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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  27/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  256/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ.,  
συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 27η/2020 συνεδρίαση, που 
πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ΄αριθμ. 
426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
81745/9-12-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) Αθανασόπουλος 
Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 8) Γκλεγκλέ Ελένη, 9) Δούβας Ιωάννης, 10) Δρούγας Παντελής, 11) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 12) Κανάκης Βασίλειος, 13) Κλάδης Παύλος, 14) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος, 15) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 16) Κουκούτσης Δημήτριος, 17) Λαζαρίδης Γεώργιος, 
18) Λιάππας Λεωνίδας, 19) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 20) Μαρινάκης Σαράντος, 21) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 22) Μπάκας Δημήτριος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπαρούνη 
Μαρία, 25) Μπασακίδης Νικόλαος, 26) Μπεχράκης Σταμάτης, 27) Οικονομάκος Δημήτριος, 28) 
Οικονομάκου Μαρία, 29) Σκοπετέας Αναστάσιος, 30) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 31) 
Σωφρονάς Γεώργιος, 32) Τζαμουράνης Βασίλειος, 33) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 34) Φάβας 
Γεώργιος, 35) Φαββατάς Δημήτριος, 36) Χειλάς Παναγιώτης και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 
2) Καραγιάννης Ανδρέας, 3) Μαλαπάνη Μαρία και 4) Νιάρχος Αναστάσιος. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων,  επειδή 
στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ 
αυτούς:
 Συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 1) Βέργας κ. Κουρεντζής Γεώργιος 

και 2) Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης.  
 Δεν συμμετέχει η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μικράς Μαντίνειας κα 

Χρονοπούλου Μαρία.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει επίσης και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του 
Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, συμμετέχοντος σε αυτή και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου 
Βασιλόπουλου.  
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……………………………………………………………………………………………………………...

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος, για συζήτηση το 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Ενέργειες στήριξης του Μεσσηνιακού προϊόντος ΠΟΠ ¨ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA KALAMATAS¨.  

Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού συμμετέχει και ο Γενικός Διευθυντής   
Αγροτικού Συνεταιρισμού ¨Ένωση Μεσσηνίας¨, κ. Πάζιος Ιωάννης, κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. 82726/11-12-2020 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου 
να εκφράσει τις απόψεις σχετικά. 

Η με αριθμ. πρωτ. 82557/11-12-2020 σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης- 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αγροτικής Ανάπτυξης  και ΚΕΠ, κ. Φάβα Γεώργιου, η οποία ήταν 
στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  

«Θέμα: Ενέργειες στήριξης του Μεσσηνιακού προϊόντος ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA 
KALAMATAS»

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η ονομασία «Ελιά Καλαμάτας» καταχωρίστηκε ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 

(ΠΟΠ) σε συνέχεια αιτήματος που υπέβαλλε η ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (τότε, 
σήμερα ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) το 1993, στις 21 Ιουνίου 1996 κατόπιν αιτήματος της ελληνικής 
κυβέρνησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) & 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ)
αριθ. 510/06 του Συμβουλίου. Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ 440304/11.11.93 (ΦΕΚ 871/26.11.93) Επίσημη 
Εφημερίδα της Ε.Ε. L148/1996

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, οι καταχωρισμένες ονομασίες προστατεύονται, μεταξύ άλλων, από κάθε άμεση ή έμμεση 
εμπορική χρήση για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την καταχώριση, εφόσον τα προϊόντα αυτά 
είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωρισθεί με την ονομασία αυτή. Τούτο περιλαμβάνει 
την περίπτωση κατά την οποία η καταχωρισμένη ονομασία είναι μεταφρασμένη. Η προστασία αυτή 
ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ και όπου η ΕΕ συνάπτει διμερείς συμφωνίες (πχ Καναδά – Κίνα κ.τ.λ.)

Οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις προδιαγραφές για την εν λόγω ΠΟΠ, συμπεριλαμβανομένης 
της περιοχής παραγωγής – προέλευσης του προϊόντος, δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την 
ονομασία «Kalamata olives» στην Ε.Ε. Εξάλλου, η ακριβής και επιστημονικά ορθή ονομασία της 
ποικιλίας είναι «Ελιές Καλαμών», που δεν είναι συνώνυμη με την καταχωρισμένη ονομασία. Κατά 
συνέπεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για εμπορικούς 
σκοπούς ονομασίες όπως «Kalamata olives» για ελιές που παράγονται εκτός της οριοθετημένης 
περιοχής της ΠΟΠ, υφίστανται τις συνέπειες της μη τήρησης των κανόνων της ΕΕ.

