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Με προσωπικό Σας σημείωμα, μας ζητήσατε να. άιερευνήσουμε την
δυνατότητα καθιέρωσης ονομασίας προέλευσης ελληνικών τυριών,προκειμένου να αποφύγουμε συνθήκες αθέμιτων ανταγωνισμού και π αραπ ^μ ^ς^
του καταναλωτή ,που δημιουργούνται στη διεθνή αγορά από την κυκλοφο
ρία τυριών από άλλα Κράτη Μέλη, που παρασκευάζονται όμως από γάλα
κατώτερης ποιότητας (α γ ελ αδιν ό).
'Οπως είν αι γνωστό,κυκλοφορεί στην Αγορά της Κοινότητας "Κεφαλο
τύ ρι" με ελληνικά σ τ ο ιχ ε ία , αλλά χώρα προέλευσης είναι η Γαλλία,
όπως επίσης και τυρί "φέτα" Δανικής προέλευσης παρασκευασμένο με
γάλα αγελαδινό ενώ η ελληνική φέτα, παρασκευάζεται με γάλα πρόβειο
ή α ίγ ειο .
Η διεθνής σύμβαση των Παρισίων-Βρυζελλών-Ουάσιγκτωνος-Χάγης Λονδίνου "περί συστάσεως ενώσεως προς προστασίαν της βιομηχανικής
ιδιοκ τη σίας, που στην Ελλάδα κυρώθηκε με τον Ν. 2305/1953, δεν καλύ
πτει το πρόβλημά μας.
Αντίθετα η Ελλάδα παλαιότερα, αν και προσυπέγραφε την σύμβαση
της Βαρκελώνης με την οποία προστατεύοντο οι ονομασίες προέλευσης
ωρισμένων προϊόντων, εν τούτοις η σύμβαση αυτή άγνωστο
γιατί^δεν
κυρώθηκε με νόμο.
Προκειμένου να έχουμε πληρέστερη γνώμη πάνω στο πρόβλημα που μας
τέθηκε, 4χ®ιμε μία σειρά συνεργασιών με Υπηρεσιακούς παράγοντες τίΛ/ν
Υπουργείου Γεωργίας και Εθνικής Οικονομίας καθώς και με τον καθηγητή
στην έδρα της Γαλακτοκομίας στην Γεωπονική Σνολή Αθηνών κ. Γεώργιο
Καλαντζόπουλο.Διερευνήσαμε επίσης το

ενδεχόμενο ύπαρξης σχετικής

