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ΘΕΜΑ:   Προστασία της καταχωρημένης ονομασίας ΠΟΠ, «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA KALAMATAS» και 

εξάλειψη της παραπλανητικής χρήσης όρου «KALAMATA OLIVES» από μη καταχωρημένα ως 
ΠΟΠ προϊόντα στην Ε.Ε. και τρίτες χώρες. 

 

 

Προοίμιο - Πρόβλημα 

Με την ένταξη του όρου «KALAMATA» ως συνώνυμο της ελιάς ποικιλίας KALAMON στον ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ FRUMATIS, με μοναδική πρωτοβουλία της ΕΛΛΑΔAΣ, η ονομασία «ΕΛΙΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA KALAMATAS» χάνει την ουσιαστική και αυστηρή προστασία που τις απέδιδε η 
έγκριση ονομασίας ΠΟΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21/6/1996 εφόσον ο όρος «KALAMATA» 
καθίσταται πλέον «κοινός στη χρήση».  

Το γεγονός αυτό δημιουργεί συνθήκες διατάραξης της αγοράς σε διεθνές επίπεδο και απώλεια 
εμπιστοσύνης διεθνών καταναλωτών προς το ΠΟΠ προϊόν «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA KALAMATAS», και 
γενικότερα δυναμιτίζει τον θεσμό της ευρωπαϊκής καταχώρησης προϊόντων ΠΟΠ.  Επιπλέον, 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος απώλειας της οποιαδήποτε προστασίας δύναται παρέχουν οι 
υπογραφείσες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ε.Ε. και τρίτων χωρών (ΚΙΝΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ και Ν. Αφρική), 
εφόσον η μετατροπή το όρου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» σε «κοινό» όνομα ποικιλίας, υποθάλπει όρους αναίρεσης  
προστασίας σε αυτές.   

Ως αποτέλεσμα της καταχώρησης του όρου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» ως απλή ονομασία ποικιλίας, επιτραπέζιες 
ελιές με την επισήμανση «KALAMATA OLIVES» ανταγωνίζονται πλέον τις Ελληνικές ελιές παγκοσμίως, 
εφόσον προσφέρονται από ελαιοπαραγωγικές χώρες όπως ΤΟΥΡΚΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΙΣΠΑΝΙΑ, Ν. Αμερική, 
Αφρική, κ.α. σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές (30%-40%) από τις αντίστοιχες Ελληνικές ελιές ΚΑΛΑΜΩΝ 
και ασφαλώς την ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA KALAMATAS».  Το γεγονός αυτό προκάλεσε σε 
σημαντικό βαθμό την οικονομική ασφυξία που υφίστανται οι Έλληνες παραγωγοί ελιάς ΚΑΛΑΜΩΝ από 
το 2018/19 που επιδεινώθηκε λόγω COVID-19 κατά το τρέχων έτος 2019/20. Καλλιεργεί δε συνθήκες 
άνισου και άδικου εμπορικού ανταγωνισμού έναντι της εθνικής μας παραγωγικής αλυσίδας και 
ιδιαίτερα έναντι των Ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών που τυποποιούν και εμπορεύονται αμιγώς 
ελληνικές ελιές ΚΑΛΑΜΩΝ συμβατικές ή ΠΟΠ και όχι εισαγόμενες. 

Επιτραπέζιες ελιές με την εμπορική ονομασία «KALAMATA OLIVES», που δεν παράγονται με την 
πατροπαράδοτη και προστατευόμενη από την Ε.Ε. διαδικασία για τις ελληνικές ελιές ΠΟΠ «ΕΛΙΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA KALAMATAS» (όπως επί παραδείγματι οι «AUSTRALIAN KALAMATA OLIVES» που 
τυποποιούνται με τοπική ελιά και τη χρήση “Australian Canola Oil” αντί για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΠ), προκαλούν επιπλέον συνθήκες σύγχυσης, παραπληροφόρησης και παραπλάνησης 
καταναλωτών αναφορικά με την ποιότητα και συστατικά του προϊόντος. 

