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e-mail: georgopoulou@gge.gr
Θέμα: «Σήματα & Γεωγραφικές Ενδείξεις –
Πρακτική του Ελληνικού Γραφείου Σημάτων»

ΣΗΜΑΤΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Διαφορές
ΣΗΜΑΤΑ
•
•
•
•

Ιδιωτικό δικαίωμα
Προϊόντα & Υπηρεσίες
Καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες
Άπειρος αριθμός
Εθνικά συστήματα καταχώρισης
παρόμοια

 Ενωσιακό σύστημα καταχώρισης
 Διεθνής Συνθήκη του Πρωτοκόλλου
της Μαδρίτης για τη διεθνή
καταχώριση σημάτων (117 μέλη)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•
•
•
•
•

Συλλογικό δικαίωμα
Προϊόντα
Παραδοσιακά προϊόντα
Πεπερασμένος αριθμός
Ποικιλία στα νομικά εργαλεία
προστασίας ανά χώρα (αθέμιτος
ανταγωνισμός, σήματα,
διμερείς συμφωνίες, κ.λ.π.)
 Ενωσιακό σύστημα καταχώρισης
μόνο για αγροτικά προϊόντα
 Διεθνής συνθήκη της Λισσαβόνας
για τη διεθνή καταχώριση
γεωγραφικών ενδείξεων αγροτικών
& βιομηχανικών προϊόντων (28
μέλη)

Σήματα & Γεωγραφικές ενδείξεις
Το πάντρεμα

Διάκριση Γεωγραφικών
ενδείξεων
• Γενικές
• Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης
(ΠΟΠ)
• Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις
(ΠΓΕ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ
• Άρθρο 123 παρ. 1 περ.γ Ν.4072/2012
• Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου
• Δεν καταχωρίζονται ως σήματα σημεία τα οποία:
συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις
που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για τη
δήλωση του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων,
της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της
γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του
προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων
χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας
Εξαίρεση: 4.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των περιπτώσεων β', γ' και δ' της
παραγράφου 1, σημείο γίνεται δεκτό για καταχώριση, εφόσον μέχρι την ημερομηνία
κατάθεσής του απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ
•
•
•
•

Άρθρο 123 παρ. 1 περ. ζ Ν.4072/2012
Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου
Δεν καταχωρίζονται ως σήματα σημεία τα οποία:
μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα, ως προς τη
φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή
της υπηρεσίας.

Σήμα με όνομα κράτους
•

Άρθρο 123 παρ.3 Ν.4072/2012

•

Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

• Δεν καταχωρίζονται ως σήματα:
α. τα ονόματα κρατών, η σημαία, τα εμβλήματα, τα σύμβολα, οι
θυρεοί, τα σημεία και τα επισήματα του Ελληνικού Κράτους και των
λοιπών κρατών, που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Σύμβασης των
Παρισίων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ν. 213/
1975, Α' 258) και με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, καθώς και
τα σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαιτέρου δημοσίου
συμφέροντος και ιδίως θρησκευτικά σύμβολα, παραστάσεις και λέξεις

Προϋποθέσεις έγκρισης σήματος με
γεωγραφική ένδειξη
• Να μην αποτελείται το σήμα μόνο από γεωγραφική
ένδειξη, αλλά και από άλλα διακριτικά στοιχεία: λεκτικά ή
απεικονιστικά.
• Η γεωγραφική ένδειξη να μην είναι ήδη γνωστή για την
οικεία κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών
• Να μην τη συνδέει ο καταναλωτής με την προέλευση των
συγκεκριμένων προϊόντων
• Να μην μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς
την γεωγραφική προέλευση των διακρινόμενων προϊόντων
ή υπηρεσιών.
• Να μην συνίσταται ή εμπεριέχει όνομα κράτους

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ μη Δεκτών Σημάτων
 Λεκτικό σήμα
 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

Απεικονιστικό σήμα

για ελαιόλαδο (κλ.29)

(άρ. 123 παρ. 1γ)

για διατροφικά & αγροτικά
προϊόντα, μεταλλικά νερά,
ηδύποτα, πώληση των
ως άνω προϊόντων,
πληροφορίες μέσω διαδικτύου
(κλ. 29,30,31,32,33,38)
(άρ. 123 παρ. 1γ)

