου καταναλωτή» (συνήθη πληροφόρηση κι ενημέρωση) σε όλα τα ΚΜ, 
συμπεριλαμβανομένου και του Κράτους παραγωγής

→ Εξετάζεται «Αντικειμενικά» :  μπορεί να υπάρχει «επίκληση» ακόμα και εάν
- δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των προϊόντων 
- το σήμα, αυτό καθαυτό, δεν δύναται να παραπλανήσει το κοινό και δεν υφίσταται πρόθεση παραπλάνησης   

(«στύλ», «τύπου», κτλ).
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2.- Σήματα που περιέχουν ή αποτελούν «κατάχρηση, απομίμηση, επίκληση» της ΠΟΠ 



→ Δεν περιέχει την ένδειξη καθαυτήν, αλλά δημιουργεί συνειρμό, με τρόπο ώστε ο 
καταναλωτής να σχηματίζει τελικά την εντύπωση ότι υφίσταται επαρκής σχέση μεταξύ 
του σημείου και της καταχωρισμένης γεωγραφικής ενδείξεως. 

→ # 3 περιπτώσεις #

• ενσωμάτωση μέρους της ΠΟΠ 

• φωνητική και οπτική ομοιότητα 

• εννοιολογική συνάφεια  (όρους από διαφορετικές γλώσσες, σχήμα του προϊόντος)

Eπίκληση



→ Ουσιώδες μέρος της ΠΟΠ 

ΠΟΠ « Chianti Classico»  (λάδι)
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→ .. εκτός εάν πρόκειται για «κοινό όρο» (πχ. « λάδι», «οίνος», «ζαμπόν») 

Πως διαπιστώνεται;

➢ Δεν αρκεί να περιλαμβάνεται σε λεξικά 
πχ. «Grana» (τύπος τυριού) ΠΟΠ «Grana Padano» / «GRANA BIRAGHI»): 

➢ Προκύπτει από την ίδια την καταχώρηση της ΠΟΠ ότι περιέχει κοινό όρο
πχ. «Hollandse Gouda», αναφέρει ότι « gouda » είναι κοινός όρος
πχ. «Jambon d’Ardennes», «Jamón de Serón»,.... «Jambon» ή «jamón», είναι κοινοί όροι

➢ Έρευνα αγοράς, Επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

➔ Δεν θεωρούνται πλέον «κοινοί όροι» → Ειδικό καθεστώς προστασίας 
• «Παραδοσιακές Ενδείξεις για Κρασιά» (Chateau, Grand reserve,… «τοπικός οίνος»), 
• «Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα» (Jamón serrano)

Περιπτώσεις «επίκλησης» 

Σήμα περιέχει ένα μέρος της ΠΟΠ (σε παραλλαγή ή μετάφραση)

Περιορισμό
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Περιπτώσεις «επίκλησης» 

Φωνητική και οπτική ομοιότητα

«CAMBOZOLA» (τυρί ) ΠΟΠ «GORGONZOLA»

«LEM BRUSCO» (κρασί) ΠΓΕ «LAMBRUSCO»

«VERLADOS» (αλκοολούχο) ΠΓΕ «CALVADOS»



Απεικονιστικά στοιχεία που εμφανώς συνδέονται με ένα τόπο ή μία ΠΟΠ

Γέφυρα «Dom Luis I» (κρασιά) → ΠΟΠ PORTO

«Don Quichote de la Mancha» → ΠΟΠ QUESO MANCHEGO

Σχήμα του προϊόντος

Χρώματα, απεικόνιση του προϊόντος
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Περιπτώσεις «επίκλησης» 

Ενοιολογική συνάφεια



→ Επίκληση: Δεν αρκεί οποιοσδήποτε συνειρμός! «προκαλεί στο ενδιαφερόμενο κοινό 
μια αρκούντως άμεση και μονοσήμαντη σχέση μεταξύ του σήματος και της ΠΟΠ»      
C-44/17 SCOTCH WHISKY