 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Οι ελιές της ποικιλίας Καλαμών καλλιεργούνται και παράγονται στην Μεσσηνία και σε άλλες 

περιοχές της Ελλάδας, όπως η Αιτωλοακαρνανία, η Λακωνία και η Φθιώτιδα όπου συνεχώς 
φυτεύονται νέα ελαιόδεντρα της ποικιλίας.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή έτοιμου προς κατανάλωση προϊόντος από ελαιόκαρπο της ποικιλίας 
Καλαμών σε μια κανονική χρονιά παραγωγής ανέρχεται σε περίπου 60.000 τον., με σχεδόν 5.000 τον. 
να προέρχονται από την περιοχή της Μεσσηνίας, ενώ οι υπόλοιπες 55.000 τον. προέρχονται κυρίως 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek871_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/fek871_1993.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/L148_1996.pdf
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από την Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία και Φθιώτιδα.

 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Οι οργανώσεις ελαιοπαραγωγών και μεταποιητών της ποικιλίας «Καλαμών» εκτός Μεσσηνίας 

(ΠΕΜΕΤΕ - Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών - Τυποποιητών - Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών, 
ΔΟΕΠΕΛ-Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς – στην οποία δεν εκπροσωπείται κανένας 
Φορέας Συνεταιρισμός/Επιχείρηση από την Μεσσηνία, υποστήριξαν την κατάργηση της Π.Ο.Π. Ελιάς 
Καλαμάτας μάλιστα η ΠΕΜΕΤΕ κατέθεσε αίτημα ακύρωσης της καταχώρησης ονομασίας προϊόντος 
ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ELIA KALAMATAS» στο ΥΠΑΑΤ με Αρ. Πρωτ. 13093/065_12-01-12. Το 
αίτημα αυτό παραβιάζει σαφώς τον εν ισχύ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1151/12 όπου στο Άρθρο 54 αναφέρει πως 
για την ΑΚΥΡΩΣΗ ονομασίας ΠΟΠ πρέπει αποκλειστικά να συντρέχουν οι κάτωθι λόγοι:

α) Δεν εξασφαλίζεται η συμφωνία προς τους όρους των προδιαγραφών 
β) Επί επτά τουλάχιστον έτη, δεν έχει διατεθεί στο εμπόριο προϊόν με την ένδειξη 

προστατευόμενη ονομασία προέλευσης  
γ) Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήσεως των παραγωγών που καταχώρισαν το προϊόν που 

διατίθεται στην αγορά με την καταχωρισμένη ονομασία, να ακυρώσουν την αντίστοιχη καταχώριση.
Οι ανωτέρω λόγοι σαφώς και ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ για την «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΠΟΠ. Εναλλακτική 

λύση την επέκταση της ζώνης του ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας σε όλη την χώρα κάτι που θα επιτρέψει την 
χρήση της ονομασίας «Kalamata olives» και στους υπόλοιπους νομούς, την θέσπιση ΠΓΕ Καλαμάτα 
για όλη την Ελλάδα για την άρση των εμποδίων εξαγωγής του προϊόντος μιας και σε αυτή την 
περίπτωση θα δύναται να χρησιμοποιηθεί από όλους η εμπορική ονομασία kalamata olives.

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΛΥΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η πρώτη προσπάθεια επίλυσης του θέματος έγινε τον Δεκέμβριο του 2016, οπότε ο γενικός 