Εισαγόμενες επιτραπέζιες ελιές από τρίτες χώρες προς την Ε.Ε. και ειδικότερα στην Ελλάδα (χύμα 
ελιές), ενώ ενέχουν και πιθανούς κινδύνους διατροφικής ασφάλειας μιας και είναι άγνωστες οι ουσίες 
που χρησιμοποιούνται για την λίπανση και φυτοπροστασία, τυποποιούνται και μεταπωλούνται ως 
Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές πολλές φορές δίχως επισήμανση, ελλείψει αποτελεσματικών ελεγκτικών 
διαδικασιών ιχνηλασιμοτητας.  Το γνωστό αυτό φαινόμενο, σε εκμετάλλευση της φήμης 
καταχωρημένης ένδειξης «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA KALAMATAS», προκαλεί συνθήκες παραπλάνησης 
καταναλωτών που επιθυμούν να προμηθευτούν γνήσιο ευρωπαϊκό ΠΟΠ προϊόν, αλλά και αθέμιτο 
ανταγωνισμό σε βάρος των Ελλήνων παραγωγών και εξαγωγέων «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA 
KALAMATAS» κατά παράβαση του Άρθρου 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1151/12 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Δημιουργεί επιπλέον σημαντικό πρόβλημα στους Έλληνες παραγωγούς και εξαγωγείς συμβατικής ελιάς 
ΚΑΛΑΜΩΝ, εφόσον καλούνται να ανταγωνιστούν στις ίδιες αγορές «KALAMATA OLIVES» τρίτων χωρών 
με σαφώς χαμηλότερο κόστος παραγωγής. 

Οι Έλληνες, και ειδικότερα οι Μεσσήνιοι  παραγωγοί, τυποποιητές και εξαγωγείς βρίσκονται πλέον σε 
μειονεκτική θέση, εφόσον επωμίζονται αδίκως το βάρος εκπαίδευσης της Διεθνούς αγοράς ότι το 
ποιοτικό προϊόν ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA KALAMATAS» που παράγεται με αυξημένο κόπο και 
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κόστος, διαφέρει σημαντικά από αντίστοιχα ανταγωνιστικά πλέον προϊόντα «KALAMATA OLIVES» που 
προσφέρονται ανεξέλεγκτα ως προς την ποιότητα και την προέλευσή τους στην αγορά με τις ευλογίες 
της Ελλάδος! 

Ο όρος «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA KALAMATAS»  καθώς και η ακριβής του μετάφραση στα αγγλικά ως 
«KALAMATA OLIVES» είναι άρρηκτα συνδεδεμένος στην υπόληψη του καταναλωτή στις διεθνείς 
αγορές με την Ελλάδα ως χώρα καλλιέργειας και τυποποίησης και ειδικότερα την πρωτεύουσα της 
Μεσσηνίας, πόλη ΚΑΛΑΜΑΤΑ (τοπόσημο), με σταθερή πιστοποιημένη ποιότητα, υγειοπροστατευτικά 
χαρακτηριστικά, αλλά και απαράμιλλα οργανοληπτικά στοιχεία που αποδίδουν διεθνείς βραβεύσεις.  
Το ίδιο ισχύει και για το ελαιόλαδο «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» ΠΟΠ.  Αυτό θέλουν να καπηλευτούν οι 
ανταγωνίστριες χώρες που διαθέτουν πλέον στις διεθνείς αγορές «ΚΑLAMATA OLIVES», 
παραπλανώντας τους καταναλωτές και με άμεσο ορατό κίνδυνο διατάραξης της αγοράς και απώλεια 
εμπιστοσύνης στο εθνικό μας προϊόν, αλλά και Έλληνες παραγωγοί και εξαγωγείς που αρνούνται να 
ενταχθούν στο σύστημα ελέγχου της ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA KALAMATAS», εφόσον είναι πιο 
εύκολο και προσοδοφόρο να διαθέτουν ανεξέλεγκτα και με σαφώς χαμηλότερο κόστος παραγωγής 
«KALAMATA OLIVES». 
 