«GLEN BUCHENBACH» «επίκληση» «ΠΓΕ Scotch Whisky»

Έρευνα Google
«GLEN + Whisky»
11,4 εκ. αποτελέσματα

✓ Glenfiddich
✓ Glen Grant
✓ GLEN SILVERS
✓ GLENROTHES
✓ GLENLIVET
✓ GLENMORANGIE

Σκωτσέζικο Ουίσκυ

«Επίκληση» ή «παραπλανητική ένδειξη» ;



→ Άλλες παραπλανητικές ενδείξεις (στο διαφημιστικό υλικό, έγγραφα, συσκευασία, κτλ) ή άλλες 
πρακτικές

Παρατηρήσεις τρίτων – Εξετάζονται ενδεχομένως στο πλαίσιο ανακοπής ή αίτησης ακύρωσης

Interim Αποφ. R 2222/2013-1: Παρατηρήσεις τρίτων ΠΟΠ CHΑΚΟLί de BIZKAIA / 
CHACOMENA – διαφημίζεται ως CHAKOLI DEL VAL DE MENA

ΔΕΝ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ 



Β. Προϊόντα για τα οποία εγείρεται ένσταση σε περίπτωση χρήσης της ΠΟΠ

Βασική αρχή: ΠΓΕ/ΠΟΠ χρησιμοποιούνται ελεύθερα, για προϊόντα που πληρούν τις προδιαγραφές αυτής

α)   Προϊόντα της ίδιας κατηγορίας (ή ευρύτερη κατηγορία που περιέχει αυτά) 

- Η ένσταση αίρεται εάν τα προϊόντα περιοριστούν ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της ΠΟΠ

Πχ. Σήμα περιέχει την ΠΟΠ BORDEAUX (κρασιά γαλλικής προέλευσης)
→ Ένσταση: «κρασιά, αλκοολούχα ποτά (εκτός μπύρες)» 
→ Δεκτό για «κρασιά που συνάδουν με τις προδιαγραφές της ΠΟΠ BORDEAUX, αλκοολούχα ποτά (εκτός 

κρασιά και μπύρες )» 
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β)   « Συγκρίσιμα προϊόντα» : Γεν. κανόνας: οι Ενωσιακές ΠΟΠ προστατεύονται κ΄ για «συγκρίσιμα»  
προϊόντα - C-4/10 και 27/10, ‘COGNAC II’ (σκ. 54) - σειρά ενδείξεων 

«...τα οινοπνευματώδη ποτά, ανεξάρτητα από τις διάφορες κατηγορίες, έχουν κοινά αντικειμενικά 
χαρακτηριστικά (τρόπος παραγωγής, όψη του προϊόντος, χρήση ίδίων πρώτων υλών),.. 

και συνδέονται, σε μεγάλο βαθμό με τις ίδιες ευκαιρίες καταναλώσεως, .. διατίθενται προς πώληση συχνά 
από το ίδιο εμπορικό δίκτυο και διέπονται από παρόμοιους κανόνες εμπορίας.»

# Συγκρίσιμα με τό «κρασί»  : Όλα τα «Αμπελοοινικά προϊόντα» : βλ. Παράρτημα ΧII.II Καν. 1308/2013  
«Κρασιά, αλκοολούχα ποτά» (Κλ. 33), «μούστο» (Κλ. 32), «ξύδι» (Κλ. 30). → Δεκτά με περιορισμό

ΠΟΠ JEREZ (κρασιά) → Κρασιά με ΠΟΠ JEREZ, ξύδι με ΠΟΠ JEREZ 
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# Συγκρίσιμα μεταξύ τους όλα τα «Οινοπνευματώδη» # : 
Όλα τα «οινοπνευματώδη» και «οινοπνευματώδη ανάμικτα ποτά» → Δεκτά με περιορισμό