γραμματέας του ΥπΑΑΤ, Νίκος Αντώνογλου υπέγραψε απόφαση προσθήκης της καταχωρισμένης ως 
ΠΟΠ (Ελιά Καλαμάτας) ονομασίας «Καλαμάτα» ως συνώνυμο της ποικιλίας «Καλαμών» τόσο στον 
Εθνικό όσο και στον Ευρωπαϊκό κατάλογο ποικιλιών (FRUMATIS) γεγονός που θα επέτρεπε τη χρήση 
της ονομασίας Kalamata olives και στους υπόλοιπους Νομούς της χώρας αλλά και εκτός χώρας και 
Ε.Ε, με την επισήμανση βέβαια στην ετικέτα της περιοχής προέλευσης.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα με ένα δελτίο Τύπου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Βαγγέλης Αποστόλου, «διόρθωσε» την Υπουργική Απόφαση που αφορά το Μητρώο Ποικιλιών 
Οπωροφόρων Φυτών και διέγραψε από την ονομασία ποικιλίας ελιάς «Καλαμών» το συνώνυμο 
«Καλαμάτα» δίχως όμως να κοινοποιήσει την απόφαση αυτή στις Βρυξέλλες ώστε να διαγραφεί και 
από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Ποικιλιών (FRUMATIS) γεγονός που άφησε το καταχωρισμένο προϊόν 
απροστάτευτό δημιουργώντας ποικίλα ερωτηματικά αναφορικά με ενδεχόμενο δόλο που 
αποσκοπούσε στην από το παράθυρο παραβίαση του ΠΟΠ.   

Αυτή η απόφαση άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου για όλους τους παραγωγούς της ποικιλίας 
«Καλαμάτα». Η ΠΕΜΕΤΕ Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών - Τυποποιητών - Εξαγωγέων Επιτραπέζιων 
Ελιών κατήγγειλε τον υπουργό ότι δεν ενδιαφέρεται για το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών της 
ποικιλίας «Καλαμάτα» «Καλαμών» των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Λακωνίας και Φθιώτιδας που 
παράγουν το 90% του προϊόντος της χώρας.

Στις 26/02/2018 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια του Υπουργού Β. 
Αποστόλου επανήλθε εκδίδοντας την Υ.Α. 331/20735/2018 ΦΕΚ 648/26.2.2018 η οποία προσθέτει τον 
όρο «KALAMATA» ως συνώνυμο της ποικιλίας ΚΑΛΑΜΩΝ (ΟΧΙ ως ονομασία ποικιλίας αλλά συνώνυμο 
αυτής) με σκοπό να παρακάμψει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να επικυρώσει και στηρίξει την 
παγκόσμια χρήση της εμπορικής ονομασίας «KALAMATA OLIVES».  

Η ΔΟΕΠΕΛ Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς προκρίνει ως λύση για την πάταξη 
φαινομένων ελληνοποιήσεων τη διατήρηση της περιβόητης ΥΑ Αποστόλου με την προσθήκη της 
δικλείδας του ΠΓΕ για τις ελιές Καλαμών που παράγονται σε περιοχές εκτός ζώνης ΠΟΠ όπου ως ζώνη 
ΠΟΠ εννοούμε την Π.Ε Μεσσηνίας. 

Η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
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Ο Σύλλογος υπέρ της Προστασίας Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών Προϊόντων Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης (ΣΥΜΕΠΟΠ) υπέβαλλε προσφυγή έναντι της υπουργικής απόφασης 
Αποστόλου η οποία έχει έως τώρα αναβληθεί δυο φορές και εκδικάζεται στις 15 Δεκεμβρίου 2020.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Μεσσηνίας ως ο φορέας που υπέβαλλε την αίτηση 
καταχώρισης της Ελιάς Καλαμάτας ΠΟΠ αποφάσισε την υποστήριξη του αιτήματος προσφυγής του 
ΣΥΜΕΠΟΠ και μαζί με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νηλέα και τον ΣΥΜΕΠΟΠ εξήγγειλαν την σύσταση 
Ομάδας Διαχείρισης και Προστασίας της Ελιάς Καλαμάτας ΠΟΠ υποστηρίζοντας ότι:
1.Η απόφαση Αποστόλου είναι αντίθετη με τον Ευρωπαϊκό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1151/12 Άρθρο 13.2 όπου 
σαφώς προδιαγράφεται ότι «Οι προστατευόμενες ονομασίες δεν δύναται να μεταπέσουν σε κοινές», 
δηλαδή μια ονομασία ΠΟΠ δεν μπορεί να μετατραπεί μονομερώς σε απλή ονομασία ποικιλίας ή 
συνώνυμο αυτής, όπως έπραξε ο Υπ.ΑΑΤ.
2.Το νέο αυτό καθεστώς, με μοναδική πρωτοβουλία - αυτοχειρία της ΕΛΛΑΔΑΣ, παραβιάζει την 
ουσιαστική και αυστηρή προστασία της ονομασίας «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» που αποδίδει η έγκριση 
ονομασίας ΠΟΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, καθιστά τον όρο «KALAMATA» κοινό στη 
χρήση από οποιονδήποτε καλλιεργεί και τυποποιεί ελιές «ΚΑΛΑΜΩΝ» σε οποιοδήποτε σημείο του 
κόσμου και με οποιαδήποτε συνταγή.  Έτσι κυκλοφορούν πλέον με τις «ευλογίες» της Ελλάδος, ελιές 
«ΚΑΛΑΜΩΝ» με την εμπορική ονομασία «KALAMATA OLIVES» που παράγονται με «καρδιά και ψυχή» 
στη Ν. Αφρική, στην Αυστραλία με σπορέλαιο, και τυποποιούνται στην Ιταλία για την Αμερική, αλλά 
με ελιά προέλευσης Αιγύπτου.
3.Καθιστούν δε την «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» από αμιγώς Εθνικό μας προϊόν, σε προϊόν που παράγεται 
παντού στον κόσμο δίχως αυστηρές και συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας και ιχνηλασιμότητας 
που διασφαλίζει το ΠΟΠ προϊόν και ειδικότερα, ανταγωνίζονται τους Έλληνες αγρότες, τυποποποιητές 
και εξαγωγείς αμιγώς ελληνικών επιτραπέζιων ελιών.  

