
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ 
ΘΜΑΣΑ 

Προβλιματα και προκλιςεισ για τθν ελλθνικι 
οινοποιία

ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ
Καθ. Νομικήσ – Ζδρα Jean Monnet για το Δίκαιο του Οίνου (Reims)

Διευθυντήσ του υνδζςμου Ελληνικοφ Οίνου 
Δικηγόροσ

ΕΝΟΑΒΕ
Θεςςαλονίκθ, 7.6.2019



1. "Μακεδονία", "Θράκθ", "Αιγαίο"... : οι ΠΓΕ οίνων μεταξφ 
παραςιτιςμοφ και διπλωματίασ

2. Σροποποιιςεισ τεχνικϊν φακζλων ΠΟΠ/ΠΓΕ: ευκαιρίεσ και παγίδεσ

3. Η προοπτικι εκμετάλλευςθσ ςυλλογικοφ ςιματοσ από δίκτυα 
οινοποιείων και περιοχζσ με ΠΟΠ/ΠΓΕ

4. Εμπορικό ςιμα οινοποιείων: εκνικό, ευρωπαϊκό, διεκνζσ ι καμία 
κατοχφρωςθ;

ΤΝΟΨΘ



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(Macedonia)

1. "Μακεδονία", "Θράκη", "Αιγαίο"... : οι ΠΓΕ οίνων 
μεταξφ παραςιτιςμοφ και διπλωματίασ

- Μακεδονία / Macedonia : Π.Γ.Ε.
(Καν. 1308/2013)

- Северна Македонија / North
Macedonia: «ζνδειξθ
προζλευςθσ», ςφμφωνα με τθν εν
ιςχφει (άρκρο 3 παρ. 1α τθσ
«υμφωνίασ των Πρεςπϊν»



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(Macedonia)

- Απαγόρευςη εμπορικήσ χρήςησ 
- Απαγόρευςη επίκληςησ



ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟ
(Aegean Sea)

ΕΠΙΚΛΘΘ /
ΤΓΧΤΘ



ΘΡΑΚΗ
(Thrace)



2. Σροποποιήςεισ τεχνικών φακζλων ΠΟΠ/ΠΓΕ: 
ευκαιρίεσ και παγίδεσ

- 450 αιτήςεισ τροποποίηςησ ςε αναμονή ςτην Ευρ. Επιτροπή
- Κανονιςμόσ 2019/33: διάκριςη μεταξφ «ενωςιακών» και

«τυπικών» τροποποιήςεων
- Αλλαγι ονόματοσ
- Κατθγορία προϊόντοσ
- Γεωγραφικόσ δεςμόσ
- Εμπόδια ςτθν εςωτερικι αγορά (π.χ. εμφιάλωςθ εντόσ τθσ

ηϊνθσ)
- Ηητήματα για την Ελλάδα

- Μεγάλοσ αρικμόσ ΠΟΠ και κυρίωσ ΠΓΕ
- Προβλιματα ςτθν υποβολι των αρχικϊν φακζλων 
- Απουςία τοπικϊν ςυμβουλίων
- Προβλιματα ερμθνείασ του «γεωγραφικοφ δεςμοφ» 
- Μθ τακτικι ςφγκλιςθ τθσ ΚΕΠΟ



3. Θ προοπτική εκμετάλλευςησ ςυλλογικοφ 
ςήματοσ από δίκτυα οινοποιείων και περιοχζσ με 

ΠΟΠ/ΠΓΕ

ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΘΜΑ:
Μποροφν να το κατακζςουν ςυνεταιριςμοί, ενϊςεισ
παραγωγϊν, παρεχόντων υπθρεςίεσ θ́ εμπόρων, για να
διακρίνουν τθν προζλευςθ των προϊόντων θ́ των υπθρεςιϊν
των μελϊν τουσ θ́ τθ γεωγραφικθ́ τουσ προζλευςθ θ́ το είδοσ
θ́ τθν ποιότθτα θ́ και τισ ιδιότθτζσ τουσ.



ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΘΜΑ

• Διαφορά από ατομικό: κάτοχοσ είναι ζνασ
ςυλλογικόσ φορζασ και χριςτεσ τα μζλθ του

• Μπορεί ο ςυλλογικόσ φορζασ να εξαρτά τθν χριςθ
του από τθν πλιρωςθ προχποκζςεων

• Χρθςιμοποιείται ιδθ ςτον χϊρο τθσ οινοποιίασ (π.χ.
ςιμα μιασ ζνωςθσ οινοπαραγωγϊν)

• Μπορεί μάλιςτα να ςυνδζεται με τθν χριςθ
ΠΟΠ/ΠΓΕ (άρκρο 74 παρ. 2, Καν. 2017/1001)



ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΘΜΑ

- Κάτοχοσ είναι το τοπικό ςυμβοφλιο οινοπαραγωγϊν
- Σο ςυλλογικό ςιμα είναι οπτικό και περιζχει το όνομα τθσ ΠΟΠ (ι ΠΓΕ), δεν

ταυτίηεται με αυτό
- Χριςθ αυτοφ μποροφν να κάνουν οι οινοπαραγωγοί/μζλθ για τουσ οίνουσ που

ζχουν ταξινομθκεί ωσ τζτοιοι
- Είναι δυνατό θ χριςθ του να εξαρτάται από τθν διεξαγωγι εςωτερικϊν ποιοτικϊν

ελζγχων
- Η χριςθ του ςυνικωσ εξαρτάται από τθν πλθρωμι τθσ ςυνδρομισ ι άλλων τελϊν

προσ τθν ζνωςθ



ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΘΜΑ

• Για τθν Ελλάδα

– ΠΟΠ, ΠΓΕ (ιδιαίτερα εν όψει των ομάδων 
διαχείριςθσ του άρκρου 38 του Ν. 4384/2016) 

– Δίκτυα οινοποιϊν

– Τποηϊνεσ

• Σο ςημαντικό: θ προςτικζμενθ αξία πίςω από 
το ςυλλογικό ςιμα



4. Εμπορικό ςήμα οινοποιείων: εθνικό, 
ευρωπαϊκό, διεθνζσ ή καμία κατοχφρωςη;

ΘΜΑ: Κάκε ςθμείο επιδεκτικό 
γραφικισ παράςταςθσ ικανό να 
διακρίνει τα προϊόντα ι τισ 
υπθρεςίεσ μιασ επιχείρθςθσ από 
εκείνα άλλων επιχειριςεων



ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΚΑΣΟΧΤΡΩΕΙ ΚΑΝΕΙ ΘΜΑ;

• Αναγνωρίηει και εγγυάται τθν προζλευςθ του 
προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ από τον καταναλωτι
και άρα τθν ποιοτθτα

• Διαφθμίηεται το προϊόν ι θ υπθρεςία και 
προςελκφονται νζοι πελάτεσ

• Προςταςία επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ
(προςταςία από προςβολζσ τρίτων αλλά και
αποφυγι κατάρρευςθσ μάρκετινγκ αν γίνεται
χριςθ διακριτικοφ επί του οποίου ζχει δικαίωμα
άλλοσ)



ΠΡΟΣΑΙΑ ΘΜΑΣΟ

Μόνο ο δικαιοφχοσ του ςιματοσ μπορεί να
κάνει χριςθ αυτοφ ι τρίτοσ που ζχει νόμιμο
δικαίωμα από το δικαιοφχο. Κατά κάκε τρίτου ο
δικαιοφχοσ μπορεί να κάνει χριςθ διαδικαςιϊν
που αποςκοποφν ςτθν