Προστασία της  ελληνικής  Γεωγραφικής  Ένδειξης «ELIA KALAMATAS» στις  διμερείς 
εμπορικές  συμφωνίες  της  Ε.Ε.  με  Τρίτες  Χώρες. 

Οι Διμερείς εμπορικές  συμφωνίες  της  Ε.Ε.  με  Τρίτες  Χώρες  αποτελούν  υψηλή Ευρωπαϊκή 
αλλά και εθνική προτεραιότητα για την αποτελεσματική προστασία Ελληνικών προϊόντων 
Γεωγραφικών Ενδείξεων όπως η «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA KALAMATAS».   

Όμως: 

- Με την υπογραφή της Εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε. - ΚΙΝΑ, ο όρος «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA 
KALAMATAS», υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι απόλυτα προστατευμένος. Το 
γεγονός όμως της μετατροπής ενός ενωσιακά προστατευόμενου όρου ΠΟΠ σε «κοινή» 
ονομασία, αντιτίθεται με την υπογραφείsα συμφωνία της 9 Ιουλίου, 2020 [Intrinstitutional 
File: 2020/0088 (NLE), LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS] και ειδικότερα των 
Άρθρων 4.2, 4.3 και 4.5.  Επομένως με την καταχώρηση του όρου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» στον 
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Ποικιλιών FRUMATIS, και την μετατροπή του σε «κοινό» όρο 
ποικιλίας ελιάς, παύει και η αυστηρή προστασία του όρου αυτού στην ΚΙΝΑ αφήνοντας το 
πεδίο ελεύθερο για διακίνηση «KALAMATA OLIVES» τρίτων χωρών σε βάρος του εθνικού 
μας προϊόντος ΠΟΠ. Εν κατακλείδι, ενώ υπογράφηκε η συμφωνία δίχως εξαίρεση για το 
προϊόν ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA KALAMATAS», αυτή πλέον καταστρατηγείται λόγω 
της καταχώρησης ως κοινής ονομασίας ελιάς του όρου “KALAMATA» από το Ελληνικό 
Κράτος.  Με την εθνική αυτή πολιτική, είναι πολύ πιθανό να δούμε σε λίγο «KALAMATA 
OLIVES» προέλευσης Κίνας! 