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Την θέση του Δήμου Καλαμάτας εξέφρασε την Παρασκευή 9η Φεβρουαρίου 2018 ο τότε Δήμαρχος 

Καλαμάτας Παναγιώτης Ε. Νίκας κάνοντας την παρακάτω δήλωση:
¨Η επιχειρούμενη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εγγραφή στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών 
της «ελιάς Καλαμάτας» ως συνωνύμου της ποικιλίας «ελιάς Καλαμών» προσβάλλει βάναυσα την 
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ΠΟΠ «ελιά Καλαμάτας».
Η Ελλάδα προχώρησε στη θέσπιση του ΠΟΠ Καλαμάτα στην επιτραπέζια ελιά ως κάτι ιδιαίτερο, 
διαφορετικό, που έχει άμεσο σύνδεσμο με την ποικιλία, αλλά και με την περιοχή της Μεσσηνίας, με 
τις καλλιεργητικές φροντίδες, τον τρόπο μεταποίησης της καλύτερης ποικιλίας μαύρης επιτραπέζιας 
ελιάς παγκοσμίως, με την παράδοση και τον πολιτισμό της περιοχής που είναι η κοιτίδα της.
Τώρα, έρχεται να ταυτίσει την ποικιλία με την ονομασία του ΠΟΠ, «ανατινάζοντάς» το και με τη 
δικαιολογία, μάλιστα, διά των υπουργικών χειλέων, ότι είναι μικρή η ποσότητα ελιάς που δικαιούται το 
ΠΟΠ.
Αυτομάτως, δίδει το δικαίωμα στον οποιονδήποτε παγκοσμίως – και όχι μόνο στην Ελλάδα – να 
ονομάζει τις ελιές του «Καλαμάτας» εφόσον προέρχονται από την ποικιλία που έως τώρα ήταν γνωστή 
ως ποικιλία «ελιάς Καλαμών».
Δηλαδή, με το νομικίστικο αυτό τερτίπι, μπορεί πλέον η μεγάλη ανταγωνίστριά μας Αίγυπτος να 
ονομάζει τους δεκάδες χιλιάδες τόνους ελιάς ποικιλίας Καλαμών που παράγει ως «Καλαμάτας». Το 
ίδιο η Νότιος Αφρική, η Τουρκία και κάθε άλλος. Επισημαίνεται δε ότι οι φυτείες ελιάς ποικιλίας 
Καλαμών σε τρίτες χώρες επεκτείνονται με νέες φυτεύσεις.
Εναπόκειται, πλέον, στον καταναλωτή στις ΗΠΑ, στον Καναδά ή στις χώρες της Ευρώπης, εν είδει 
ντέτεκτιβ, να εντοπίσει επιτραπέζια ελιά Καλαμάτας με χώρα προέλευσης την Ελλάδα ή να ψάξει 
συσκευασία που θα φέρει τη σήμανση "Kalamata PDO" (είναι το αγγλικό ακρωνύμιο του ΠΟΠ – 
Protected Designation of Origin).
Θεωρούμε την επιλογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταστροφική για το 
προϊόν και καλούμε την πολιτική του ηγεσία να την ανακαλέσει.
Τονίζουμε δε ότι εάν γινόταν επέκταση της ζώνης ελιάς ΠΟΠ Καλαμάτα ή εάν θεσπιζόταν ΠΓΕ για όλη 
την Ελλάδα (αναφερόμαστε σε προτάσεις που κατά καιρούς έχουν γίνει, χωρίς να τις υιοθετούμε – δεν 
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είμαστε εμείς που θα επιλέξουμε), θα υπήρχε τουλάχιστον έλεγχος των ποσοτήτων και θα ήταν πολύ 
δύσκολο να προχωρήσουν ορισμένοι σε «βαφτίσια» ελιάς ποικιλίας Καλαμών, που έχει εισαχθεί
πάμφθηνη από τρίτες χώρες, ή ελιάς που μοιάζει με Καλαμών όπως η Azapa Χιλής, σε ελιά Καλαμών 
που δήθεν έχει παραχθεί εν Ελλάδι. Ο έλεγχος ποσοτήτων, που επιβάλλεται στα προϊόντα ΠΟΠ, θα 
απέτρεπε αυτές τις καταστροφικές πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και θα επέβαλε τις ελάχιστες 
προδιαγραφές εγγύησης της ασφάλειας των τροφίμων για τον καταναλωτή. Τονίζεται δε ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ προκειμένου να προφυλάξει την πολιτιστική 
και διατροφική της κληρονομιά¨.