ΑΣΙΚΗ

και/ι

ΠΟΙΝΙΚΗ

προςταςία του ςιματοσ



ΑΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΘΜΑΣΟ

Α) Αγωγι 
• Παφςθ χριςθσ ςιματοσ
• Παράλειψθ χριςθσ ςιματοσ ςτο μζλλον
• Αποηθμίωςθ
• Δθμοςίευςθ απόφαςθσ ςτον Σφπο
• Αφαίρεςθ των ςθμάτων ι/και καταςτροφι των

προϊόντων και των ςθμάτων
• Απαγόρευςθ διζλευςθσ παραποιθμζνων θ́

απομιμθτικϊν προϊόντων μζςα από τθν ελλθνικθ́
επικράτεια με προοριςμό άλλθ χϊρα θ́ τθν ειςαγωγθ́
με ςκοπό τθν επανεξαγωγθ́



Β) Αςφαλιςτικά Μζτρα 

• υντθρθτικι κατάςχεςθ εμπορευμάτων

• Δθμοςίευςθ απόφαςθσ ςτον Σφπο

• Απαγόρευςθ κυκλοφορίασ εμπορευμάτων

• Απειλι χρθματικισ ποινισ ι και προςωπικισ
κράτθςθσ

• Αφαίρεςθ ςθμάτων



ΠΟΙΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΘΜΑΣΟ

• Φυλάκιςθ 6 μθνϊν τουλάχιςτον

• Χρθματικι ποινι τουλάχιςτον 6.000,00 €

• ε εμπορικι κλίμακα εκμετάλλευςθ 
ςυνεπάγεται φυλάκιςθ 2 ετϊν τουλάχιςτον 
και χρθματικι ποινι από 6.000,00 ζωσ
30.000,00 €



ΕΙΔΘ ΘΜΑΣΩΝ

• Εθνικό : προςτατεφεται μόνο ςτθν ελλθνικι 
επικράτεια (ι εκείνθ του κράτουσ όπου 
κατοχυρϊνεται)

• Ευρωπαϊκό : προςτατεφεται ςε όλα τα κράτθ 
– μζλθ τθσ Ε.Ε. ςαν  να ιταν αντίςτοιχα 
ελλθνικό, γερμανικό, γαλλικό, κτλ

• Διεθνζσ : προςτατεφεται ςτα κράτθ για τα 
οποία ηθτείται θ καταχϊριςθ (π.χ. Ιαπωνία, 
ΗΠΑ κτλ) 



ΠΟΤ;

• Εκνικό : Τπουργείο Εμπορίου (ι αντίςτοιχθ
αρμόδια αρχι ςτο ςυγκεκριμζνο κράτοσ)

• Ευρωπαϊκό : Γραφείο Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EUIPO)

• Διεκνζσ: Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Διανοθτικισ
Ιδιοκτθςίασ (WIPO)



ΚΟΣΟ

ΕΘΝΙΚΟ 110 ευρϊ για πρϊτθ κλάςθ και 20,00 € για κάκε 
επόμενθ μζχρι 10 κλάςεισ 
προϊόντων/υπθρεςιϊν

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ 850 ευρϊ για τθν πρϊτθ κλάςθ, 50 ευρϊ για τθ 
δεφτερθ και 150 ευρϊ για κάκε επιπλζον κλάςθ

ΔΙΕΘΝΕ Σα ςχετικά κόςτθ καταβάλλονται ςτο
εκνικό/ευρωπαϊκό γραφείο και ςτον Παγκόςμιο
Οργανιςμό Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ και
υπολογίηονται με βάςθ το είδοσ του ςιματοσ,
τον αρικμό κλάςεων, τον αρικμό των
καταχωριςκζντων χωρϊν και το τζλοσ που ζχει
ορίςει κάκε χϊρα



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΛΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ;

Εθνικό

- Πλεονεκτιματα
- Χαμθλό κόςτοσ

- Δυνατότθτα μετατροπισ του ςε διεκνζσ

- Δυνατότθτα ζνςταςθσ κατά μεταγενζςτερου ίδιου ι
παρόμοιου ευρωπαϊκοφ ςιματοσ

- Μειονεκτιματα
- Περιοριςμζνθ εδαφικι προςταςία (μόνο εντόσ

Ελλάδοσ)