για φαρμακευτικά προϊόντα
και εργαλεία (κλ. 5, 10)
(άρ. 123 παρ. 1γ)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Δεκτών Σημάτων

για μέλι και παράγωγα αυτού
(κλ.30)

διαφήμιση, εκθέσεις για εμπορικούς
ή διαφημιστικούς σκοπούς,
οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων,
χαρτογραφία (κλ. 35, 41, 42)

για
εκπαίδευση,
επιμόρφωση (κλ. 41)

για οχήματα,
επισκευή πλοίων,
ανάπτυξη υλισμικού
και λογισμικού Η/Υ
(κλ.12,37,42)

Παράδειγμα εξαίρεσης

Απόφαση ΔΕΣ
για ντομάτες και παράγωγα προϊόντα,
σάλτσες, χυμοί φρούτων και λαχανικών, υπηρεσίες βιολογικής έρευνας,
φυτοκομικές υπηρεσίες (κλ. 29,30,32,42)
Μη εφαρμογή του άρ. 123 παρ.1γ -Εφαρμογή του άρ. 123 παρ. 4

Παραδείγματα μη δεκτών σημάτων
με όνομα κράτους
 ΕΥΡΩΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΦΕΤΑ
EUROTIROKOMIKI HELLAS FETA

Συλλογικά σήματα
Άρθρο 163 παρ.1, 2 & 3 ν.4072/2012
Εξαίρεση του άρ. 123 παρ. 1γ

 1. Συνεταιρισμοί, ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων
υπηρεσίες ή εμπόρων, οι οποίες κατά το δίκαιο που τις διέπει έχουν ικανότητα
δικαίου, καθώς επίσης νομικά πρόσωπα που διέπονται από κανόνες δημοσίου
δικαίου, μπορούν να καταθέτουν σήματα για να διακρίνουν την προέλευση
των προϊόντων ή των υπηρεσιών των μελών τους ή τη γεωγραφική τους
προέλευση ή το είδος ή την ποιότητα ή και τις ιδιότητές τους
 2. Εφόσον το συλλογικό σήμα αποτελείται από γεωγραφική ένδειξη, πρέπει
να προβλέπεται στο καταστατικό του νομικού προσώπου ότι κάθε πρόσωπο,
του οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια γεωγραφική
περιοχή και πληροί τις προϋποθέσεις χρήσης του συλλογικού σήματος, μπορεί
να γίνει μέλος του νομικού προσώπου και να κάνει χρήση του συλλογικού
σήματος.
 3. Συλλογικό σήμα που αποτελείται από γεωγραφικές ενδείξεις, δεν δίνει στον
δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση τέτοιων σημείων ή
ενδείξεων, ιδίως δε σε τρίτους που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν γεωγραφική
ονομασία, με την προϋπόθεση ότι οι τρίτοι αυτοί τα χρησιμοποιούν σύμφωνα
με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

ΠΟΠ/ΠΓΕ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ
• Άρθρο 123 παρ. 2 Ν.4072/2012
• Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου
2. Ομοίως, δεν καταχωρίζονται ως σήματα σημεία τα οποία:
α) προορίζονται να διακρίνουν κρασιά ή οινοπνευματώδη που εμπεριέχουν ή
αποτελούνται από προστατευόμενη από τη νομοθεσία της Ε.Ε., γεωγραφική
ένδειξη υποδηλούσα κρασιά ή οινοπνευματώδη, εφόσον τα εν
λόγω κρασιά ή οινοπνευματώδη δεν έχουν τη συγκεκριμένη προέλευση,
β) εμπεριέχουν ή αποτελούνται από ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική
ένδειξη γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που έχουν ήδη καταχωρισθεί
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. και αφορούν τον ίδιο τύπο προϊόντος, υπό
την προϋπόθεση ότι η αίτηση καταχώρισης του εν λόγω σήματος υποβάλλεται
μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης της ονομασίας
προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης των γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων.