Μετά τα παραπάνω : 

εισηγούμαστε

1. Την πλήρη υποστήριξη της προσφυγής του Συλλόγου Υπέρ των Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών 
Προϊόντων ΠΟΠ (ΣΥΜΕΠΟΠ) στο Συμβούλιο της Επικρατείας έναντι της υπ΄αρίθμ Υ.Α. 331/20735/2018 
ΦΕΚ 648/26.2.2018 Υπουργικής Απόφασης. Κοινοποιώντας την εισήγηση και την απόφαση:
i. στο αρμόδιο Τμήμα του ΣτΕ,
ii. στον Πρωθυπουργό 
iii. στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
iv. σε ΜΜΕ Πανελλαδικής και τοπικής κυκλοφορίας
Ζητώντας άμεσα να αποκαταστήσουν την νομιμότητα ανακαλώντας την Υπουργική Απόφαση 
υπ΄αρίθμ 331/20735/2018 ΦΕΚ 648/26.2.2018. Να προχωρήσουν σε χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης 
για την προβολή προώθηση της Ελιάς Καλαμάτας ΠΟΠ ως ελάχιστο αντιστάθμισμα της ζημίας που 
έχει προκληθεί καθώς και την επιτάχυνση της εξέτασης του αιτήματος τροποποίησης ήσσονος 
σημασίας των προδιαγραφών της Ελιάς Καλαμάτας ΠΟΠ που έχει υποβληθεί στο ΥΠΑΑΤ με αρ. Πρωτ: 
2124/266236 στις 29-09-2020

2. Την διερεύνηση για την ύπαρξη πάσης φύσεως ευθυνών σε υπηρεσιακό επίπεδο που οδήγησαν: 
σε καταστρατήγηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1151/12 για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
στην αναγραφή του όρου ΚΑΛΑΜΑΤΑ στο WORLD CATALOGUE OF OLIVE VARIETIES, το 2000 ως 
συνώνυμο ποικιλίας ελιάς ΚΑΛΑΜΩΝ, 
στην προώθηση του όρου KALAMATA OLIVES στο πλαίσιο του Κανονισμού 1144/14 και σε βάρος της 
ελληνικής ποικιλίας ΚΑΛΑΜΩΝ και του ευρωπαϊκώς προστατευόμενου προϊόντος ΠΟΠ, ELIA 
KALAMATAS, καθώς και άλλες παρόμοιες ενέργειες που ζημίωσαν την ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΠ. 
Την αποτίμηση της προκληθείσας ζημίας.
Εφόσον τεκμηριωθούν την υποβολή συγκεκριμένων εγκλήσεων για αποζημίωση και αποκατάσταση 
του ορθού σε παγκόσμιο επίπεδο.