LOVE CALVADOS (αλκοολούχα, ουϊσκι) / CALVADOS (ΠΟΠ) brandy 
ΜΗ συγκρίσιμα: «οινοπνευματώδη» και «χυμοί φρούτων» 

CALVADOS «χυμός μήλου» / CALVADOS (ΠΟΠ) brandy 



# Συγκρίσιμα «Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα» : κριτήρια COGNAC II κατ’αναλογία

Συγκρίσιμα : 
«τυρί» / «βούτυρο», «βούτυρο» / «μαργαρίνη» 
«ελαιόλαδο» / «ελιές» 
«ζαμπόν» / «χοιρινό κρέας»

ΠΟΠ (ζαμπόν) PROSCIUTTO DΙ PARMA / “PARMA alta salumeria” (λουκάνικα, αλλαντικά) → περιορισμό

ΜΗ συγκρίσιμα: «βούτυρο» και «ελαιόλαδο».  ➔ δεν εγείρεται ένσταση
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→ Για σημαντικά συστατικά προϊόντα 
π.χ. Prosciutto di Parma ΠΟΠ /     Pizza 

→ Για «μη συγκρίσιμα προϊόντα» που εκμεταλλεύονται τη φήμη της ΠΟΠ 
ΠΧ. Champagne (ΠΟΠ) / Champagne (αρώματα)

Champagner Sorbet

→ Σήματα για «υπηρεσίες» (βλ. Καν. 1308/2013 «κρασιά» - άρθρ. 103.2.β)

➢ Κλ. 35 (χονδρικό/λιανικό εμπόριο κρασιών, εισαγωγή/εξαγωγή)
➢ Κλ. 39 (εμφυάλωση, μεταφορά, συσκευασία, διανομή κρασιών)

ΔΕΝ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ 
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Περιπτώσεις σύγκρουσης εξετάζονται ενδεχομένως 
στο πλαίσια ανακοπής ή αίτησης ακύρωσης του ΚΣ



Προστασία γεωγραφικών ενδείξεων 

στο πλαίσιο ανακοπής ή αίτησης ακύρωσης



Προστατευόμενες και μή 
προστατευόμενες ονομασίες 

προϊόντων

Χαλούμι ALERT: Κατακτά τον κόσμο και κινδυνεύει!!
https://www.eurokerdos.com/chaloymi-alert-katakta-ton-kosmo-kai-kindyneyei/
Ασυμφωνία προδιαγραφών!... https://www.inewsgr.com/more/147/stin-
antepithesi-kai-pali-i-John-and-Pascalis-gia-to-challoumi.htm

https://www.eurokerdos.com/chaloymi-alert-katakta-ton-kosmo-kai-kindyneyei/
https://www.inewsgr.com/more/147/stin-antepithesi-kai-pali-i-John-and-Pascalis-gia-to-challoumi.htm


Ειδικές διατάξεις
για τις προστατευόμενες ονομασίες προϊόντων

Προστέθηκαν με τον ΚΣΕΕ - σε ισχύ από το 2016

- Ανακοπή ‘Αρθρο 8, παραγρ. 6 ΚΣΕΕ

- Αίτηση ακύρωσης ‘Αρθρο 59 ΚΣΕΕ → Άρθρο 7. παρ. 1, στ. ι’ ΚΣΕΕ
‘Αρθρο 60 ΚΣΕΕ → ‘Αρθρο 8(6) ΚΣΕΕ

Για της ΜΗ προστατευόμενες ονομασίες προϊόντων → γενικές διατάξεις
Άρθρο 8, παραγρ. 4 ΚΣΕΕ



«Κατόπιν ανακοπής από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο το εφαρμοστέο δίκαιο 

