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         Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ιαπωνία 

 Γ       Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τόκυο 

 
  
               
 

                         
                          Τόκυο, 27 Δεκεμβρίου 2019. 

 
   
 
ΠΡΟΣ:  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων  
               Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών 
               Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

  ΣΕΒΕ –Σύνδεσμος Εξαγωγέων  
  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
  Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
  Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιώς 
  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γάλακτος 
  Ένωση Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών 
 

 

  KOIN.: Πίνακας Αποδεκτών 
               (Επιμελητήρια της Ελλάδος) 
 
       
  Θέμα: Ανάγκη αξιοποίησης της απρόσμενα θετικής για το ελληνικό γιαούρτι, πρώτης απόφασης επί της 
              ενστάσεως μας κατά της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος ιαπωνικής γιαούρτης “The Greek 
              Yogurt”, της εταιρείας Meiji Co.  

                
             Σας ενημερώνουμε ότι, απρόσμενα θετική ήταν η πρώτη απόφαση  του αρμόδιου ιαπωνικού 

οργανισμού κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων (Japan Patent Office-JPO), όσον αφορά στην ένσταση που 

είχε υποβάλλει η χώρα μας κατά της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος “The Greek Yogurt”, της 

ιαπωνικής εταιρείας γαλακτοκομικών προϊόντων, Meiji Co .  

              Η σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του αρμόδιου ιαπωνικού οργανισμού, «Japan 

Patent Office” (JPO), τιτλοφορείται: «Ενημέρωση Αιτίας Ακύρωσης» και συνεχίζει «…η εγγραφή εμπορικού 

σήματος που αφορά στην παρούσα υπόθεση, είναι δέον να ακυρωθεί, βάσει της διάταξης του άρθρου 43-

3 παρ.2 του Ν. περί εμπορικών σημάτων». Την ανάρτηση αυτή, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο 

“www.agora.mfa.gr”, υποβάλλουμε συνημμένα, μεταφρασμένη από αναγνωρισμένο μεταφραστή.  

              Η απόφαση, είναι πολύ πιο ευνοϊκή για τα ελληνικά συμφέροντα, από κάθε άλλη μέχρι τώρα (π.χ. 

υπόθεση «Chobani vs Fage»,) αφού καθίσταται σαφές ότι για τον Ιάπωνα καταναλωτή, το ελληνικό 

γιαούρτι δεν είναι απλά ένας τύπος προϊόντος (product description) όπως υποστηρίζει η εταιρεία Chobani 

και όσοι θέλουν ή έχουν συμφέρον να εκχωρηθεί το εμπορικό σήμα στην ιαπωνική εταιρεία, αλλά ένα 

προϊόν με συγκεκριμένη ποιότητα, η οποία προκύπτει από «παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής στην 

Ελλάδα» 

               Η θετική για την Ελλάδα απόφαση, εστιάζει στην «ποιότητα του προϊόντος» ως το έννομο αγαθό 

που τυγχάνει προστασίας, έναντι πιθανής κακής χρήσης του που θα μπορούσε να «δημιουργήσει 

λανθασμένη αντίληψη για την ποιότητα του προϊόντος» (7η σειρά, 2ης παρ. 3ης σελ.). Η νομική βάση στην 

οποία θεμελιώθηκε η απόφαση αυτή, αφορά στο άρ.4, παρ.1, αριθ.16 του Νόμου περί εμπορικ.  σημάτων.  

             Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζουμε, που ένας επίσημος φορέας εκτός ΕΕ, αναγνωρίζει την 

διακριτή και  ιδιαίτερη ποιότητα του ελληνικού γιαουρτιού ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

ελληνικού προϊόντος, το οποίο, σύμφωνα με τους Ιάπωνες κριτές, έχει αναγνωριστεί στην ιαπωνική 

αγορά ότι παράγεται με «χρήση παραδοσιακού Ελληνικού στελέχους» (6η σειρά, 1ης παρ., σελ.3 της 

ανάρτησης.), ή «μέσω της παραδοσιακής Ελληνικής μεθόδου» (7η σειρά, 1ης παρ. σελ.3 της ανάρτησης). 

             Η ανωτέρω επίσημη ιαπωνική θέση, ανταποκρίνεται πλήρως στις ελληνικές, και αποτελεί πρόκριμα 

για την διεκδίκηση της αναγνώρισής της «ιδιαίτερης ποιότητας του ελληνικού γιαουρτιού» και σε άλλες 

χώρες εκτός ΕΕ. Ταυτόχρονα, η εν θέματι απόφαση, αποτελεί σημαντικό επιχείρημα, στην προσπάθεια 

της Ένωσης Ελλήνων Κτηνοτρόφων και του ΥΠΑΑΤ, για να κατοχυρώσουν την ονομασία «ελληνικό 

γιαούρτι» στο πλαίσιο των προγραμμάτων ποιότητας τροφίμων της ΕΕ . 
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             Επιπλέον, αποδεικνύεται από την εν θέματι απόφαση, ότι ήταν λανθασμένη η άποψη όλων 

εκείνων, οι οποίοι ισχυρίζονταν, ότι το ελληνικό γιαούρτι δεν προστατεύεται εκτός ΕΕ. Ο ίδιος ο 

ιαπωνικός οργανισμός, περιγράφει στην απόφαση του το θεσμικό πλαίσιο προστασίας. 

             Επισημαίνεται ότι, όταν εισηγηθήκαμε την υποβολή ένστασης, δεν αναμέναμε θετική απόφαση 

από τον ιαπωνικό οργανισμό κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων (Japan Patent Office-JPO), δεδομένου του 

δυσμενούς εις βάρος μας «κλίματος», ωστόσο επιμείναμε στην υποβολή της ένστασης, ως υποχρέωση 

στο καθήκον και ως ανάγκη καταγραφής της αντίθεσης της χώρας μας στην επιχειρούμενη άρνηση 

αναγνώρισης του δικαιώματος της να μπορεί να αποφασίζει αυτή που και πως θα εκχωρεί το δικαίωμα 

εμπορικής εκμετάλλευσης της «ονομασίας» “Greek”.  

            H τελική απόφαση, δικαίωσε τη χώρα μας. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εφαρμογή της 

απόφασης δεν εκτείνεται σε όλο το εύρος χρήσεων του εν θέματι εμπορικού σήματος, επομένως θα 

πρέπει να διεκδικήσουμε  την διεύρυνση εφαρμογής της συγκεκριμένης απόφασης και για τις υπόλοιπες 

χρήσεις του εμπορικού σήματος. 
 
 
 
 

Ο Προϊστάμενος 
 
 

Σπυρίδων Οικονόμου 
Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ 

 
 
 
 
 
 

            Συνημμένα: 4 σελίδες (το μεταφρασμένο κείμενο)  
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