3. Την πλήρη υποστήριξη με κάθε τρόπο της υπό σύσταση ομάδας διαχείρισης και προστασίας του 
Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ που αποτελείται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ένωση Μεσσηνίας, τον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό Νηλέα, τον Σύλλογο υπέρ των Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών προϊόντων ΠΟΠ 
ΣΥΜΕΠΟΠ (Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέρνας – Παμμεσηνιακός Σύνδεσμος Ελαιοτριβείων – ΑΓΡΟΒΙΜ 
Α.Ε – Δραγώνας Αφοί Α.Ε – Kapsambelis Quality Greek Products – «Αρκαδιά» Σταθόπουλος Ιωάννης – 
Αφοί Αντ. Νικολακόπολου ΟΕ – Σπύρος Τζαβάρας – Σχολείο Ελιάς & Ελαιολάδου).

4. Την άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας για την διοργάνωση σύσκεψης απευθύνοντας πρόσκληση σε 
Δήμους και Φορείς (Συνεταιρισμοί – Επιμελητήρια) της Λακωνίας – Αιτωλοακαρνανίας – Φθιώτιδας 
και λοιπών περιοχών με καλλιέργεια Ελιάς ΚΑΛΑΜΩΝ με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών 
λύσεων για την Ελληνική ελιά ποικιλίας ΚΑΛΑΜΩΝ και το ΠΟΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει κατευθύνει ήδη τρείς (3) φορές ως προς το ορθό, απαντώντας σε σχετικά 
ερωτήματα για την χρήση της ονομασίας «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ή «KALAMATA OLIVES» ως κάτωθι:
Α. Απάντηση κ. HOGAN εξ’ ονόματος της Επιτροπής στο ερώτημα Ε-002829/2015:
 Η ονομασία «Ελιά Καλαμάτας» καταχωρίστηκε ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) στις 21 
Ιουνίου 1996 κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής.
 Οι επιχειρηματίες που δεν τηρούν τις προδιαγραφές για την εν λόγω ΠΟΠ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής 
παραγωγής, δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την ονομασία «Kalamata olives» στην ΕΕ.
 Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν για εμπορικούς σκοπούς ονομασίες 
όπως «Kalamata olives» για ελιές που παράγονται εκτός της οριοθετημένης περιοχής της ΠΟΠ, υφίστανται τις 
συνέπειες της μη τήρησης των κανόνων της ΕΕ.
Β. Απάντηση κ. HOGAN εξ’ ονόματος της Επιτροπής στο ερώτημα Ε-000459/2017:
 Η ονομασία Ελιά Καλαμάτας είναι καταχωρισμένη ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) από το 
1996. Αναφέρεται στις επιτραπέζιες ελιές που παράγονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή από την 
ποικιλία «Καλαμών».
 Η ονομασία της ποικιλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) ότι το προϊόν προέρχεται 
από την εν λόγω ποικιλία· β) ότι δεν παραπλανώνται οι καταναλωτές· γ) ότι η χρήση δεν συνιστά αθέμιτο 
ανταγωνισμό· και δ) ότι η χρήση δεν εκμεταλλεύεται τη φήμη της ΠΟΠ.
 Μόνον η ΠΟΠ μπορεί να περιγράφεται με χρήση της εν λόγω καταχωρισμένης ονομασίας «Ελιά Καλαμάτας» και 
να συνοδεύεται από τον επίσημο λογότυπο ΠΟΠ της ΕΕ. 
Γ. Απάντηση κ. Janusz Wojciechowski εξ’ ονόματος της Επιτροπής στο ερώτημα Ε-004397/2020 όπου επεξηγεί 
και διασαφηνίζει και τις ανωτέρω απαντήσεις (Α) και (Β):
 Όσον αφορά το κατά πόσον συμμορφώνεται με το δίκαιο της Ένωσης η χρήση των ονομασιών «Καλαμάτα» για 
την περιγραφή των ελιών της ποικιλίας «Καλαμών» που δεν καλύπτονται από την προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) «Ελιά Καλαμάτας», οι κυρίες και οι κύριοι βουλευτές καλούνται να ανατρέξουν στην 
απάντηση στη γραπτή ερώτηση E -000459/2017.
Η χρήση της ονομασίας μιας ποικιλίας δεν παραβιάζει αυτοδικαίως την προστασία που περιβάλλει τις 
γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ), είτε πρόκειται για ΠΟΠ είτε για ΠΓΕ (προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις).
Μόνον η ΠΟΠ μπορεί να περιγράφεται με χρήση της εν λόγω καταχωρισμένης ονομασίας «Ελιά Καλαμάτας» και 
να συνοδεύεται από τον επίσημο λογότυπο ΠΟΠ της ΕΕ, χάρη στον οποίο οι καταναλωτές μπορούν να 
εντοπίζουν το καταγόμενο προϊόν ΠΟΠ στην αγορά.
Πρωτίστως υπεύθυνες για την επιβολή των κανόνων για την προστασία των καταχωρισμένων ονομασιών στην 
αγορά είναι οι εθνικές αρχές. Αυτές υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα διοικητικά και δικαστικά μέτρα 
για την πρόληψη ή την παύση της παράνομης χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων.
Όπως προαναφέρθηκε, η Επιτροπή επισημαίνει ότι «Καλαμών» είναι η ονομασία της ποικιλίας ελιάς και όχι η 
καταχωρισμένη ονομασία ΠΟΠ.
Είναι σαφές πλέον από τις τρείς (3) αυτές απαντήσεις τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το περιεχόμενο της 
προσφυγής του ΣΥΜΕΠΟΠ στο ΣτΕ. 