επιτρέπει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ΠΟΠ/ΠΓΕ, το 

κατατεθειμένο σήμα δεν καταχωρίζεται εφόσον και στον βαθμό που, σύμφωνα με την 

ενωσιακή νομοθεσία ή το εθνικό δίκαιο περί προστασίας των ΠΟΠ/ΠΓΕ: 

i) είχε ήδη υποβληθεί αίτηση για ΠΟΠ/ΠΓΕ σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή 

το εθνικό δίκαιο πριν της αίτησης καταχώρισης του σήματος της ΕΕ, με την 

επιφύλαξη της μεταγενέστερης καταχώρισης της ΠΟΠ/ΠΓΕ· 

ii) η εν λόγω ΠΟΠ/ΠΓΕ παρέχει το δικαίωμα απαγόρευσης της χρήσης 

μεταγενέστερου σήματος». 

➢ Δεν χρειάζεται να αποδείξει «χρήση» της ΠΟΠ!!!

Προστατευόμενες ονομασίες προϊόντων

Ανακοπή βάσει του Άρθρο 8, παραγρ. 6, του ΚΣΕ

ΛΟΓΟ ΑΝΑΚΟΠΗΣ



➢ΠΟΠ/ΠΓΕ που έχουν καταχωρισθεί βάσει Κανονισμών ΕΕ (οίνοι, αλκοολούχα, αγροτ. 
πρ. κ‘ τρόφιμα) κ΄ Διεθνείς Συμβάσεις που έχει συνάψει η ΕΕ

➢Εθνικές ΠΟΠ/ΠΓΕ (κ΄ Διεθνείς Συμβάσεις – ΚΜ) σε τομείς όπου ΔΕΝ υφίσταται 
προστασία βάσει Κανονισμών ΕΕ (μή αγροτικά προϊόντα)

ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Άρθρ. 8, παρα. 6 ΚΣΕΕ

3
5

«Χαλλούμι» : εκκρεμεί αίτηση για Ενωσιακή ΠΟΠ
Προσωρινά εμπίτει - Αν δεν καταχωρισθεί θα απορριφθεί η ανακοπή



3
6

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Άρθρ. 8, παρα. 6 ΚΣΕΕ

➢ Εθνικές ΠΟΠ/ΠΓΕ (κ΄ Διεθνείς Συμβάσεις – ΚΜ) σε τομείς όπου υφίσταται προστασία βάσει 
Κανονισμών ΕΕ (οίνοι, αλκοολούχα, αγροτ. πρ. κ‘ τρόφιμα)

C-56/16 P , «PORT CHARLOTTE» Οι Ενωσιακοί Κανονισμοί έχουν «αποκλειστικό χαρακτήρα» 

➢ Μη καταχωρισμένες ονομασίες προϊόντων  

Ανακοπή βάσει της γενικής διάταξης του 

Άρθρου 8, παρα. 4 ΚΚΣ 

«Μακεδονικός Χαλβάς»
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Δύο σημαντικές δυσκολίες γιά τον ανακόπτοντα 

→‘Σημείο η ισχύς του οποίου δεν είναι μόνον τοπική’ (προϋπόθεση του Ενωσιακού δικαίου) 

(22/01/2013, T-225/06, T-257/06, T-309/06 RENV, «BUD»)

→ Ποιός ο ‘δικαιούχος’ ενός φημισμένου ονόματος προϊόντος (BASMATI) που ‘χρησιμοποιείται 

στο εμπόριο’ απο πολλούς; (18/01/2012, T-304/09, και  30/09/2015, T-136/14, «BASMALI»)

Προστατεύονται ΜΟΝΟ 

8/5/2014, C-35/13, ‘SALAME FELINO - «Απλές καί έμμεσες γεωγραφικές ενδείξεις» 

Εθνικό Δίκαιο: 30/09/2015, T-136/14, «BASMALI» (BASMATI II) – «Passing off» (UK)

