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ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 

 

για την παράδοση χρήσης ονομασίας ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και KALAMATA OLIVES 

 
  

Α.  Προέλευση του όρου ΚΑΛΑΜΑΤΑ. 

Η Ελιά Καλαμάτας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, πόλη της Καλαμάτας 
ως τόπο καλλιέργειας και τυποποίησης, τόσο στην υπόληψη Διεθνών Αρχών, όσο και των καταναλωτών 
παγκοσμίως.  

Από την αναφορά στην πόλη Καλαμαί ή Καλαμάτα, προέρχεται και το παραδοσιακό όνομα της ποικιλίας 
ΚΑΛΑΜΩΝ και το συνώνυμο ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ.   

Δυο ακόμα ευρωπαϊκά προϊόντα είναι καταχωρισμένα με την ονομασία της πόλης ΚΑΛΑΜΑΤΑ:  

✓ «Καλαμάτα» ελαιόλαδο από ποικιλία ελιάς «Koroneiki» ΠΟΠ (Αρ. Πρωτ. PDO-GR-0037) και  

✓ «Ούζο Καλαμάτας» ΠΓΕ (Αρ. Πρωτ. PGI-GR-01840), 

Με την ονομασία πόλης ΚΑΛΑΜΑΤΑ προσδιορίζονται και άλλα παραδοσιακά προϊόντα όπως «σύκα 
Καλαμάτας», «σταφίδα Καλαμάτας», «πατάτα Καλαμάτας», «παστέλι Καλαμάτας», «σύγκλινο 
Καλαμάτας» προσφέροντας σημαντικά οφέλη τόσο στον τουρισμό όσο και στην αγροτική οικονομία της 
περιοχής. 

 

Παράδοση. 

Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν ως ΠΟΠ, θα πρέπει αποδεδειγμένα να είναι παραδοσιακό προϊόν 
συγκεκριμένης γεωγραφικής προέλευσης. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1151/121, Άρθρο 3 ορίζει ως 
«παραδοσιακό» κάτι που αποδεδειγμένα χρησιμοποιείται για περίοδο που επιτρέπει τη μετάδοση 
μεταξύ γενεών (τουλάχιστον 30 έτη), όπως ακριβώς η παραδοσιακή «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ή «KALAMATA 
OLIVES» στα Αγγλικά.  

Ο όρος «KALAMATA OLIVES», δηλαδή ελιά Καλαμάτας στα Ελληνικά, χρησιμοποιείτο παραδοσιακά μόνο 
στην περιοχή της Μεσσηνίας (και πουθενά αλλού τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο ολόκληρο) από 
το 1900.  Η αναγκαιότητα χρήσης του όρου «KALAMATA OLIVES», προέκυψε λόγω των εξαγωγών από το 
λιμάνι της Καλαμάτας και έγινε γνωστός λόγω των Μεσσήνιων παραγωγών, Μεσσήνιων τυποποιητών, 
Μεσσήνιων εξαγωγέων και Μεσσήνιων ομογενών εφόσον την εποχή εκείνη μόνο στην περιοχή 
Μεσσηνίας υπήρχε παραγωγή του προϊόντος αυτού και παραδοσιακά το προϊόν έπαιρνε την ονομασία 
του τόπου παραγωγής.    

Ειδικότερα: 
 
Α.  Έτος 1910 

Στην έκδοση “GREECE AND THE GREEKS” του Z. Duckett Ferriman, 
ξεκάθαρα ο συγγραφέας προσδιορίζει την Μεσσηνιακή ελιά γνωστή ως «Kalamata olive» ως ανώτερη 
κάθε άλλης, αποδίδοντας το μυστικό στον ίδιο τον καρπό που φύεται στην περιοχή.  Αντιθέτως, το 
Αγρίνιον ήταν γνωστό την εποχή εκείνη για τα φρούτα και καπνό, ενώ το Μεσολόγγι για το ρύζι.  
Αυταπόδεικτη λοιπόν τόσο η εντοπιότητα όσο και η ονομασία που αργότερα δικαίως καταχωρίστηκε ως 
τοπικό Μεσσηνιακό ΠΟΠ.  Ο όρος «Καλαμάτα» και στα αγγλικά «Kalamata» αποτελεί σαφώς ονομασία 
προέλευσης και όχι ονομασία ποικιλίας ελιάς. 
 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32012R1151 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32012R1151
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Β.  Έτος 1911. 

