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Κύριε Υ̟ουργέ, 
 
Με αφορµή την συνεχιζόµενη ̟ροσ̟άθεια α̟ό συγκεκριµένα ιδιωτικά συµφέροντα, 
να εκµεταλλευτούν υστερόβουλα ̟ιθανές δυνατότητες εκ̟ροσώ̟ησης των ελλήνων  
αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισµών στα θεσµικά όργανα της ΕΕ, σας 
εφιστούµε την ̟ροσοχή και αναµένουµε την ̟αρέµβασή σας για την ̟αροχή των 
α̟αραίτητων διευκρινήσεων. 
 
Ειδικότερα, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ έλαβε στις 27/2/2017, ε̟ιστολή α̟ό τον Γενικό 
Γραµµατέα της Copa-Cogeca, ̟ου α̟ευθύνεται ε̟ίσης στη ΓΑΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,  
ζητώντας και α̟ό τις δύο «οργανώσεις» να καταθέσουν εκ νέου το αίτηµά τους να 
α̟οτελέσουν µέλη των δύο ευρω̟αϊκών οργανώσεων, ̟ροκειµένου να ληφθεί 
α̟όφαση α̟ό τις γενικές συνελεύσεις των Copa και Cogeca στις 27&28/4/2017. 
 
Η ̟ρόσκληση α̟ευθύνεται και στους δύο φορείς, µιας και έχουν στο ̟αρελθόν 
εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και θεωρώντας ότι και οι δύο α̟οτελούν αγροτικές 
οργανώσεις.  
  
Αυτό όµως το στοιχείο είναι ̟ου α̟οτελεί και την αιτία της κατηγορηµατικής άρνησης 
των αγροτικών συνεταιρισµών µελών της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ να α̟οδεχθούν, µιας και η 
ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δεν α̟οτελεί αγροτική οργάνωση, αλλά ιδιωτική κερδοσκο̟ική 
ε̟ιχείρηση, η ο̟οία ελέγχεται κατά ̟λειοψηφία α̟ό µη-αγροτικά συµφέροντα 
(µετόχους, οι ο̟οίοι δεν είναι αγρότες ή αγροτικοί συνεταιρισµοί).    
 
Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ α̟έστειλε την α̟άντησή της (την ο̟οία και ε̟ισυνά̟τουµε), 
ε̟αναλαµβάνοντας την ά̟οψή ̟ου διατύ̟ωσε µε την ε̟ιστολή της 17-1-2017 ̟ρος την 
Copa-Cogeca, ̟ως: «σε κάθε ̟ερί̟τωση θα ̟ρέ̟ει όλα τα µέλη ̟ου αιτούνται συµµετοχής στην 
Copa-Cogeca, να ̟ληρούν τα κριτήρια του καταστατικού των οργανώσεων αυτών, ̟ου 
̟ροβλέ̟ουν µεταξύ άλλων ότι α̟οτελούν αντι̟ροσω̟ευτικές αγροτικές οργανώσεις, µε 
δηµοκρατικό έλεγχο α̟ό τα µέλη τους».  
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Ο ̟αράγοντας αυτός δεν συντρέχει βέβαια για την ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, µιας και ό̟ως 
καταδεικνύει το καταστατικό της, κατά ̟λειοψηφία ελέγχεται α̟ό µετόχους οι ο̟οίοι  
δεν α̟οτελούν αγροτικές οργανώσεις.  Κατά συνέ̟εια, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, δεν µ̟ορεί 
να συναινέσει στην α̟οδοχή αυτού του αιτήµατος. Στην α̟αντητική µας ε̟ιστολή 
(̟ου ε̟ίσης ε̟ισυνά̟τουµε), τονίζουµε ε̟ίσης τις ενδεχόµενες ̟ολιτικές συνέ̟ειες 
̟ρος την Copa-Cogeca σε ̟ερί̟τωση ̟ου θα α̟οδεχόταν το αίτηµα της ΓΑΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. 
 
Υ̟ογραµµίζουµε ε̟ίσης την σηµασία διατήρησης της εκ̟ροσώ̟ησης των ελλήνων 
αγροτών και αγροτικών συνεταιρισµών στην Copa και την Cogeca. Η συµµετοχή αυτή 
είναι κρίσιµης σηµασίας για τα καίρια εθνικά συµφέροντα των ελλήνων ̟αραγωγών 
αγροτικών ̟ροϊόντων και ̟ρέ̟ει να καταβληθεί κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια για την 
α̟οφυγή τόσο ενός ενδεχόµενου ιδιότυ̟ου «AGR-EXIT» α̟ό τη διακο̟ή της εθνικής 
εκ̟ροσώ̟ησης, όσο και µιας θεσµικής καταστρατήγησης ως α̟οτέλεσµα της 
συµµετοχής εξωθεσµικού φορέα.  
 