- Με την υπογραφή της Εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε. - ΚΑΝΑΔΑΣ στις 14 Ιανουαρίου 2017 
(Ευρωπαϊκή Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) Article 20.50 συμφωνήθηκε η αμοιβαία 
προστασία επιλεγμένων Γεωγραφικών Ενδείξεων.  Ενώ ο όρος «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA 
KALAMATAS» θεωρητικά φέρει απόλυτης προστασίας, το Άρθρο 20.19.7 της 
υπογραφείσης εμπορικής συμφωνίας αναφέρει σαφώς πως στη περίπτωση χρήσης όρου 
που ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ στη χώρα προέλευσής του, τότε αυτό ΔΕΝ προστατεύεται και 
στη συμφωνία ΕΕ – ΚΑΛΑΔΑ.  Επιπλέον το Άρθρο 20.22.1 δίνει τη δυνατότητα εξαίρεσης 
από την εμπορική συμφωνία όρων που ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ στη χώρα προέλευσής 
τους, δηλαδή «κοινούς» όρους ή ποικιλίες όπως είναι πλέον το «ΚΑLΑΜΑΤΑ», ενώ το 
Άρθρο 20.22.3 απαγορεύει σαφώς την προστασία ονομασίας ποικιλίας γεωργικού 
προϊόντος. Επομένως με την καταχώρηση του όρου «ΚΑLΑΜΑΤΑ» στον Κατάλογο 
FRUMATIS στις 6/12/2016, παύει να ισχύει η προστασία του όρου αυτού και στον 
ΚΑΝΑΔΑ.    
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- Η Εμπορική συμφωνία Ε.Ε - Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΝ προστατεύει τον 
ενωσιακό ΠΟΠ όρο «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA KALAMATAS» εφόσον 
ξεκάθαρα τον θεωρεί συνώνυμο ποικιλίας.  Ειδικότερα, στη συμφωνία 
αναφέρεται πως «The varietal name “Kalamon” and “Kalamata” may 
continue to be used in similar products, provided the consumer is not 
misled on the nature of such term of the precise origin of the product».  
Αποτέλεσμα είναι να εμφανίζονται προϊόντα N. Αφρικής ως 
KALAMATA OLIVES με συστατικά απλές τοπικές ελιές 
εκμεταλλευόμενα σίγουρα τη φήμη του Ελληνικού καταχωρημένου ως ΠΟΠ προϊόντος και 
παραπλανώντας τον καταναλωτή για την ποιότητα του προϊόντος που προμηθεύεται. 
Καθιστά δε το Εθνικό μας προϊόν ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ως γενικότερο προϊόν που παράγεται 
παντού στον κόσμο δίχως τις σταθερές προδιαγραφές, συγκεκριμένη ποιότητα και 
ιχνηλασιμότητα ελιάς που διασφαλίζει το ΠΟΠ προϊόν.   

 

Επομένως η πολιτική που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επέλεξε να 
ακολουθήσει με την καταχώρηση του όρου «KALAMATA» ως κοινή Ευρωπαϊκή ποικιλία ελιάς, 
συνετέλεσε στην εμφάνιση των «KALAMATA OLIVES» Ν. Αφρικής, Αιγύπτου, Αυστραλίας, 
Τασμανίας και όλων των ελαιοπαραγωγικών χωρών της υφηλίου.  Η πολιτική αυτή  αποτελεί 
πλέον ταφόπλακα για το εθνικό μας προϊόν ποιότητας που έχει αυξημένο κόστος παραγωγής για 
να διασφαλιστεί η μοναδική και παγκοσμίως αναγνωρισμένη του ποιότητα.  

             

 

 

Έναντι της απόφασης του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου και υπέρ της 
αυστηρής προστασίας του όρου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» για τις Ελληνικές ελιές ΠΟΠ, υπέβαλε προσφυγή στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ο Σύλλογος Υπέρ Μεσσηνιακών Προϊόντων Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης (ΣΥΜΕΠΟΠ) στις 10 Μαϊου, 2018 με αριθμό κατάθεσης Ε1301/2018. Η 
υπόθεση μετά από δυο αναβολές αναμένεται να εκδικαστεί στις 15 Δεκεμβρίου, 2020.  Παρέμβαση δε 
κατά του ΣΥΜΕΠΟΠ, υπέβαλε στο ΣτΕ ο Δήμος Μεσολογγίου την 1 Οκτωβρίου 2019, απαιτώντας να 
απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή.  Σταθερά ενάντια στο παραδοσιακό ΠΟΠ αυτό προϊόν η Πανελλήνια 
Ένωση Μεταποιητών/Τυποποιητών/Εξαγωγέων Επιτραπέζιας Ελιάς (ΠΕΜΕΤΕ) κατέθεσε αίτημα 
ακύρωσης της καταχώρησης ονομασίας προϊόντος ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA KALAMATAS» στο 
ΥΠΑΑΤ με Αρ. Πρωτ. 13093/065_12:1:12 κατά παράβαση του εν ισχύ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1151/12 όπου στο 
Άρθρο 54 αναφέρει πως για την ΑΚΥΡΩΣΗ ονομασίας ΠΟΠ πρέπει αποκλειστικά να συντρέχουν οι 
κάτωθι λόγοι 

« α) όταν δεν εξασφαλίζεται η συμφωνία προς τους όρους των προδιαγραφών β) όταν, επί επτά 
τουλάχιστον έτη, δεν έχει διατεθεί στο εμπόριο προϊόν με την ένδειξη προστατευόμενη ονομασία 
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προέλευσης  γ) Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήσεως των παραγωγών του προϊόντος που διατίθεται 
στην αγορά με την καταχωρημένη ονομασία, να ακυρώσει την αντίστοιχη καταχώριση ». 