 Η ποικιλία της ελιάς είναι «ΚΑΛΑΜΩΝ» και πως η ονομασία αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως εμπορική 
ονομασία υπό προϋποθέσεις στη περίπτωση που είναι συνώνυμη με την ονομασία ΠΟΠ.  Τέτοιο παράδειγμα 
αποτελεί η ΕΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και όχι η «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

 Οι ονομασίες  ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ, ΤΣΙΓΚΕΛΙ, ΑΕΤΟΝΥΧΙ και ότι άλλο στο μέλλον καταχωρήσουν όσοι μας 
εκπροσωπούν, ΔΕΝ αποτελούν ονομασία της ποικιλίας, αλλά συνώνυμα. Η χρήση συνωνύμου, ποικιλίας σε 
βάρος της καταχωρημένης ονομασίας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1151/12 και επικυρώνεται από τις 

ανωτέρω απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Εισηγούμενος το θέμα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Φάβας ενημερώνει το Σώμα σχετικά 
αναφερόμενος και στην παραπάνω έγγραφη εισήγησή του και στη συνέχεια ο λόγος δίνεται 
στο Γενικό Διευθυντή Αγροτικού Συνεταιρισμού ¨Ένωση Μεσσηνίας¨, κ. Πάζιο Ιωάννη, ο 
οποίος εκφράζει τις απόψεις του επί του θέματος. 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας τίθενται  ερωτήματα  από μέλη 
του Σώματος, επί των οποίων δίδονται απαντήσεις – διευκρινίσεις από τον Αντιδήμαρχο κ. 
Φάβα και τον κ. Πάζιο, τοποθετήσεις του κ. Δημάρχου και μελών του Σώματος τα οποία 
αναπτύσσουν και τις προτάσεις τους.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2020, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της 
ψηφοφορίας δημοτικών συμβούλων, με τους συμβούλους   της πλειοψηφίας και των 
δημοτικών παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΞΕΚΙΝΑΜΕ», «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ  ΔΥΝΑΜΗ», «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» και τους κ. Κλάδη, κα Αγγελή 
και κ. Δούβα να τάσσονται ΥΠΕΡ και τους συμβούλους των δημοτικών παρατάξεων «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» να τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά 
πλειοψηφία, 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