Ως ̟αράδειγµα δε της καίριας εθνικής σηµασίας της εκ̟ροσώ̟ησης, θα θέλαµε να 
αναφέρουµε  την ̟αρέµβασή µας στη συζήτηση  σχετικά µε την ΦΕΤΑ στη συνεδρίαση 
των Copa και Cogeca 8&9/12/2016 , µε την συµµετοχή της κας Cecilia Malmström 
Ε̟ιτρό̟ου της ΕΕ για το ∆ιεθνές Εµ̟όριο: 
 
o Ειδικότερα η ̟αρέµβαση τη ελληνικής αντι̟ροσω̟είας, είχε στόχο να ̟ροβάλει 

την εθνική θέση των αγροτών, των αγροτικών συνεταιρισµών  φορέων του κλάδου, 
για την ανάγκη ̟λήρους ̟ροστασίας της φέτας στο ̟λαίσιο της CETA. 

 
o Ο εκ̟ρόσω̟ος της ελληνικής αντι̟ροσω̟είας (µέσω της συµµετοχής της 

ΠΑΣΕΓΕΣ), ε̟ισήµανε το θέµα της ανε̟αρκούς ̟ροστασίας της φέτας στην CETA. 
Συγκεκριµένα, την θέση της Ελληνικής ̟λευράς, ότι η ̟ροσφερόµενη ̟ροστασία 
στη CETA είναι ανε̟αρκής, λόγω της σύγχυσης ̟ου εξακολουθεί να δηµιουργεί 
στους καταναλωτές (η δυνατότητα χρήσης της ονοµασίας «τύ̟ου φέτας» για τυρί 
̟ου ̟αράγεται στον Καναδά), ̟αρά το γεγονός ότι η συµφωνία υιοθετεί την αρχή 
της α̟οφυγής σύγχυσης στον καταναλωτή! 

 
o Η ε̟ίτρο̟ος δεσµεύτηκε δηµόσια έναντι όλων των υ̟ολοί̟ων εθνικών 

αντι̟ροσω̟ειών , ότι έχει ε̟ίγνωση των υ̟αρχόντων αδυναµιών σχετικά µε την 
̟ερί̟τωση της φέτας και ότι στόχος της ̟ολιτικής της ΕΕ, είναι να βελτιώσει την 
α̟οτελεσµατικότητα του ̟ροβλε̟όµενου µηχανισµού ̟ροστασίας ειδικά για την 
φέτα.  

 
Κατά συνέ̟εια, θεωρούµε κύριε Υ̟ουργέ, ̟ως η ̟αρέµβασή σας κρίνεται αναγκαία, 

̟ροκειµένου οι υ̟ηρεσίες του υ̟ουργείου να ̟αρέχουν την αναγκαία διευκρίνιση 

τουλάχιστον ως ̟ρος τον κερδοσκο̟ικό και µη-αγροτικό έλεγχο της ΓΑΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, µε βάση το καταστατικό της, ό̟ως είναι δηµοσιευµένο στο ΓΕΜΗ. 
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Αυτό α̟οτελεί αναγκαία ̟ροϋ̟όθεση, ̟ροκειµένου να α̟οφευχθούν κίνδυνοι 

ενδεχόµενης λανθασµένης εκ̟ροσώ̟ησης,   και ε̟ιτρέ̟οντας έτσι στις  

ενδιαφερόµενες οργανώσεις να φροντίσουν για την συµµετοχή τους στα σχετικά 

όργανα, σύµφωνα µε τις ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες. 

Είµαστε βέβαιοι ότι θα συµβάλετε έτσι στην ̟ροάσ̟ιση των συµφερόντων των 

ελλήνων αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισµών. 

 

Με τιµή 
 

 
Γεώργιος Ανέστης 

Πρόεδρος Προσωρινής ∆ιοικούσας Ε̟ιτρο̟ής ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ε̟ισυνα̟τόµενα: 1. Ε̟ιστολή της Copa –Cogeca µε ηµεροµηνία 27/02/2017, 
(ε̟ισυνά̟τεται και η µετάφραση αυτής). 
2. Α̟αντητική Ε̟ιστολή της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ̟ρος την 
Copa-Cogeca µε ηµεροµηνία 09/03/2017 (ε̟ισυνά̟τεται 
και η µετάφραση αυτής). 