Οι ανωτέρω λόγοι ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ για την «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA KALAMATAS» και αποτελεί 
απορίας άξιον πως ένας φορέας που διαχειρίζεται εκατομμύρια κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων για 
την προώθηση της Ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς επιζητά τόσο επίμονα την ακύρωση ενός εθνικού μας 
και διάσημου προϊόντος ΠΟΠ όπως η «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA KALAMATAS». 

Η ΠΕΜΕΤΕ δε, υλοποίησε καμπάνια προβολής ύψους έντεκα περίπου εκατομμυρίων ευρώ σε δέκα-
τρείς χώρες του εξωτερικού, στα πλαίσια του Καν.(ΕΕ)1144/14 με έγκριση του ΥΠΑΑΤ και 
χρηματοδότηση της Ε.Ε. με σκοπό να ενημερώσει καταναλωτές και αγοραστές πως ο όρος «KALAMATA 
OLIVES» αναφέρεται σε απλή ποικιλία ελιάς, με τη χρήση του κάτωθι υλικού προώθησης. 

 

 

Το πρόγραμμα αυτό, μόνο περισσότερο σύγχυση δύναται να προκαλέσει σε βάρος του Ευρωπαϊκά 
κατοχυρωμένου ΠΟΠ προϊόντος «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA KALAMATAS» με αποτέλεσμα το εθνικό μας 
προϊόν της ποικιλίας “ΚΑΛΑΜΩΝ” να εμφανίζεται στα ράφια καταστημάτων της Ελλάδας και του 
εξωτερικού ως «ELIA KALAMATAS» με το ενωσιακό σήμα ΠΟΠ, ως «KALAMATA OLIVES», ως «KALAMON 
OLIVES», και τέλος ως «KALAMATA VARIETY OLIVES» κατ’ απαίτηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ AGROCERT 
δμόνο από όσους εντάσσονται στο Σύστημα Ελέγχου ΠΟΠ – δηλαδή όλους τους Μεσσήνιους 
παραγωγούς.   

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΣ ΓΕΝΝΩΝΤΑΙ 

Με βάση τα ανωτέρω γεγονότα και αναφερόμενοι στις εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
Καναδά, Κίνα και Ν. Αφρική, γεννώνται εύλογα τα κάτωθι ερωτήματα προς το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον μόνο αυτό νομοθετεί πολιτικές που επηρεάζουν την αγροτική 
οικονομία του τόπου. 

Ειδικότερα: 

1. Η μετατροπή του όρου «KALAMATA» από αρχικά ενωσιακά προστατευόμενου όρου ονομασίας 
ΠΟΠ, σε κοινή ονομασία ποικιλίας, καθιστά τον όρο «KALAMATA»  ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ 
στην ΚΙΝΑ βάσει των Άρθρων 4.2, 4.3 και 4.5 της υπογραφείσας εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε. – 
ΚΙΝΑΣ της 9 Ιουλίου, 2020 [Intrinstitutional File: 2020/0088 (NLE), LEGISLATIVE ACTS AND 
OTHER INSTRUMENTS].  Δηλαδή, η καταχώρηση του όρου «ΚΑLΑΜΑΤΑ» στον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Ποικιλιών FRUMATIS στις 6/12/2016 από την Ελλάδα, και η μετατροπή του σε κοινό 
όρο ποικιλίας ελιάς, άρει την αυστηρή προστασία του όρου αυτού τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην 
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ΚΙΝΑ αφήνοντας ελεύθερο πεδίο για διακίνηση «KALAMATA OLIVES» τρίτων χωρών σε βάρος 
του εθνικού μας προϊόντος ΠΟΠ στην ΚΙΝΑ.   