ΠΟΠ/ΠΓΕ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ
•

Άρθρο 13 Κανονισμού 1151/2012

•
•

Οι καταχωρισμένες ονομασίες προστατεύονται από:
α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση καταχωρισμένης ονομασίας για προϊόντα που δεν
καλύπτονται από την καταχώριση, εφόσον τα προϊόντα αυτά είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που
έχουν καταχωρισθεί με την ονομασία αυτή ή εφόσον η χρήση αυτή αποτελεί εκμετάλλευση της
φήμης της προστατευόμενης ονομασίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα
προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ως συστατικό·
β) κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική προέλευση
των προϊόντων ή υπηρεσιών ή εάν η προστατευόμενη ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από
εκφράσεις όπως «στυλ», «τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται στ.», «απομίμηση» ή άλλες
ανάλογες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται
ως συστατικό·
γ) οποιαδήποτε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη, όσον αφορά την καταγωγή, την
προέλευση, τη φύση ή τις βασικές ιδιότητες του προϊόντος, αναγραφόμενη στη συσκευασία ή στο
περιτύλιγμα, στο διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και
η χρησιμοποίηση συσκευασίας που θα μπορούσε να δημιουργήσει εσφαλμένη εντύπωση ως προς την
προέλευση του προϊόντος·
δ) οποιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την
πραγματική προέλευση του προϊόντος.

•

•

•

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ με ΠΟΠ/ΠΓΕ
λεκτικά που εγκρίθηκαν
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΥΖΟ ΤΣΑΝΤΑΛΗ
κλ.33:ούζο ΠΓΕ Μακεδονίας
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΣΑΝΤΑΛΗ
κλ.33: τσίπουρο ΠΓΕ Μακεδονίας

ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΣΑΝΤΑΛΗ
κλ.33: οίνος ΠΟΠ Μοσχάτο Λήμνου NEMEA ΤΣΑΝΤΑΛΗ
κλ.33:οίνος ΠΟΠ Νεμέας
ΝΑΟΥΣΑ ΤΣΑΝΤΑΛΗ
κλ.33:οίνος ΠΟΠ Νάουσας
ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΔΟΜΟΚΟΥ
κλ.29:κατίκι Δομοκού ΠΟΠ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ με ΠΟΠ/ΠΓΕ
απεικονιστικά που εγκρίθηκαν

Κλ.29 ελαιόλαδο Κρήτης ΠΟΠ

ΟΎΖΟ ΜΑΤΑΡΕΛΛΗ

ΚΛ.33: ΟΎΖΟ ΠΓΕ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ με ΠΟΠ/ΠΓΕ
απεικονιστικά που απορρίφθηκαν

κλ.29, 35: τυροκομικά, διαφήμιση

Αιτιολογία: η ΦΕΤΑ είναι ΠΟΠ και δεν υπάρχει σχετικός
περιορισμός στα προϊόντα. Οι υπηρεσίες της
κλάσης 35 θεωρούνται συσχετιζόμενες με τα
αναφερόμενα προϊόντα και ως εκ τούτου το σήμα
παραπλανά (αρ. 123παρ.2β, άρ. 123 παρ.1.ζ).
κλ. 43

Αιτιολογία: όλα τα στοιχεία του σήματος παραπέμπουν στη
μαστίχα (ΠΟΠ) και οι υπηρεσίες της κλάσης 43
συσχετίζονται με τα διατροφικά προϊόντα στα οποία
ανήκει η Μαστίχα ώστε να υπάρχει κίνδυνος
παραπλάνησης του κοινού.
(άρ. 123παρ. 2.β , άρ. 123 παρ. 1ζ).

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ
προστασία αυτού έναντι μεταγενέστερου

Κλ, 29: τυρί

HALLOUMI
Σήμα της ΕΕ συλλογικό

Απόφαση ΔΕΣ: αποφάνθηκε επί αιτήσεως διαγραφής του δικαιούχου του προγενέστερου
συλλογικού σήματος της ΕΕ ότι αυτό έχει μεγάλη διακριτική δύναμη, έστω κι αν δεν
συνιστά σήμα φήμης. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η αίτηση για να κηρυχθεί ΠΟΠ δεν
επηρεάζει την κρίση της ΔΕΣ, η οποία αποφαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης ( όμοια
προϊόντα & όμοια σήματα). Το μεταγενέστερο διεθνές σήμα (από Βουλγαρία) διαγράφεται.
κλ. 29,30,32:γαλακτοκομικά, παγωτά, χυμοί φρούτων

ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σκοπός: εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών
προστασία των συμφερόντων των παραγωγών
ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ελληνικών επιχειρήσεων

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Πλατεία Κάνιγγος
Αθήνα, Τ.Κ. 101 81
2ος όρ. γρ. 208 έως 223

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
ΣΗΜΑΤΑ της ΕΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ
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