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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΣΕΕ) 

2. Η ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 

Α. Η Προστασία Γεωγραφικών Ορων ως Σημάτων 

Β. Η Περίπτωση των Συλλογικών Σημάτων της Ε.Ε. 

3. ΠΓΕ/ΠΟΠ ΩΣ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ή ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Α. Απόλυτοι Λόγοι Απαραδέκτου 

Β. Σχετικοί Λόγοι Απαραδέκτου 

 

 



ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΕΕ) 



ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 της 14ης Ιουνίου 2017 για το Σήμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την Προσέγγιση 

των Νομοθεσιών των Κρατών Μελών περί Σημάτων 

 



TO ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (EUIPO) 

 Συστάθηκε το 1994 

 Εδρα: Αλικάντε, Ισπανία 

 Μητρώα Σημάτων (1994), και 

Κοινοτικών Σχεδίων (2003) της Ε.Ε. 

και Παρατηρητήριο (2012) 

 Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 

2017/1001 για το Σήμα της Ενωσης 

 Συνεργασία με Εθνικές Αρχές 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

 

 

 



KODAK 
 

Λεκτικά Εικονιστικά 

Θέσης Μοτίβου 

Περιγραφή 

Σχήματος 

ΣΗΜΑΤΑ 



Μεμονωμένο χρώμα Συνδυασμός χρωμάτων Ηχητικά 

Κίνησης Πολυμέσων Ολογραφικά 



ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  
ΣΕ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

• Γεωγραφικός όρος είναι κάθε υφιστάμενη ονομασία ενός τόπου, για παράδειγμα, 
μιας χώρας, μιας περιφέρειας, μιας πόλης, μιας λίμνης ή ενός ποταμού. 

 

• Eίναι προς το δημόσιο συμφέρον να παραμένουν διαθέσιμα σημεία που 
δηλώνουν τη γεωγραφική προέλευση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως διότι ενδέχεται 
να συνιστούν ένδειξη της ποιότητας και άλλων χαρακτηριστικών των προϊόντων, 
ενώ μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

 

• Οι γεωγραφικοί όροι διακρίνονται από τις «προστατευόμενες γεωγραφικές 
ενδείξεις» (ΠΓΕ) και «προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης» (ΠΟΠ) που 
προστατεύονται από ειδική νομοθεσία (ΔΕΕ στην υπόθεση C-35/13, SALAME 
FELINO). 



ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Άρθρο 7 ΚΣΕΕ - Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου 
 

1.   Δεν γίνονται δεκτά για καταχώριση […] (γ) τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από 
σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν, στο εμπόριο, προς δήλωση του είδους, 
της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή 
του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων 
χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας· 

 

Άρθρο 58 ΚΣΕΕ - Λόγοι έκπτωσης 
 

1.   Ο δικαιούχος του σήματος της ΕΕ κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του, μετά 
από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από ανταγωγή στα πλαίσια αγωγής για 
παραποίηση/απομίμηση […] (γ) εάν το σήμα, λόγω της χρήσης του που γίνεται από τον 
δικαιούχο, ή με τη συγκατάθεσή του, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει 
καταχωρισθεί, ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα 
ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών. 



• Η απαγόρευση καταχώρησης γεωγραφικών όρων αφορά μόνο λεκτικά σήματα τα 

οποία ταυτίζονται με το γεωγραφικό όρο  Χ 

 

• Δεν αφορά σύνθετα λεκτικά σήματα   

 

• Δεν αφορά μεικτά εικονιστικά σήματα   

ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 

PARIS SUNDAY 



 

• τον τόπο παραγωγής των προϊόντων 

• τον τόπο παροχής των υπηρεσιών 

• το αντικείμενο ή τον προορσμό ενός προϊόντος  

• τον τύπο κουζίνας (για εστιατόρια) 

• τον τόπο που επηρεάζει τις προτιμήσεις των καταναλωτών 

ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Η περιγραφικότητα του γεωγραφικού όρου μπορεί να αφορά: 

 



• είναι εύλογο να πιθανολογηθεί ότι μπορούν, κατά την 

άποψη του ενδιαφερόμενου κοινού, να υποδηλώνουν τη 

γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών 

• χαίρουν ήδη φήμης ή είναι γνωστές για την οικεία κατηγορία 

προϊόντων  

 

Όπως και στην περίπτωση κάθε άλλου περιγραφικού όρου, το 

κριτήριο είναι κατά πόσον ο γεωγραφικός όρος περιγράφει 

αντικειμενικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών.  

ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Η καταχώριση γεωγραφικών όρων ως σημάτων δεν είναι δυνατή όταν: 

 



Ο γεωγραφικός όρος γίνεται αντιληπτός ως τέτοιος από το ενδιαφερόμενο κοινό  
 

Η συγκεκριμένη ονομασία εκλαμβάνεται από το καταναλωτικό κοινό ως δηλωτική της 

γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή υπηρεσιών ή ως συνδεόμενη με αυτά 

καθ’οιονδήποτε άλλο τρόπο 

ή μπορεί ευλόγως να πιθανολογηθεί ότι θα δημιουργηθεί τέτοιος σύνδεσμος στο 

μελλον (ΔΕΕ στην υπόθεση C-108/97 & C-109/97, CHIEMSEE)  

 

1 

2 

 

Εκτίμηση της περιγραφικότητας γεωγραφικών όρων: 

 

ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 

CHIEMSEE 



 

• Δεν είναι απαραίτητο η ονομασία να δηλώνει την πραγματική γεωγραφική 

προέλευση των προϊόντων.  

 

• Δεν αρκεί τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες να μπορούν θεωρητικά να παραχθούν ή 

να παρασχεθούν στον τόπο που προσδιορίζεται από τον γεωγραφικό όρο. 

 

• Οι γεωγραφικοί όροι οι οποίοι είναι απλώς υποδηλωτικοί ή ευφάνταστοι δεν 

απορρίπτονται. 

 

ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 



 

Ονόματα χωρών καθώς και άλλοι μείζονες γεωγραφικοί όροι απορρίπτονται απλώς 

και μόνον λόγω της ευρείας αναγνώρισης και της φήμης που χαίρουν για την υψηλή 

ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, χωρίς να απαιτείται λεπτομερής 

εκτίμηση του συνδέσμου ή της δυνατότητας παραγωγής στην επικράτειάς τους 

πληθώρας προϊόντων και υπηρεσιών. 
 

Όπως προκύπτει από πρακτικά της «Μόνιμης Επιτροπής για το Δίκαιο των Σημάτων, 

Σχεδίων και Γεωγραφικών Ενδείξεων» υπάρχει έντονη κινητικότητα στο επίπεδο του 

ΠΟΔΙ προς την κατεύθυνση επέκτασης της προστασίας τέτοιων όρων και ιδίως 

ονομάτων χωρών. 

 

 

ΧΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 



Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ  
ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 



Το Συλλογικό σήμα της ΕΕ είναι ένας ειδικός τύπος σήματος, το οποίο προσδιορίζεται 

ως συλλογικό κατά την κατάθεση και είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες των μελών της δικαιούχου οργάνωσης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων 

(άρθρο 74 ΚΣΕΕ). 

Η κυριότητα συλλογικών σημάτων της ΕΕ περιορίζεται (i) στις Οργανώσεις και 

Ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσίες ή εμπόρων, καθώς 

και (ii) στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 

Τα συλλογικά σήματα της ΕΕ παρουσιάζουν 

ιδιαιτερότητες όσον αφορά τους απόλυτους 

λόγους απόρριψης και ακυρότητας. 

 



• Σημεία ή ενδείξεις που δύνανται να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για δήλωση της 
γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μπορούν να 
αποτελέσουν συλλογικά σήματα της ΕΕ (74 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ). 

 

• Κατά συνέπεια, ένα σημείο το οποίο περιγράφει τη γεωγραφική προέλευση των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών (και το οποίο δεν θα γινόταν δεκτό σε περίπτωση που 
ζητούνταν η καταχώρισή του ως ατομικού ΣΕΕ) δύναται να γίνει δεκτό: 

(α)  εάν η αίτηση καταχώρισής του ως συλλογικού σήματος της ΕΕ είναι έγκυρη·  

(β) εάν συμμορφώνεται με τα εχέγγυα του άρθρου 75 παράγραφος 2 ΚΣΕΕ 
(Δυνατότητα συμμετοχής παραγωγών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις) 

 

• Η ως άνω εξαίρεση δεν ισχύει για τα σήματα πιστοποίησης της ΕΕ, τα οποία δεν 
επιτρέπεται να διακρίνουν προϊόντα ή υπηρεσίες πιστοποιούμενα ως προς τη 
γεωγραφική τους προέλευση! 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ – ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ  



ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ – ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ  

 

Άρθρο 8 ΚΣΕΕ - Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου 

 

1. Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου προγενέστερου σήματος, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται δεκτό 

για καταχώριση […] (β) εάν, λόγω του ταυτοσήμου του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα 

και του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσδιορίζουν τα δύο 

σήματα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού της εδαφικής περιοχής στην οποία απολαύει 

προστασίας το προγενέστερο σήμα· ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης 

με το προγενέστερο σήμα. 

 

Άρθρο 74 ΚΣΕΕ – Συλλογικά σήματα της ΕΕ 

 

2. [...] Το συλλογικό σήμα της ΕΕ δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύει στους τρίτους τη χρήση 

στις συναλλαγές τέτοιων σημείων ή ενδείξεων, εφόσον αυτή η χρήση γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά 

συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή το εμπόριο· ειδικότερα, αυτό το σήμα δεν 

αντιτάσσεται σε τρίτο που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί γεωγραφική ονομασία. 