1. Την πλήρη υποστήριξη της προσφυγής του Συλλόγου Υπέρ των Μεσσηνιακών 
Ελαιοκομικών Προϊόντων ΠΟΠ (ΣΥΜΕΠΟΠ) στο Συμβούλιο της Επικρατείας έναντι 
της υπ΄αρίθμ Υ.Α. 331/20735/2018 ΦΕΚ 648/26.2.2018 Υπουργικής Απόφασης. 
Κοινοποιώντας την εισήγηση και την απόφαση:
i. στο αρμόδιο Τμήμα του ΣτΕ,
ii. στον Πρωθυπουργό 
iii. στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
iv. σε ΜΜΕ Πανελλαδικής και τοπικής κυκλοφορίας
Ζητώντας άμεσα να αποκαταστήσουν την νομιμότητα ανακαλώντας την Υπουργική 
Απόφαση υπ΄αρίθμ 331/20735/2018 ΦΕΚ 648/26.2.2018. Να προχωρήσουν σε 
χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης για την προβολή προώθηση της Ελιάς Καλαμάτας 
ΠΟΠ ως ελάχιστο αντιστάθμισμα της ζημίας που έχει προκληθεί καθώς και την 
επιτάχυνση της εξέτασης του αιτήματος τροποποίησης ήσσονος σημασίας των 
προδιαγραφών της Ελιάς Καλαμάτας ΠΟΠ που έχει υποβληθεί στο ΥΠΑΑΤ με αρ. 
Πρωτ: 2124/266236 στις 29-09-2020
2. Την διερεύνηση για την ύπαρξη πάσης φύσεως ευθυνών σε υπηρεσιακό επίπεδο 
που οδήγησαν: 
σε καταστρατήγηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1151/12 για τα συστήματα 
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
στην αναγραφή του όρου ΚΑΛΑΜΑΤΑ στο WORLD CATALOGUE OF OLIVE 
VARIETIES, το 2000 ως συνώνυμο ποικιλίας ελιάς ΚΑΛΑΜΩΝ, 
στην προώθηση του όρου KALAMATA OLIVES στο πλαίσιο του Κανονισμού 1144/14 
και σε βάρος της ελληνικής ποικιλίας ΚΑΛΑΜΩΝ και του ευρωπαϊκώς 
προστατευόμενου προϊόντος ΠΟΠ, ELIA KALAMATAS, καθώς και άλλες παρόμοιες 
ενέργειες που ζημίωσαν την ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΠ. 
Την αποτίμηση της προκληθείσας ζημίας.
Εφόσον τεκμηριωθούν την υποβολή συγκεκριμένων εγκλήσεων για αποζημίωση και 
αποκατάσταση του ορθού σε παγκόσμιο επίπεδο.
3. Την πλήρη υποστήριξη με κάθε τρόπο της υπό σύσταση ομάδας διαχείρισης και 
προστασίας του Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ που αποτελείται από τον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Ένωση Μεσσηνίας, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νηλέα, τον Σύλλογο 
υπέρ των Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών προϊόντων ΠΟΠ ΣΥΜΕΠΟΠ (Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Στέρνας – Παμμεσηνιακός Σύνδεσμος Ελαιοτριβείων – ΑΓΡΟΒΙΜ Α.Ε 
– Δραγώνας Αφοί Α.Ε – Kapsambelis Quality Greek Products – «Αρκαδιά» 
Σταθόπουλος Ιωάννης – Αφοί Αντ. Νικολακόπολου ΟΕ – Σπύρος Τζαβάρας – 
Σχολείο Ελιάς & Ελαιολάδου).
4. Την άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας για την διοργάνωση σύσκεψης απευθύνοντας 
πρόσκληση σε Δήμους και Φορείς (Συνεταιρισμοί – Επιμελητήρια) της Λακωνίας – 
Αιτωλοακαρνανίας – Φθιώτιδας και λοιπών περιοχών με καλλιέργεια Ελιάς 
ΚΑΛΑΜΩΝ με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων για την Ελληνική 
ελιά ποικιλίας ΚΑΛΑΜΩΝ και το ΠΟΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελή Μαρία

2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη

5. Αναστασόπουλος Χρήστος 

6. Αντωνόπουλος Μιχαήλ

7. Γκλεγκλέ Ελένη

8. Δούβας Ιωάννης

9. Δρούγας Παντελής

10. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

11. Κανάκης Βασίλειος

12. Κλάδης Παύλος 

13. Κοσμόπουλος Βασίλειος

14. Κουζή Αντωνία (Τόνια)

15. Κουκούτσης Δημήτριος

16. Λαζαρίδης Γεώργιος

17. Λιάππας Λεωνίδας

18. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

19. Μαρινάκης Σαράντος 

20. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

21. Μπάκας Δημήτριος 

22. Μπάκας Ιωάννης

23. Μπαρούνη Μαρία

24. Μπασακίδης Νικόλαος

25. Μπεχράκης Σταμάτης 

26. Οικονομάκος Δημήτριος 

27. Οικονομάκου Μαρία 

28. Σκοπετέας Αναστάσιος

29. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

30. Σωφρονάς Γεώργιος
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31. Τζαμουράνης Βασίλειος 

32. Τσαπόγας Κωνσταντίνος 

33. Φάβας Γεώργιος

34. Φαββατάς Δημήτριος 

35. Χειλάς Παναγιώτης

36. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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