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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 

Επηζηνιή πξνο ηνπο ππνπξγνύο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο θ. Κσζηή 

Υαηδεδάθε θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ. Αζαλάζην Σζαπηάξε, απέζηεηιε 

ν πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Επηκειεηεξίσλ θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, 

δεηώληαο ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νκνιόγνπο ηνπο ηεο Ε.Ε., λα απνηξέςνπλ ηελ 

επηθύξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Εκπνξηθήο πκθσλίαο (CETA) κεηαμύ ηεο Ε.Ε. θαη 

ηνπ Καλαδά, κε ηελ νπνία ηίζεηαη ζε ακθηβνιία ε πξνζηαζία νξηζκέλσλ Πξντόλησλ 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο θαη Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ηπξί θέηα, ειηέο θαιακώλ θ.ι.π.). 

Αλαιπηηθόηεξα, ζηελ επηζηνιή ηνπ ν θ. Μίραινο επηζεκαίλεη:  

«Κύξηνη Υπνπξγνί, 

 

Όπσο έρνπκε πιεξνθνξεζεί, ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Εκπνξηθή Σπκθσλία (CETA) κεηαμύ ηεο Ε.Ε. θαη ηνπ Καλαδά, ηίζεηαη ζε ακθηβνιία ε 

πξνζηαζία νξηζκέλσλ Πξντόλησλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη Γεσγξαθηθήο 

Έλδεημεο (ΠΓΕ), πνπ απνηεινύλ ηνπο «πξεζβεπηέο» ησλ κεζνγεηαθώλ ρσξώλ ηεο ΕΕ, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε «Φέηα ΠΟΠ», νη «Ειηέο Καιακάηαο ΠΟΠ» θά., δηόηη ν Καλαδάο 

παξάγεη ήδε αλάινγνπ ηύπνπ ηπξί θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηνρπξσκέλε ζε επξσπατθό 

επίπεδν νλνκαζία. 

 

Παξά ην γεγνλόο όηη νπδείο κπνξεί λα αξλεζεί όηη ε ηειηθή επηθύξσζε ηεο ελ ιόγσ 

ζπκθσλίαο ζα πξνζθέξεη ελ γέλεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζην εκπόξην αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

- επελδύζεσλ, είκαζηε εμίζνπ βέβαηνη όηη ζα δεκηνπξγήζεη θαη πξνβιήκαηα, δεδνκέλνπ όηη ε 

ρώξα καο θηλδπλεύεη λα απνιέζεη ην κνλνπώιην ρξήζεο νλνκαζηώλ ΠΟΠ θαη ΠΓΕ, ηα νπνία 

απνηεινύλ ζηνηρεία ηεο Ειιεληθήο παξάδνζεο. Τν Ννκηθό Καζεζηώο ησλ πξντόλησλ 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο θαη Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο ζε πνιιά γλήζηα Ειιεληθά Πξντόληα 

(ηπξί θέηα, ειηέο θαιακώλ θ.ά), έρεη θαη’ επαλάιεςε παξαβηαζζεί, θπξίσο ζην ρώξν ηεο 

Ε.Ε. θαη ε επηθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο ζα απνηειέζεη γη’ απηά ηε «ραξηζηηθή βνιή». 

 

Σην πιαίζην απηό ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ζρεηηθό Ψήθηζκα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

ηεο ΚΕΕ, πνπ έιαβε ρώξα ζην Κηιθίο (22-23.11.2013), κε ην νπνίν ηα µέιε ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Επηκειεηεξίσλ, απνδνθηκάδνπλ νκόθσλα ηελ ηαθηηθή απηή θαη θαινύλ ηα 

Επξσπατθά θαη Εζληθά Όξγαλα όπσο δηαθπιάμνπλ ηε λνκηκόηεηα θαη απνθαηαζηήζνπλ 

άκεζα ην θύξνο θαη ην ζεζκό ησλ πξντόλησλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο θαη Γεσγξαθηθήο 

Έλδεημεο. 
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Πηζηεύνπκε - θαη λνκίδνπκε όηη θαη εζείο ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςή καο απηή - όηη ηα 

πξντόληα Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο θαη Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο πξέπεη λα δηαθπιαρζνύλ ζαλ 

ζεζκόο θαη λα γίλεη ζεβαζηό ην δηθαίσκα θάζε θξάηνπο-κέινπο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν 

ζεζκόο απηόο, λα δηαηεξεί θαη λα πξναζπίδεη ηα πξντόληα ηνπ ηα νπνία θαιύπηνληαη από ηνλ 

ελ ιόγσ ραξαθηεξηζκό. Παξάιιεια ε Επξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα αληηιεθζεί, όηη - ζε 

πεξίπησζε νινθιήξσζεο κηαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο - εθρσξείηαη ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ 

πξντόλησλ καο ζε παξαγσγνύο άιισλ ρσξώλ, εμέιημε πνπ επηθέξεη ηζρπξό πιήγκα ζηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Ειιεληθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ίδηαο ηεο 

παξαγσγήο ηεο Ε.Ε. 

 

Ωο εθ ηνύηνπ αληηηηζέκεζα πιήξσο ζηελ επηθείκελε ππνγξαθή ζπκθσλίαο ζηελ Επξσπατθή 

Έλσζε, θαηά ηελ νπνία ζα επηηξαπεί ε νπζηαζηηθή εθρώξεζε ηνπ νλόκαηνο ησλ παξαπάλσ 

Ειιεληθώλ πξντόλησλ ζε άιιεο ρώξεο, θαη παξαθαινύκε όπσο - ζε ζπλεξγαζία µε ηνπο 

νκνιόγνπο ζαο ησλ ινηπώλ κεζνγεηαθώλ ρσξώλ - απνηξέςεηε ηελ επηθύξσζε ηεο 

Σπκθσλίαο ζην Σπκβνύιην Υπνπξγώλ ηεο Ε.Ε. ην Δεθέκβξην ηνπ 2013, δηόηη ζίγνληαη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο Ειιάδαο θαη πνιύ ζύληνκα θαη ηα πξντόληα ΠΟΠ ησλ άιισλ Επξσπατθώλ 

ρσξώλ».  

 

 

 

 

  

  

  

 

 