Στο ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, έκδοση Δεκεμβρίου 1911, στις σελίδες 363-365 αναφέρει 
πως  

➢ Γενικώς αι ελληνικαί ελαίαι φέρουσι τα ονόματα των μερών ένθα παρασκευάζονται. [έτσι οι 
ελιές της Καλαμάτας ονοματίστηκαν Kalamata olives όπαν εξάγονταν]. 

➢ Σαφές καθίσταται πως «αι ελαίαι της Καλαμάτας είναι λίαν πεφημισμέναι».  
➢ Ο λημήν του Βόλου αποτελεί το σημείον προς ό διευθύνεται πάσα σχεδόν η εξαγωγή των ελαιών 

της Θεσσαλίας. [Δεν έστελναν λοιπόν τις ελιές τους από την Θεσσαλία στην καλαμάτα ώστε να 
αξάγονται ως KALAMATA OLIVES]. 

➢ Αι μαύραι ελαίαι της Θεσσαλίας είναι γενικώς γνωστές ως ελαίαι του Πηλίου. 
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Γ.  Έτος 1917. 

Το Τμήμα Εμπορίου των ΗΠΑ, αναφέρουν την Καλαμάτα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη ως βασικά λιμάνια 
διακίνησης Ελληνικών προϊόντων προς ΗΠΑ.  Όμως,  «Kalamata» olives προέρχονταν μόνο από την 
Μεσσηνία όπως επικυρώνεται και από τα (Α) και (Β) ανωτέρω.  Παρασκευάζονται σε ελαιόλαδο ή άλμη 
και εξάγονταν από το λιμάνι της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ προς ΗΠΑ.  

 Αξιοπερίεργο και πολύ ακριβό θα ήταν η διακίνηση επιτραπέζιας ελιάς της περιοχής Αιτωλοακαρνανίας 
από την πόλη της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ αντί της κοντινής ΠΑΤΡΑΣ. 

Είναι σαφές πλέον από τα κείμενα πως για την περιοχή ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (KALAMATA AGENCY), “Kalamata 
olives are the only kind exported, preserved either in salt brine or in olive oil”, δηλαδή, πως στις ΗΠΑ από 
την Καλαμάτα εξάγονταν μόνο KALAMATA OLIVES (και όχι από άλλη περιοχή της Ελλάδος). 
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Άξιο λόγου είναι, πως στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι ελιές που εξάγονταν από το λιμάνι της Πάτρας, 
ακόμα και αυτές σε άλμη, ΔΕΝ καλούνταν «Kalamata οlives» όπως καταδεικνύεται κατωτέρω αλλά 
«Olives in brine or oil». 

 
 
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, καθίσταται σαφές από τα ανωτέρω πως μόνο Μεσσηνιακές ελιές καλούνταν «Kalamata 
olives» και εξάγονταν την περίοδο 1917στις ΗΠΑ. 
 
 
Δ.  Έτος 1919. 

Το Τμήμα Εμπορίου των ΗΠΑ, αναφέρουν σταθερά την Καλαμάτα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη ως βασικά 
λιμάνια διακίνησης Ελληνικών προϊόντων προς ΗΠΑ.  ΔΕΝ ήταν μονάχα η πόλη της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ λιμάνι 
εξαγωγών και εισαγωγών αγροτικών προϊόντων, όπως διατείνονται οι αντίδικοι του ΣΥΜΕΠΟΠ, και στο 
οποίο έφερναν τις ελιές τους από Αιτωλ/νία και όλη την Πελοπόννησο.  

Ειδικότερα τον Νοέμβριο 1919, οι ΗΠΑ αναφέρουν πως «Η απαγόρευση εξαγωγών «Kalamata» olives 
Μεσσηνίας και οι υψηλή τιμή του προϊόντος, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση εισαγωγών στις ΗΠΑ».  
ΟΥΔΕΟΠΟΤΕ επομένως υπήρχε παραγωγή «Kalamata» olives εκτός της περιοχής Καλαμάτας (KALAMATA 
district) – δείτε το (Ε) κατωτέρω για τον ορισμό της περιοχής-district KALAMATA. 
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Είναι δε ξεκάθαρο ότι οι γνωστές επιτραπέζιες ελιές που παράγονταν στην Μεσσηνίας και ειδικότερα 
στην περιοχή ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (district of KALAMATA – δείτε “E” κατωτέρω) καλούνταν «Kalamata» olives 
στο εξωτερικό και ελιές «Καλαμάτας» από τους ντόπιους.  Για τον λόγο αυτό η αίτηση ΠΟΠ της ΕΝΩΣΗΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ το 1993 αναφέρεται στην ελιά με την ονομασία προέλευσης «Καλαμάτας» μονάχα, και όχι 
στον όρο «ελιά Καλαμάτας» εφόσον με τον αποκλειστικό όρο «Καλαμάτα» ονομαζόταν η επιτραπέζια 
ελιά που παραγόταν παραδοσιακά στην περιοχή. Δείτε το (Β) ανωτέρω η Ελληνική Γεωργική Εταιρεία. 
 

