
Ο ΑΓΩΝΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΠ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
Η Φέτα είναι ένα ιστορικό προιόν που αναφέρεται στην Οµηρική ιστορία και η διαχρονική 
της παραγωγή και κατανάλωση στην Ελλάδα από την αρχαιότητα έως σήµερα στηρίζεται σε 
πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών Ελλήνων και ξένων επιστηµόνων. Εχει τα µοναδικά 
οργανοληπτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά  που συνδέονται µε την χλωρίδα, τις φυλές των 
ζώων, την βιοποικιλότητα, το κλίµα, την εκτατική και ηµιεκτατική εκτροφή των ζώων και 
τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής της. Η Ελλάδα έδειχνε συνεχές ενδιαφέρον για τη Φέτα. 
Την περιλαµβάνει στη νοµοθεσία της από το 1926 και έχει υπογράψει σχετικές διµερείς 
συµβάσεις µε άλλες χώρες. Όµως δεν υπήρχε  διεθνές νοµικό πλαίσιο για την κατοχύρωσή 
της. Μόλις δηµοσιεύτηκε ο Ευρωπαικός Κανονισµός 2081/92 για την θεσµοθέτηση των 
ΠΟΠ προιόντων υπέβαλε αίτηση και σχετικό φάκελλο για την εγγραφή της στα σχετικά 
µητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φέτα κατοχυρώθηκε αρχικά µε τον κανονισµό της 
Ευρωπαικής Επιτροπής 1107/96. Το 1999 η Ευρωπαική Επιτροπή ακύρωσε τον κανονισµό 
κατ εντολή του Ευρωπαικού δικαστηρίου µετά από προσφυγή των ∆ανών παραγωγών 
λευκού αγελαδινού τυριού µε λευκαντικά πρόσθετα, µε το όνοµα φέτα και προχώρησε σε 
έρευνα γνώµης των ευρωπαίων καταναλωτών µέσω δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Την ίδια 
χρονιά της ακύρωσης του κανονισµού κατοχύρωσης της Φέτας ως ΠΟΠ προιόντος το 1999 
συγκροτήθηκε το Θεσσαλικό δίκτυο Φορέων για την υπεράσπιση της φέτας. Το 2001 µετά 
από Πανελλήνια συνάντηση φορέων στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο συγκροτήθηκε 
Πανελλαδική συντονιστική επιτροπή. Η συντονιστική Επιτροπή διοργάνωσε δεκάδες 
ενηµερωτικές συγκεντρώσεις ενηµέρωσης φορέων και πολιτών αναπτύσσοντας ένα κίνηµα 
υπέρ της φέτας σε όλη την χώρα µε παράλληλη ενηµέρωση των ευρωπαικών κοινωνικών 
κινηµάτων και δηµοκρατικών θεσµών. Τον Μάρτιο του 2002 αντιπροσωπεία της 
Συντονιστικής Επιτροπής µεταβήκαµε στις Βρυξέλλες όπου σε παραστάσεις στην Μόνιµη 
Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο Ευρωπαικό κοινοβούλιο και στην Ευρωπαική Επιτροπή 
παρουσιάσαµε τις θέσεις του κινήµατος και καταθέσαµε κείµενο τεκµηρίωσης µε τις 
υπογραφές 120 Ελληνικών φορέων παραγωγικών, συνεταιριστικών, κοινωνικών και φορέων 
της αυτοδιοίκησης. Μετά και από την παρέµβαση της Πανελλαδικής συντονιστικής 
επιτροπής ακολούθησε η έκδοση του ισχύοντος κανονισµού 1829/2002 της Ευρ. Επιτροπής 
µε τον οποίο κατοχυρώνονταν οριστικά η φέτα ως Ελληνικό ΠΟΠ Προιόν στην Ευρωπαική 
Ενωση. Aκολούθησε νέα προσφυγή των ∆ανών και Γερµανών κατά του κανονισµού 
κατοχύρωσης η οποία απορρίφτηκε στις 25/10/2005 µε απόφαση του Ευρωπαικού 
δικαστηρίου.   
Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, του IRI Worldwide και του περιοδικού ‘Τρόφιµα και 
Ποτά ‘ 2014  για την παρασκευή Φέτας στην χώρα µας απασχολούνται 100.000 κτηνοτρόφοι 
µε 12.000.000 αιγοπρόβατα και 300.000 εργαζόµενοι συνολικά στην πρωτογενή παραγωγή, 
µεταποίηση και υπηρεσίες και παράγουν 120.000 τόνους ετησίως σε 400 τυροκοµεία. Οι 
ετήσιες εξαγωγές της χώρας µας συνεχώς αυξανόµενες ανέρχονται σε 45.000 τόνους και 260 
εκ. ευρώ τζίρο ετησίως µε διανοµή σε 35 χώρες και στις 5 ηπείρους. H Ελλάδα παράγει και 
διακινεί το 28% της παγκόσµιας παραγωγής τυριών µε ονοµασία Φέτα. Γεγονός που δείχνει 
ότι ένα 72% της παγκόσµιας κατανάλωσης αφορά µαζική παραγωγή και εµπορία προιόντων 
αποµίµησης φέτας κυρίως αγελαδινών λευκών τυριών από ΗΠΑ, Καναδά, Ν. Αφρική, Κίνα, 
κλπ  
Αυτή ακριβώς η διαφορά της πλεονάζουσας διεθνούς ζήτησης των 500.000 τόννων περίπου 
φέτας και πάνω από ένα δίς ευρώ τζίρου είναι το πεδίο εµπορικής διαµάχης έως σήµερα και 
θα είναι τα επόµενα χρόνια ανάµεσα στην Ελληνική ΠΟΠ Φέτα και στις αποµιµήσεις των 
ανταγωνιστών της. 
Τι µπορούµε να κάνουµε για να υπάρξει µια αισιόδοξη προοπτική στους όρους παραγωγής 
και εµπορίας: 



