
 ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ   
 GENERAL CONSUMERS’ FEDERATION OF GREECE    

 
Κέντρο Πληροφοριών: Γ. Σεπτεμβρίου 13 - Αθήνα 10432 όρ. 5ος τηλ. 210 36.32.443 Fax. 210 36.33.976 
Ανοιχτή Γραμμή: 11711 email: inka@inka.gr - http://www.inka.gr 44 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ 

 

 

 

 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: κ. Σπυρίδων Δανέλλης, Γεώργιος Παπαστάμκο. 
Κοινοποίηση: Λοιπούς Έλληνες Ευρωβουλευτές  
ΘΕΜΑ. COM(2013)262final 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
«για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά» 
 
Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, 
Το ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο Καταναλωτών)  με περισσότερο από 40 χρόνια διαρκούς 
παρουσίας, έχοντας τεράστιο ενεργητικό και με περισσότερο από 100.000 μέλη, έχει δείξει 
ιδιαίτερη ευαισθησία στην παραδοσιακή καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.  Στην πρόσφατη 
συνεργασία μας με άλλες οργανώσεις τοποθετηθήκαμε επίσημα ενάντια στην 
κατάργηση του Κανονισμού που προετοιμάζεται στο Ευρωκοινοβούλιο 
(κατάργηση που επιδιώκουν συμφέροντα των πολυεθνικών) σχετικά με την 
παραγωγή και διαθεσιμότητα σπόρων στην αγορά. 
Στα πλαίσια αυτής της κατάργησης, υποστηρίζεται η… «διαθεσιμότητα διαπιστωμένων 
σπόρων», ανοίγοντας την αγορά μόνο στους σπόρους των πολυεθνικών, που έτσι 
θα ελέγχουν  πλήρως τη διατροφή με άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των Ευρωπαίων 
Πολιτών.   
Οι σπόροι που κυκλοφορούν στην αγορά από τις πολυεθνικές είναι ελεγχόμενα 
υβρίδια, δηλαδή επεξεργασμένοι σπόροι, που παραβιάζουν την φυσική ανάπτυξη 
των βιολογικών σπόρων, δημιουργώντας έτσι ελεγχόμενα είδη διατροφής.  
Το ΙΝΚΑ στηρίζει την καμπάνια που γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετέχουμε 
ενεργά στην διάσωση των παραδοσιακών σπόρων, όχι μόνο γιατί είναι κληρονομιά 
της αγροτικής παραγωγής της πατρίδας μας, αλλά γιατί πιστεύομαι ότι «είμαστε ότι 
τρώμε» και στην υγιεινή ζωή των Ελλήνων πολιτών δεν χωρούν πια ο Καρκίνος τα 
Καρδιαγγειακά και άλλες σοβαρές ασθένειες, αλλά και στην οικονομία  δεν μπορούν 
να αποφασίζουν πολυεθνικές και να εξοντώνουν κάθε μικρομεσαίο προμηθευτή.  
Έχουμε όλοι μας χρέος να στηρίξουμε την παραδοσιακή γεωργία της χώρα μας, την 
αγροτική οικονομία, αλλά και την πολύ υψηλή ποιότητα αγροτικών προϊόντων. 
Έτσι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υποτιμήσει την ποιότητα ζωής μας με την εξάρτηση 
μας από ελεγχόμενους σπόρους. Μας χρειάζεται μια τεχνολογία  που να σέβεται τον 
Άνθρωπο και τη Φύση.  
Για όλα αυτά σας παρακαλούμε να σεβαστείτε τις κοινές απόψεις και θέσεις από τα 
χιλιάδες μέλη μας (τα οποία με φροντίδα του ΙΝΚΑ θα ενημερωθούν για την 
ψήφο σας ) αλλά και των αρκετά εκατομμύριων μελών σε αντίστοιχες οργανώσεις  σε όλη 
την Ευρώπη, δείχνοντας έμπρακτα ότι ο ρόλος των πολιτικών είναι να εκπροσωπούν 
τον  Λαό της Ευρώπης   και όχι την μειοψηφία των πολυεθνικών, για αυτό σας 
ζητούμε να μην εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία ψηφίζοντας υπέρ της απόρριψης της στις 
27/1/14 και στις 11/2/2014. 
Αθήνα Ιανουάριος 2014 
Το Γραφείο Τύπου του ΙΝΚΑ 
    