 
 
 
 
E.  Έτος 1920. 

Το Τμήμα Εμπορίου ΗΠΑ, στην έκδοση Νοεμβρίου 1920 προδιαγράφει πως στη περιοχή “district” της 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, παράγεται η γνωστή ελιά «Kalamata» (δηλαδή “Kalamata” olives, ή ελιές από την 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ και όχι ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ όπως επικαλούνται οι αντίδικοι του ΣΥΜΕΠΟΠ) ήταν χαμηλή 
με 6.285 gallons ελιά «Kalamata» να εξάγεται στις ΗΠΑ σε άλμη το 1919. 
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ΣΤ.  Έτος 1921. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Από την έκδοση “The Market Reporter” των ΗΠΑ, είναι 
σαφές πως μεταξύ των προϊόντων που αξάγονταν στις 
ΗΠΑ ήταν και οι ελιές από την περιοχή της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
(district of Kalamata) όπου περιλαμβάνεται και το 
Γύθειον της Λακωνίας, καταδυκνύοντας έτσι τον 
ιστορικό και εμπορικό δεσμό μεταξύ των δυο νομών. 
Καθίσταται επίσης σαφές πως «Μαύρες ελιές 
συντηρημένες σε λάδι αλλά και σε άλμη εξάγονταν από 
την Καλαμάτα το 1920 προς ΗΠΑ …». 
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Ζ.  Έτος 1929 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ. 

Από τον ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ της 7/10/1929 σελίδα 8-9, είναι σαφές πως η ελιά εκτός της 
ευρύτερης περιοχής Καλαμάτας, ονομάζονταν «Καλαμών» και όχι «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» ή «Kalamata olives» 
όπως διατείνονται οι αντίδικοι του ΣΥΜΕΠΟΠ.   

Ειδικότερα, στον ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ αναφέρεται πως: 

«Επίσης παρασκευάζονται εν Λακωνία περί τα οκάδες 500.000-700.000 ελαιών κατά τον τύπον των 
Καλαμών οίτινες καταναλίσκονται εν Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, Μασσαλίαν, Αίγυπτον, και ΗΠΑ 
εις μικράν όμως κλίμακα». 
 

 
 
 
Στο τεύχος 19/10/1929 σελίδα 4-5 του ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, αναφέρεται η Ελληνική και 
παγκόσμια διακίνηση επιτραπέζιων ελιών, ενώ «τα σπουδαιότερα κέντρα εμπορίου ελαιών της Ελλάδος 
ήταν η Άμφισσα, αι Καλαμαί και ο Βόλος, εκ των οποίων κυρίως εξάγονται στο εξωτερικό οι εξαιρετικής 
ποιότητας ελιές Αμφίσσης, Καλαμών, Πηλίου, είτε απευθείας, είτε μέσω του λιμένος Πειραιώς». 
Σαφώς αναδεικνύεται εκ νέου το γεγονός πως ελιές Καλαμών, παράγονταν στη περιοχή Καλαμάτας και 
εξάγονταν από τον λιμένα Καλαμάτας, ενώ ελιές από Άμφισσα εξάγονταν από τον λιμένα Πειραιώς και 
ονομάζονταν Αμφίσσης. 
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Στο τεύχος 19/10/1929 σελίδα 6-7, αναφέρεται πως ελιές της Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας 
καταναλίσκονται κυρίως στο εσωτερικό ή ελαιοποιούνταν, ενώ ελιές της περιφέρειας Καλαμών 
εξάγονταν λόγω των εξαιρετικών τους ποιοτικών χαρακτηριστικών.   
Οι δε ελαίαι Αταλάντης και Άμφισσας εξάγονται ως ελαίαι Αμφίσσης και όχι ως KALAMATA OLIVES. 
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Οι δε επιτραπέζιες ελιές της περιφέρειας Καλαμών λόγω της εξαιρετικής τους ποιότητας είναι γνωστές σε 
όλες τις αγορές του εξωτερικού, ενώ ιδιαιτέρως απορροφώνταν στις ΗΠΑ, Τουρκία, Αίγυπτο, κλπ. 
 