1) Να εκπονήσουµε ένα Εθνικό σχέδιο για την βιώσιµη Ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και 
να ενισχύσουµε την κτηνοτροφική παραγωγή ποιοτικού αιγοπροβείου γάλακτος 
µέσω των συνδεδεµένων ενισχύσεων µέ την αναθεώρηση  της ΚΑΠ που 
ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2016, µε αύξηση της ενίσχυσης για την περιφέρεια 
των βοσκοτόπων,  µε ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκοτόπων και 
αύξηση των ενισχύσεων στα κτηνοτροφικά φυτά και ψυχανθή για παραγωγή 
ζωοτροφών. Να ενεργοποιηθούν µέτρα ενίσχυσης της µεταποίησης και του 
εξαγωγικού προσανατολισµού των τυροκοµικών επιχειρήσεων µέσω του ΕΣΠΑ και 
του Αναπτυξιακού Νόµου. 

2) Να συγκροτηθεί άµεσα Εθνικός διεπαγγελµατικός φορέας διαχείρισης της ΠΟΠ 
Φέτας και των ΠΟΠ τυροκοµικών προιόντων µας µε την συνεργασία παραγωγικών, 
καταναλωτικών και φορέων της αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου όπως έχουν 
κάνει οι Ιταλοί µε την Παρµεζάνα και οι Γάλλοι µε το ροκφόρ, ώστε να αναλάβουν 
δράσεις ποιοτικών ελέγχων και προβολής και υποστήριξης της φέτας στην Ελληνική 
και στις διεθνείς αγορές και αντιµετώπιση των Βουλγάρικών και άλλων παράνοµων 
διακινητών φέτας στην Ευρωπαική Ενωση που γίνεται  µε την απαράδεκτη ανοχή της 
Ευρωπαικής Επιτροπής. Επίσης να αναλάβουν δράσεις πιστοποίησης του Ελληνικού 
γιαουρτιού ως παραδοσιακού προιόντος ιδιοτυπίας ΕΠΙΠ του κανονισµού 1151/2012 
καθόσον µπορεί να απευθύνεται σε µια διεθνή αγορά δεκάδων δίς ευρώ, για να 
ανταγωνιστεί τις αποµιµήσεις γιαουρτιού ‘Ελληνικού τύπου’ που προωθούν οι 
Τσέχικες, Τούρκικες, Αµερικάνικες και άλλες εταιρείες ανά τον κόσµο. 

3) Τα Υπουργεία Γεωργίας  Τροφίµων  και Ανάπτυξης που από την έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων το 2012 έως σήµερα κακώς συµβιβάστηκαν στην συµφωνία των 6 
χωρών της νότιας Αφρικής µε την ΕΕ για 5ετή µεταβατική περίοδο παράλληλης 
εµπορίας της ΠΟΠ Φέτας και των αποµιµήσεων ‘Φέτας’ κυρίως αγελαδινού 
Γάλακτος της Νότιας Αφρικής, να ξεκινήσουν την διαδικασία αναθεώρησής της για 
ισότιµη κατοχύρωση και προστασία της ΠΟΠ Φέτας µε τα άλλα 220 ΠΟΠ προιόντα 
της Ευρωπαικής Ενωσης. 

4) Η Κυβέρνηση στις επιχειρούµενες συµφωνίες ΕΕ-Καναδά (CETA) και ΕΕ-ΗΠΑ 
(ΤΤΙΡ) να διαµορφώσει συµµαχίες και αν χρειαστεί να ασκήσει βέτο υπέρ της 
πλήρους διεθνούς κατοχύρωσης της φέτας και των 100 ΠΟΠ, ΠΓΕ αγροτικών 
προιόντων και τροφίµων και των 40 ΠΟΠ κρασιών της χώρας  απαιτώντας την µη 
εξοµείωσή τους µε τα εταιρικά αµερικάνικα προιόντα, αλλά την πλήρη προστασία 
των ΠΟΠ και ΠΓΕ προιόντων και των βιολογικών προιόντων της χώρας και την 
αποτροπή καλλιέργειας και εµπορίας µεταλλαγµένων. 

5)  Το ∆ίκτυο φορέων και πολιτών ενάντια στην ΤΤΙΡ, CETA, Τοπικό, Ελληνικό και 
Ευρωπαικό  απαιτεί από τις Κυβερνήσεις της Ευρώπης, την Ευρωπαική Επιτροπή και 
το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο να κάνουν χρήση του άρθρου 4 της συνθήκης της 
Λισαβόνας σύµφωνα µε το οποίο οι διεθνείς εµπορικές συµφωνίες, όταν έχουν 
επιπτώσεις στην κοινωνική πολιτική, στην γεωργία, στο περιβάλλον, στον πολιτισµό 
και στα δικαιώµατα των καταναλωτών  είναι µεικτής αρµοδιότητας συµφωνίες και 
απαιτούν την σύµφωνη γνώµη των Εθνικών Κοινοβουλίων. 
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