Για μη προστατευόμενες ονομασίες προϊόντων 

Ανακοπή βάσει του Αρθρου 8, παρα. 4 ΚΚΣ 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=en&jur=C,T,F&num=T-225/06
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=en&jur=C,T,F&num=T-304/09
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168882&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=633666
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=en&jur=C,T,F&num=C-35/13
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Άρθρ. 59 – Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας
1. Ένα κοινοτικό σήμα κηρύσσεται άκυρο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από άσκηση ανταγωγής 

στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση:

α)    εάν το κοινοτικό σήμα δεν καταχωρίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρα.·1. 
→→ Συμπεριλαμβανομένου του Νέου Άρθρο 7. παρ. 1, στ. ι’ ΚΣΕΕ Προστατευόμενες ονομασίες προϊόντων

Άρθρ. 60 – Σχετικοί λόγοι ακυρότητας

1. Το κοινοτικό σήμα κηρύσσεται άκυρο μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από άσκηση ανταγωγής 
στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση:  [...]

γ)      όταν υφίσταται προγενέστερο δικαίωμα προβλεπόμενο στο άρθρο 8, παράγραφος 4, και πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής. →→Μη προστατευόμενες ονομασίες προϊόντων

δ)      όταν υπάρχει προγενέστερη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη όπως αναφέρεται στο Άρθρο 8 
παράγραφος 6 και πληρούνται οι προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου. →→ Προστατευόμενες ονομασίες προϊόντων

ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ



Προστατευόμενες ονομασίες 
προϊόντων

Ονομασίες προϊόντων που έχουν καταχωρισθεί βάσει Ενωσιακών Κανονισμών

αλκοολούχων ποτών, κρασιών, αρωματικών κρασιών, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων



Υποθ. C-87/97, CAMBOZOLA, C-132/05, PARMESAN, C-44/17 SCOTCH WHISKY

«Επίκληση» το σημείο ανακαλεί στη μνήμη του καταναλωτή, ως εικόνα αναφοράς, το προϊόν με την ΠΟΠ.

CAMBOZOLA ΠΟΠ GORGONZOLA

Προϋποθέτει ορισμένη ομοιότητα των σημείων / συνάφεια των προϊόντων

(ξύδι, μούστο) ανακαλεί      ________

(βοδινό) ανακαλεί -------------
(πουλερικά) ΔΕΝ ανακαλεί  ------------

(βότκα) ------- ανακαλεί -------------
(ουίσκυ) ------ ΔΕΝ ανακαλεί  ---------

40

1.- Σήματα που περιέχουν ή αποτελούν «επίκληση» της ΠΟΠ 

Polish taste ΠΓΕ POLISH VODKA (βότκα)

Bayerische qualität ΠΓΕ BAYERISCHES RINDFLEISCH (βοδινό κρέας)

Pasión por Jerez ΠΟΠ Jerez (κρασί)



Υποθ. T-510/15, TOSCORO ανακαλεί στη μνήμη του καταναλωτή, ως εικόνα αναφοράς προστατευόμενη ονομασία.

TOSCORO ΠΓΕ TOSCANO (παρθένο ελαιόλαδο)
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«Eπίκληση» της ΠΟΠ 

Kλ. 29: «Βρώσιμα έλαια και λίπη· βρώσιμα φυτικά έλαια, ιδίως δε ελαιόλαδα· κρέμες μαγειρικής, ιδίως δε κρέμες 
ξηρών καρπών, κρέμες αγκινάρας με χυμό τρούφας, κρέμες πράσινης και μαύρης ελιάς· μανιτάρια σε σάλτσα και 
αποξηραμένα μανιτάρια»·