HALLOUMI  

HELLIM  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ – ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ  



ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ Ή ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 



 

(α) Ορισμένα τρόφιμα και ορισμένα μη 

εδώδιμα γεωργικά προϊόντα  

(δυνάμει του κανονισμού αριθ. 1151/2012)  

(β) Οίνους και αφρώδεις οίνους  

(δυνάμει του κανονισμού αριθ. 1308/2013) 

(γ) Αλκοολούχα ποτά  

(δυνάμει του κανονισμού αριθ. 110/2008) 

(δ) Αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα  

(δυνάμει του κανονισμού αριθ. 254/2014) 

 

 

Γεωγραφικές ενδείξεις που απολαύουν προστασίας με βάση το δίκαιο της ΕΕ: 

 

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 



Στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ι) του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΚΣΕΕ) προβλέπεται το απαράδεκτο των σημάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΕΕ) που εξαιρούνται από την καταχώριση δυνάμει της εθνικής ή 

ενωσιακής νομοθεσίας 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. 

  ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ 



 

• Το ΣΕΕ αποτελείται αποκλειστικά από αυτούσια ΠΟΠ/ΠΓΕ (άμεση χρήση) 

• Το ΣΕΕ περιέχει αυτούσια ΠΟΠ/ΠΓΕ και, επιπροσθέτως, άλλη λέξη ή εικονιστικά 

στοιχεία (άμεση ή έμμεση χρήση) 

• Το ΣΕΕ συνίσταται σε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση ΠΟΠ/ΠΓΕ 

• Άλλες παραπλανητικές ενδείξεις και πρακτικές 

• Εκμετάλλευση της φήμης των ΠΟΠ/ΠΓΕ 

 

Περιπτώσεις που εμπίπτουν στους κανονισμούς της ΕΕ: 

 

  ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ 



  ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ 

PROSCIUTTO DI PARMA 

(ΠΟΠ: PROSCIUTTO DI PARMA) 

 
(ΠΟΠ: LYGOURIO ASKLIPIOU) 

 

(ΠΟΠ: BEAUJOLAIS) 

 
(ΠΟΠ: FETA) 

 



 

o Περιγραφικοί όροι 

o Γενικές Ενδείξεις (Κανον.  1151/2012) 

o Ευρέως χρησιμοποιούμενοι όροι 

o Επώνυμα 

o Ονομασίες χωρών 

 

Στοιχεία στα οποία δεν παρέχεται προστασία: 

  ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκκρεμεί ενώπιον 

ΔΕΚ C-432/18 



• Ταυτόσημα προϊόντα 

• Συγκρίσιμα προϊόντα 

• Περιορισμός του καταλόγου προϊόντων 

 

Σχετικά προϊόντα δυνάμει των Κανονισμών της ΕΕ: 

 

  ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ 



OI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΩΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ Ή ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 



  ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΩΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

 

Άρθρο 8 ΚΣΕΕ - Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου 

 

6. Κατόπιν ανακοπής από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο το εφαρμοστέο δίκαιο 

επιτρέπει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ονομασία 

προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη, το κατατεθειμένο σήμα δεν καταχωρίζεται 

εφόσον και στον βαθμό που, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή το εθνικό 

δίκαιο περί προστασίας των ονομασιών προέλευσης ή των γεωγραφικών 

ενδείξεων: 

i) είχε ήδη υποβληθεί αίτηση για ΟΠ ή ΓΕ πριν από την ημερομηνία της 

αίτησης καταχώρισης του σήματος της ΕΕ· 

ii) η εν λόγω ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη παρέχει το 

δικαίωμα απαγόρευσης της χρήσης μεταγενέστερου σήματος. 
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• Στην ανακοπή με βάση το Άρθρο 8(6) ΚΣΕΕ ο ανακόπτων δε χρειάζεται να 

αποδείξει χρήση στις συναλλαγές σημείου το οποίο δεν έχει μόνον τοπική ισχύ 

 

• Αν γίνει ο κατάλληλος περιορισμός του καταλόγου προϊόντων μιας αίτησης 

σήματος της ΕΕ, η ανακοπή με βάση ΓΕ δε θα ευδοκιμήσει. 

CAFÉ DE COLOMBIA 
 

vs 

(Τ-359/14) 
 



o ΔΕΕ, ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ C-56/16 P (PORT CHARLOTTE): 

 Εξαντλητικός χαρακτήρας του συστήματος προστασίας της ΕΕ (εθνικές 

ΠΓΕ/ΠΟΠ για τρόφιμα, οίνους και αλκοολούχα ποτά δεν μπορούν πλέον να 

εκτελεστούν) 

 ΠΓΕ/ΠΟΠ που χαίρουν προστασίας σήμερα: 

- Με βάση κανονισμούς της ΕΕ   

- Με βάση διμερείς συμφωνίες της ΕΕ   

- Με βάση εθνική νομοθεσία   X 

- Με βάση διεθνείς συνθήκες στις οποίες η ΕΕ δε μετέχει X 
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Σας ευχαριστώ για 

την προσοχή σας! 

www.euipo.europa.eu 