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΛΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ;

Ευρωπαϊκό
- Πλεονεκτιματα

- χετικά χαμθλό κόςτοσ (ςε ςχζςθ με τθν γεωγραφικι κάλυψθ)
- Δυνατότθτα μετατροπισ του ςε διεκνζσ
- Δυνατότθτα ζνςταςθσ κατά μεταγενζςτερου ίδιου ι παρόμοιου

ευρωπαϊκοφ και εκνικοφ ςιματοσ (ςε οποιοδιποτε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ε.Ε.)

- Ευρεία εδαφικι προςταςία (ςτο ςφνολο τθσ Ε.Ε.)

- Μειονεκτιματα
- Κατά τθν καταχϊριςθ, ο κάτοχοσ οποιουδιποτε εκνικοφ ι

ευρωπαϊκοφ ςιματοσ μπορεί να υποβάλει ζνςταςθ



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΛΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ;

Διεθνζσ (εκτόσ Ε.Ε.)
- Πλεονεκτιματα

- Δυνατότθτα επιλογισ των αγορϊν που ενδιαφζρουν το οινοποιείο (à la carte)
- Χαμθλό κόςτοσ λόγω αποφυγισ πλθρωμισ αμοιβισ ςε τοπικό δικθγορικό

γραφείο
- Δεν υφίςταται ανάγκθ να αναηθτιςει κανείσ εξειδικευμζνο δικθγορικό

γραφείο ςε μια άγνωςτθ χϊρα

- Μειονεκτιματα
- Πρόκειται για δευτερεφουςα καταχϊριςθ (πρζπει το ςιμα να ζχει ιδθ

καταχωριςτεί ςε εκνικό (ελλθνικό) ι ευρωπαϊκό επίπεδο
- ε περίπτωςθ ενςτάςεων, ςυνίςταται (αν δεν είναι νομικά απαραίτθτο) να

καταφφγει κανείσ ςε τοπικό δικθγορικό γραφείο)
- Δεν αποφεφγει κανείσ τισ ιδιαιτερότθτεσ και όρια του δικαίου τθσ

ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΛΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ;

Και αν δεν καταχωρίςω καθόλου;
- Πλεονεκτιματα

- Κατ’ αρχιν μθδενικό κόςτοσ (εκτόσ αν υπάρξουν
προβλιματα...)

- ε ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ (π.χ. ΗΠΑ, Αυςτραλία) είναι δυνατι θ
προςταςία μζςω τθσ αδιάλειπτθσ και ςοβαρισ χριςθσ του
ςιματοσ ςτισ ςυναλλαγζσ

- Μειονεκτιματα
- Χαμθλόσ βακμόσ προςταςίασ (ιδίωσ ςε περίπτωςθ καλόπιςτθσ

χριςθσ ι καταχϊριςθσ παρόμοιου ςιματοσ από τρίτο)



ΑΛΛΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ

- Λεκτικό, απεικονιςτικό ή ςφνθετο ςήμα;
- Ευρφτερθ προςταςία για το λεκτικό ςιμα
- Ελαςτικότθτα ωσ προσ τθν εξζλιξθ τθσ απεικόνιςθσ του

ςιματοσ
- Ενιςχυμζνθ διακριτικι δυνατότθτα του απεικονιςτικοφ /

ςφνκετου

- Καταχώριςη μόνο για οίνουσ;
- Ενδείκνυται θ καταχϊριςθ και για υπθρεςίεσ εςτίαςθσ, μπαρ,

κζτερινγκ (43)

- Καταχώριςη αςπρόμαυρου ή ζγχρωμου;
- Εξαρτάται από τθν διακριτικι ιςχφ των χρωμάτων (κατ’

αρχιν δεν είναι απαραίτθτο)



26

ΕΡΩΣΗΕΙ;

http://www.wine-law.org/