Κλ. 30: «Καφές, εκχυλίσματα καφέ και παρασκευάσματα από καφέ· υποκατάστατα καφέ και εκχυλίσματα 
υποκατάστατων του καφέ· τσάι, εκχυλίσματα τσαγιού και παρασκευάσματα από τσάι· κακάο και παρασκευάσματα 
από κακάο, σοκολάτα, προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη προϊόντα· ζάχαρη· φυσικά 
γλυκαντικά· αρτοσκευάσματα, άρτος, μαγιά, είδη ζαχαροπλαστικής· μπισκότα· γλυκά, επιδόρπια, πουτίγκες· παγωτά, 
προϊόντα για την παρασκευή παγωτών· μέλι και υποκατάστατα μελιού· δημητριακά για το πρωινό, ρύζι, ζυμαρικά, 
τρόφιμα από ρύζι, άλευρα ή δημητριακά, και υπό μορφή έτοιμων γευμάτων· καρυκεύματα τροφίμων, σάλτσες για 
σαλάτες, ξύδι, μαγιονέζα, πίτσα, σάλτσες, ιδίως δε σάλτσες ντομάτας και φυτικές σάλτσες».

→ τρόφιμα προερχόμενα από την ελιά



7/6/2018, Υποθ. C-393/16, CHAMPAGNER SORBET.

CHAMPAGNER SORBET ΠΟΠ CHAMPAGNE (αφρώδες κρασί)
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2.- «Χρήση που δύναται να εκμεταλλευθεί τη φήμη της ΠΟΠ 

Μη συγκρίσιμα προϊόντα : σορμπέ / αφρώδης οίνος

Χρήση της ΠΟΠ: όχι απλή επίκληση

Χρήση για «σορμπέ» δύναται να « εκμεταλλευθεί την φήμη» της ΠΟΠ CHAMPAGNE → Συστατικό αυθεντική σαμπάνια

ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ : δεν έιναι αναγκαστικά αθέμιτη κάθε χρήση που δύναται να «εκμεταλλευθεί την φήμη»
- Συστατικό είναι αυθεντική σαμπάνια με την προστατευόμενη ΠΟΠ
- Χαρακτηριστικό συστατικό:  γεύση, άρωμα σαμπάνιας χαρακτηρίζει το σορμπέ; 



Σημασία της προστασίας

Σήμα
• Ατομικό;
• Συλλογικό;
• Πιστοποίησης;

Όνομα προϊόντος

• ΠΟΠ/ΠΓΕ;

• Εγγυημένο Παραδοσιακό Προϊόν;

Μακεδονικός Χαλβάς

https://euipo.europa.eu/ohi
mportal/el/certification-and-
collective-marks

Συνδιασμός 
προστασίας;

Απροστάτευτο;

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/certification-and-collective-marks


Συνδιασμός προστασίας

ΠΟΠ «RIOJA» (κρασιά) PDO-ES-A0117

καί 

Συλλογικό σήμα ΕΕ Αρ. 000226118

Κάτοχοι: Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Calificada “Rioja”

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000226118


Σουβλάκι γύρος;

✓ «Ο γύρος γίνεται το πρώτο ελληνικό πιστοποιημένο παραδοσιακό προϊόν στην ΕΕ» 
(Καθημερινή, 03.11.2018) - ΕΠΙΠ πιστοποιεί τον τρόπο παραγωγής (παραδοσική συνταγή) 

http://www.kathimerini.gr/993349/article/epikairothta/ellada/o-gyros-ginetai-to-prwto-ellhniko-pistopoihmeno-
paradosiako-proion-sthn-ee

• «Ενσταση για την πιστοποιηση του γύρου ως ΕΠΙΠ» (Insider.gr, 04-02-2019)
από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) - ΠΓΕ πιστοποιεί τη 
γεωγραφική προέλευση του προϊόντος (χοιρινού κρέατος)

https://www.insider.gr/epiheiriseis/emporio/106024/enstasi-gia-tin-pistopoiisi-toy-gyroy-os-paradosiako-proion

http://www.kathimerini.gr/993349/article/epikairothta/ellada/o-gyros-ginetai-to-prwto-ellhniko-pistopoihmeno-paradosiako-proion-sthn-ee
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