Επομένως μόνο οι σημερινοί Μεσσήνιοι παραγωγοί και εξαγωγείς παραδοσιακά πωλούσαν KALAMATA 
OLIVES στο εξωτερικό. 

 

                                                                                                     
 
 
 

Η.  Έτος 1953. 

Στις δικαστικές αίθουσες των ΗΠΑ συζητήθηκες υπόθεση όπου η εταιρεία ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ και Υιοί 
από ΚΑΛΑΜΑΤΑ εξήγαγε ελιές που καλλιεργούνται στην Μεσσηνία και εισάχθηκαν στις ΗΠΑ στις 
14/1/1950. 
Το δικαστήριο αναφέρει τις ελιές αυτές ως Ελληνικές γνωστές ως GREEK TYPE (Ελληνικού τύπου) 
«Kalamatas ή Calamata»  ενώ γνωστή είναι η διαδικασία χάραξης και παρασκευής σε άλμη.   

Έτσι εξηγείται και το Calamata στο μεταγενέστερο Βασιλικό Διάταγμα της 20/8/1954 και αργότερα στο 
Π.Δ. 221/ ΦΕΚ 63_30.3.1979 «Περί τυποποιήσεως, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου των προς 



   

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και KALAMATA OLIVES από το 1900   Σελίδα 10 από 13 

 

εξαγωγήν προοριζόμενων επιτραπεζίων ελαιών», Άρθρο 7.3 όσον αφορά την κατηγορία μεγέθους, 
εφόσον οι Μεσσήνιοι δημιούργησαν τις συνθήκες ώστε ως KALAMATA OLIVES να είναι γνωστές ως 
προερχόμενες από την ΚΑΛΑΜΑΤΑ της Μεσσηνίας.  Αυτό όμως δεν αναιρεί την απαίτηση του Άρθρου 
19.2.α για υποχρεωτική αναγραφή της ποικιλίας ΚΑΛΑΜΩΝ. 
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Θ.  Έτος 1955. 

Στις δικαστικές αίθουσες των ΗΠΑ, το 1955 ξεκαθαρίζεται και πάλι πως «Kalamata olives» προέρχονται 
ΜΟΝΑΧΑ από την ευρύτερη περιοχή της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «olives from the Kalamata region in Greece».   
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Β. Π.Δ. 221/1979 περί τυποποιήσεων συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου των προς εξαγωγής 
επιτραπέζιων ελαίων – Φ ΕΚ 63/30.3.1979.       

 

Τόσο οι ΔOEΠΕΛ και ΠΕΜΕΤΕ2, όσο και οι πρώην ΥΠΑΑΤ Β. Αποστόλου, Σ. Αραχωβίτης και Γ.Γ. ΥΠΑΑΤ Ν. 
Αντώνογλου3  διατείνονται πως το Π.Δ. 221/1979 (προγενέστερο της καταχώρησης ΠΟΠ) υιοθετεί την 
εμπορική ονομασία «KALAMATA OLIVES» και πως για 14 χρόνια μέχρι το 1993, επιτραπέζιες ελιές από 
εξάγονταν από το λιμάνι της Καλαμάτας με αυτή την εμπορική ονομασία από όλες ανεξαρτήτως τις 
Ελληνικές επιχειρήσεις. 

Όμως, η αλήθεια είναι πως τo Π.Δ. 221/79, Άρθρο 19.2.α επιβάλλει την ένδειξη της ποικιλίας ΚΑΛΑΜΩΝ 
στην ετικέτα, και όχι “KALAMATA OLIVES».  Η ερμηνεία αυτή είναι η πλέον λογική εφόσον είναι σύμφωνη 
με όλη την πληροφόρηση που παρουσιάστηκε από επίσημες πηγές στο (Α) ανωτέρω. 

Ειδικότερα: 

Το Άρθρο 19.1.ε ΠΔ 221/79 σαφώς αναφέρει πως πρέπει να αναγράφεται «Η Ελληνική προέλευσις του 
προϊόντος», όχι δηλαδή εισαγόμενες ελιές. 

Το Άρθρο 7.3 αναφέρει πως ΜΟΝΟ «Προκειμένου περί ολοκλήρων ελαιών ποικιλίας ΚΑΛΑΜΩΝ 
προτάσσεται της κατηγορίας μεγέθους ή του αριθμού καρπών ανά χιλιόγραμμων η λέξις CALAMATA».  