1.1 Παρακαλούμε να μας ενημερώσει το ΥΠΑΑΤ πως προτίθεται να προστατεύσει την 
ενωσιακά καταχωρημένη ονομασία ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA KALAMATAS» στην 
ΚΙΝΑ έναντι ελιών με την ονομασία «KALAMATA OLIVES» τρίτων χωρών (αλλά και ΚΙΝΑΣ σε 
λίγο) που θα διακινούνται ελεύθερα εφόσον η ΕΛΛΑΔΑ μετέτρεψε τον όρο «ΚΑLΑΜΑΤΑ» 
σε κοινό όρο ποικιλίας ελιάς.   

1.2 Πως αναμένει η Ελλάδα από τον Κινέζο αγοραστή σε πολυκατάστημα καθώς και τον μέσο 
Κινέζο καταναλωτή να γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ φαινομενικά ομοειδών προϊόντων με 
την ονομασία «KALAMATA OLIVES» που παράγονται από πληθώρα ελαιοπαραγωγικών 
χωρών, από την ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA KALAMATAS» που παράγεται μόνο στην 
Ελλάδα.  

1.3 Με πολιτικές όπως αυτή περί της άρσης προστασίας ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA 
KALAMATAS» στην ΚΙΝΑ, στην Ε.Ε. και παγκοσμίως, με βάση ποια επιστημονική οικονομική 
και εμπορική μελέτη το ΥΠΑΑΤ αναμένει αύξηση εξαγωγών στις Ελληνικές ελιές ΚΑΛΑΜΩΝ 
και ιδιαίτερα της ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA KALAMATAS» στην ΚΙΝΑ:  

 

2. Στη διμερή εμπορική συμφωνία Ε.Ε. - ΚΑΝΑΔΑ 14 Ιανουαρίου 2017 (Ευρωπαϊκή Εφημερίδα 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), ο όρος «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA KALAMATAS» θεωρητικά φέρει 
απόλυτης προστασίας εφόσον με το Article 20.50 συμφωνήθηκε η προστασία Ευρωπαϊκών 
Γεωγραφικών Ενδείξεων και στον ΚΑΝΑΔΑ.  Όμως, το  Άρθρο 20.19.7 της συμφωνίας, αναφέρει 
σαφώς πως στη περίπτωση όρου που ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ στη χώρα προέλευσής του, τότε 
αυτός ΔΕΝ προστατεύεται και με τη συμφωνία ΕΕ – ΚΑΝΑΔΑ.  Επιπλέον, το Άρθρο 20.22.1 της 
συμφωνίας δίνει τη δυνατότητα εξαίρεσης από τη συμφωνία όρων που ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ 
στη χώρα προέλευσής τους, δηλαδή κοινούς όρους ή ονομασίες ποικιλίας όπως είναι πλέον  ο 
όρος «KALAMATA».  Επίσης, το Άρθρο 20.22.3 σαφώς απαγορεύει την προστασία ονομασίας 
ποικιλίας γεωργικού προϊόντος. Με βάση τα ανωτέρω, και με δεδομένη την καταχώρηση του 
όρου «KALAMATA» στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο FRUMATIS από την Ελλάδα στις 6/12/2016, 
παύει να ισχύει η προστασία του όρου αυτού και στον ΚΑΝΑΔΑ.    

2.1 Παρακαλούμε να μας ενημερώσει το ΥΠΑΑΤ πως προτίθεται να προστατεύσει την 
ενωσιακά καταχωρημένη ονομασία ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA KALAMATAS» στον 
ΚΑΝΑΔΑ, εφόσον η ΕΛΛΑΔΑ μετέτρεψε τον όρο «ΚΑLΑΜΑΤΑ» σε κοινό όρο απλής 
ποικιλίας που αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο FRUMATIS και επομένως ΔΕΝ 
αποτελεί απόλυτα προστατευόμενος όρος στην Ε.Ε. και τον ΚΑΝΑΔΑ. 

