
   
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ  

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων  
  
  

Λονδίνο, 14 Οκτωβρίου 2020  

  

Εθνικό σύστημα των Γεωγραφικών Ενδείξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και επίπεδο προστασίας των ευρωπαϊκών Γ.Ε. μετά την 1/1/2021    

  

  

1. Το αρμόδιο βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων DEFRA 

(Department for Environment, Food & Rural Affairs) επικαιροποίησε μερικώς αλλά ανεπαρκώς τους εν 

θέματι κανόνες και διαδικασίες προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων, οι οποίες θα ισχύσουν μετά την 

λήξη της μεταβατικής περιόδου δηλαδή από 1/1/21. Το εν λόγω κείμενο τελεί υπό διαρκή επικαιροποίηση. 

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να επισκέπτονται συχνά τη διαδικτυακή του έκδοση 1  για την 

επιβεβαίωση των θεμάτων ενδιαφέροντός τους.  

  

2. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα δημιουργήσει τα δικά του συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων (GI), τα 

οποία θα πληρούν τις υποχρεώσεις του στον ΠΟΕ. Αρμόδιο Υπουργείο είναι το DEFRA, το οποίο θα 

διαχειρίζεται τα νέα σχήματα Γ.Ε. και την διαδικασία των νέων αιτήσεων και θα διατηρεί τα μητρώα των 

ονομασιών των υπό προστασία προϊόντων.  

Τα νέα σχήματα του Η.Β. (UK schemes) θα προστατεύουν τις ονομασίες Γ.Ε. τροφίμων, ποτών, γεωργικών 

προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της μπύρας, του μηλίτη οίνου και του απίτη), αλκοολούχων ποτών, 

οίνων και αρωματισμένων οίνων και θα κάνουν χρήση των ονομασιών - προσδιορισμών: Protected 

Designation of Origin (PDO), Protected Geographical Indication (PGI) και Traditional Speciality Guaranteed 

(TSG). Θα είναι ανοιχτά και για τους παραγωγούς του Η.Β. και για τους παραγωγούς άλλων χωρών. Τα νέα 

σήματα (UK GI logos) έχουν ανακοινωθεί και είναι διαθέσιμα ως στην σχετική ανακοίνωση του DEFRA.  

  

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι παραγωγοί νέων προϊόντων θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για 

να λάβουν το νέο βρετανικό σχήμα (UK scheme) για την προστασία της Γ.Ε. στη Μεγάλη Βρετανία. Για την 

προστασία της Γ.Ε. όμως στη Βόρειο Ιρλανδία αρκεί το ευρωπαϊκό σήμα και λογότυπο διότι το  

  
1 Εντοπίζεται στο σύνδεσμο : https://www.gov.uk/guidance/protecting-food-and-drink-names-from-1-january2021   
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Πρωτόκολλο Δημοκρατίας της Ιρλανδίας / Βόρειας Ιρλανδίας στη συμφωνία αποχώρησης, προβλέπει ότι 

η τελευταία θα αποτελεί μεν τελωνειακό έδαφος του Η.Β. αλλά ταυτόχρονα θα επωφελείται από την 

ενιαία αγορά της Ε.Ε.  

  

4. Η ανακοίνωση επαναλαμβάνει ότι τα προϊόντα Γ.Ε., τα οποία προστατεύονται με τα σήματα της 

Ε.Ε., θα μπορούν να χρησιμοποιούνται στο Η.Β. και μετά την 1/1/2021, δεν δίδονται όμως περαιτέρω 

διευκρινίσεις για το επίπεδο της προστασίας τους. Βεβαίως πολλά εξαρτώνται από το περιεχόμενο μιας 

ενδεχόμενης συμφωνίας για τη μελλοντική σχέση Η.Β. και Ε.Ε.   

  

5. Η αρμόδια Υπηρεσία του βρετανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών 

Υποθέσεων μέχρι τώρα δέχεται μόνο βρετανικά GIs για εγγραφή πριν την 1/1/21 για να λάβουν το UK GI 

logo. Σ΄ αυτά τα GIs δίδεται τρία χρόνια προθεσμία ώστε να αλλάξουν την συσκευασία τους που θα 

εμφανίζει το νέο logo.  

 

6. Σύμφωνα με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Η.Β. (IPO) οι παραγωγοί μπορούν να 

κατέχουν ευρωπαϊκά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και με τα δύο σχήματα τόσο των Γ.E. όσο και 

των εμπορικών σημάτων (It is possible for producers to hold IP rights under both the GI and trade mark 

schemes). 

   

    

  