Για την προέλευση του όρου CALAMATA δείτε «Έτος 1954» στην προηγούμενη Ενότητα ανωτέρω.  Η εν 
λόγω απαίτηση του Π.Δ. 221/79 αφορά στον προσδιορισμό τύπου ελιών της ποικιλίας ΚΑΛΑΜΩΝ εφόσον 
συσκευάζονται ΟΛΟΚΛΗΡΑΙ (όχι εκπυρηνωμένες, ροδέλα, πάστα κτλ.), επί παραδείγματι «CALAMATA 
COLOSSAL» ή «CALAMATA LARGE» και όχι «KALAMATA OLIVES» που εσφαλμένα επικαλείται η ΔΟΕΠΕΛ. 

Η αλήθεια είναι ότι την εποχή εκείνη, ο όρος «KALAMATA OLIVES» χτίστηκε μόνο από Μεσσήνιους 
εξαγωγείς όπως αποδείχτηκε στο (Α) ανωτέρω, και δεν προβλέπονταν από το Π.Δ. 221/79 όπως 
παραπλανητικά κάποιοι αναφέρουν.   

Η επισήμανση που επέβαλε το ανωτέρω Π.Δ. στο άρθρο 19.2.α ήταν επί παραδείγματι 

ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ 

Ελληνικής προέλευσης 

«Calamata Jumbo» 

Γεγονός όμως είναι ότι μετά την καταχώρηση του Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ, κάθε αναφορά στον όρο 
«KALAMATA OLIVES» απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανεξάρτητα της Υ.Α. Β. Αποστόλου 
που αποτελεί απλά αντιπερισπασμός και κατάφωρη παραβίαση Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 

Επιπροσθέτως, η ανωτέρω διάταξη στο ΠΔ 221/79 καταργήθηκε με το νέο Π.Δ. 81/16.3.1993 ΦΕΚ 
36/19.3.1993 «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών 
προϊόντων», και ειδικότερα, από το Άρθρο 5.3 κατωτέρω: 

«Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του γεωγραφικού ονόματος μιας περιοχής 
ή τόπου, που αναγνωρίζεται ως ονομασία προέλευσης γεωργικών προϊόντων, 
για ομοειδή προϊόντα άλλης προέλευσης, έστω και αν του τοπωνυμίου 
προηγούνται ή έπονται εκφράσεις όπως «γένος¨, ¨τύπος», «είδος», «μέθοδος», 
«τρόπος» και άλλες ανάλογες εκφράσεις». 

Ενώ σαφής είναι ο ορισμός της Ονομασίας Προέλευσης στο Π.Δ. 81/16.3.1993 Άρθρο 1.1.α ως «η 
γεωγραφική ονομασία (τοπωνύμιο) μιας περιοχής ή ενός συγκεκριμένου τόπου που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος που προέρχεται από την περιοχή αυτή ή 

 
2 https://www.agronews.gr/thesmika/188505/k2-o-realismos-tou-kalamata-olives-kai-i-outopia-tou-pop-elia-
kalamatas/?fbclid=IwAR0oYfl69yQSbB_MpGD53GaG_uOgTEzuVXRzZt71ha6cP53vLVe3eyReCPc#.X9X12bDpYyQ.facebook 
 
3 https://www.agronews.gr/apopseis/gnomes/188591/kalamata-sunonumo-tis-poikilias-
kalamon/?fbclid=IwAR0dj5hew4GVvnAYiaCICFDJu_2b_wbQGC7VPYsxmjviLOUN5ah5SXlzZms#.X9oK6Y904ps.facebook 
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από το συγκεκριμένο τόπο του οποίου η ποιότητα ή τα τυπικά χαρακτηριστικό οφείλονται σε παράγοντες 
της περιοχής (φυσικοί ή τεχνικής φύσης συντελεστές)». 

Ως Γεωγραφικό Όνομα Περιοχής ορίζεται στο Π.Δ. 81/16.3.1993  Άρθρο 1.1.β « το επίσημο όνομα της 
περιοχής ή του συγκεκριμένου τόπου που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος, 
καθώς και το παραδοσιακά χρησιμοποιούμενο όνομα μιας περιοχής ή ενός συγκεκριμένου τόπου.  Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις ως περιοχή μπορεί νοείται και το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας». 

Το ανωτέρω Π.Δ. αντικαταστάθηκε και καταργείται στις 24.07.1993, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
κανονισμού ΕΕ 2081/92 (δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 
 
 
Μετά Τιμής 