2.2 Πως αναμένει η Ελλάδα από τον Καναδό αγοραστή σε πολυκατάστημα καθώς και τον μέσο 
Καναδό καταναλωτή να γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ φαινομενικά ομοειδών προϊόντων με 
την ονομασία «KALAMATA OLIVES» που παράγονται από πληθώρα ελαιοπαραγωγικών 
χωρών, από την ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA KALAMATAS» που παράγεται μόνο στην 
Μεσσηνία;  Λάβετε υπόψη δε, πως το Ευρωπαϊκά επιδοτούμενο πρόγραμμα OLIVE YOU 
σκοπό είχε να εκπαιδεύσει τον Καναδό αγοραστή και καταναλωτή να επιλέγει “KALAMATA 
OLIVES”. 

Με πολιτικές όπως αυτή περί της άρσης προστασίας ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA 
KALAMATAS» στον ΚΑΝΑΔΑ, στην Ε.Ε. και παγκοσμίως, με βάση ποια επιστημονική 
οικονομική και εμπορική μελέτη το ΥΠΑΑΤ αναμένει αύξηση εξαγωγών στις Ελληνικές 
ελιές ΚΑΛΑΜΩΝ και ιδιαίτερα της ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA KALAMATAS» στον 
ΚΑΝΑΔΑ; 
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3. Η Εμπορική συμφωνία Ε.Ε - Ν.ΑΦΡΙΚΗΣ 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΝ προστατεύει τον ενωσιακό 
ΠΟΠ όρο «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA KALAMATAS» εφόσον λανθασμένα τον θεωρεί συνώνυμο 
ποικιλίας.  Ειδικότερα, στη συμφωνία αναφέρεται πως «The varietal name “Kalamon” and 
“Kalamata” may continue to be used in similar products, provided the consumer is not misled on 
the nature of such term of the precise origin of the product».  Αποτέλεσμα αυτού είναι να 
εμφανίζονται προϊόντα προέλευσης N. Αφρικής ως «KALAMATA OLIVES» με συστατικά «απλές 
ελιές» που σαφώς εκμεταλλεύονται τη φήμη της καταχωρημένης ένδειξης «ELIA KALAMATAS» 
προκαλώντας παραπλάνηση καταναλωτών και αθέμιτο ανταγωνισμό. 

3.1 Πως προτίθεται το ΥΠΑΑΤ να προστατεύσει την ενωσιακά καταχωρημένη ονομασία ΠΟΠ 
«ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA KALAMATAS» στην Ν.Αφρική, εφόσον η ΕΛΛΑΔΑ πλέον 
μετέτρεψε τον όρο «ΚΑLΑΜΑΤΑ» σε κοινό όρο απλής ποικιλίας που αναφέρεται στον 
Ευρωπαϊκό Κατάλογο FRUMATIS την 6/12/2016 και ως εκ τούτου εξαιρέθηκε από την 
εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-Ν.ΑΦΡΙΚΗΣ.   

3.2 Έχει προγραμματίσει το ΥΠΑΑΤ αντίστοιχα έργα ενημέρωσης καταναλωτών και αγοραστών 
της Ν. Αφρικής για τις διαφορές μεταξύ ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ELIA KALAMATAS» και 
απλής «KALAMATA OLIVES» από όπου και αν προέρχονται αυτές ή θεωρεί πως δεν έχει 
αρμοδιότητα και ευθύνη για τα αποτελέσματα πολιτικών του που μετέτρεψαν τον όρο 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ» που αποτελεί και εθνικό τοπόσημο, σε κοινό όρο ποικιλίας ελιάς προς 
χρήση κάθε ελαιοπαραγωγική χώρας; 

 


