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Δ ύο νέα προγράμματα του Καν. 1144/2014 που στο-
χεύουν στην προώθηση ευρωπαϊκών αγροδιατρο-
φικών προϊόντων, υποβλήθηκαν από τον ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Και τα 2 αυτά προγράμματα είναι 3ετούς διάρκειας και αφορούν 
δράσεις ενημέρωσης και προώθησης της Φέτας ΠΟΠ, με στόχο 
την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης του 
προιόντος. Το ένα πρόγραμμα στοχεύει στις αγορές του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, με προϋπολογι-
σμό περίπου 3 εκατ. (εκ των οποίων 2,25 εκατ. από την ΕΕ). Το 
δεύτερο πρόγραμμα αφορά τις αγορές Καναδά και ΗΠΑ, με προ-
ϋπολογισμό 3,47 εκατ. (εκ των οποίων 2,95 εκατ από την ΕΕ).

Μοναδικά χαρακτηριστικά της ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ 
Η Φέτα είναι το πιο αντιπροσωπευτικό ελληνικό τυρί, το αρ-

χαιότερο ευρωπαϊκό τυρί και ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά 
της Ευρώπης. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το 
51% της ελληνικής παραγωγής τυριών είναι η Φέτα.

Η Φέτα έχει αναπτύξει άρωμα, γεύση, υφή, θρεπτική αξία και 
γενικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν μοναδική. Πρόκειται 
για ένα γνήσιο τυρί ΠΟΠ, που έχει συνδεθεί με τη μεσογειακή 
διατροφή και ανά τον κόσμο είναι πρωταρχικό γνώρισμα αυτής 
της διατροφής, που αξίζει την προσοχή των καταναλωτών πα-
γκοσμίως, και μέσω των δύο νέων προγραμμάτων, υποστηρίζε-
ται εμπράκτως από την ΕΕ.

Προϊόν–ορόσημο για την Ελλάδα
Η Φέτα είναι προϊόν-ορόσημο για την Ελλάδα, μαζί με το 

ελαιόλαδο, τις επιτραπέζιες ελιές και τα προϊόντα υδατοκαλλι-
έργειας, ένας από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς 
της ελληνικής οικονομίας, με σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ της 
χώρας μας. 

Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι το προϊόν προσφέρει ερ-
γασία σε χιλιάδες άτομα συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων 
μερικών από τις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας (και, συνε-
πώς, της Ευρώπης), όπου παρασκευάζεται το 75% της Φέτας. 
Ο τομέας της Φέτας έχει εξέχουσα σημασία καθώς ενισχύει τα 
οικονομικά μεγέθη της Ελλάδας με σημαντικούς εξαγωγικούς 
δείκτες και απασχολεί χιλιάδες αγρότες, τις οικογένειές τους και 
προσωπικό. Η ενίσχυση του προϊόντος θα αποτελέσει μέσο προ-
σέλκυσης εισοδήματος για τον πρωτογενή και τον δευτερογενή 
τομέα και σημαντικό στοιχείο της αγροτικής ανάπτυξης. 

Παγκόσμιος ανταγωνισμός από τυριά  
«ΤΥΠΟΥ ΦΕΤΑ»

Παρότι η Φέτα έχει καταχωριθεί ως ΠΟΠ προιόν, οι παραγωγοί 
συνεχίζουν να απειλούνται καθώς η Φέτα αντιγράφεται μαζικά 
(ακόμη και μερικώς) και τα τυριά τύπου φέτα (λευκό τυρί άλμης) 
έχουν κατακλύσει την παγκόσμια αγορά. Η ανάγκη προώθησης 
του αυθεντικού τυριού καθίσταται επιτακτική και με περιθώρια 
εμπορικής εκμετάλλευσης εξαιρετικά υψηλά. Η στιγμή είναι κα-
τάλληλη για να εντείνουμε τις προσπάθειές προκειμένου να εξα-
σφαλίσουμε ότι η Φέτα ΠΟΠ επιτυγχάνει παγκόσμια διείσδυση.

Στις χώρες της ΕΕ
Τα προϊόντα ΠΟΠ απολαμβάνουν μεγάλη προστασία και είναι 
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σεβαστά ενώ απαιτείται σήμανση προέλευσης. Ωστόσο, στην πε-
ρίπτωση της Φέτας, οι απομιμήσεις εδραίωσαν τη θέση τους στην 
αγορά με εντατικές προσπάθειες εμπορικής προώθησης προτού η 
Φέτα λάβει την πιστοποίηση ΠΟΠ. Παρότι δεν επιτρέπεται να χρη-
σιμοποιούν την ονομασία «φέτα» πουθενά, αυτές οι απομιμήσεις 
έχουν εδραιώσει μια ισχυρή εμπορική εικόνα και συνειρμούς με το 
αυθεντικό προϊόν. Ενώ οι παραγωγοί υιοθετούν τον επίσημο όρο 
«λευκό τυρί» για προϊόντα τύπου φέτα, οι καταναλωτές δεν έχουν 
σταματήσει να τα αποκαλούν «φέτα» στην καθημερινότητά τους. 
Το πρόγραμμα δράσης σε Ηνωμένο Βασιλείο, Γαλλία και Γερμανία 
θα καλλιεργήσει ευρύτατα τη γνώση των αδιαμφισβήτητα ανώτε-
ρων χαρακτηριστικών της Φέτας ΠΟΠ και γενικά την αυθεντικό-
τητα των προϊόντων ΠΟΠ, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιληπτή 
(και πραγματική) αξία του αυθεντικού προϊόντος.

Στις τρίτες χώρες
Στις χώρες στις οποίες δεν απαιτείται κανένα σήμα προέλευ-

σης στη συσκευασία, όπως ΗΠΑ και Καναδάς, είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να γνωρίζουμε από πού προέρχονται τα προϊόντα. Επί-
σης, δεν αναγνωρίζονται οι κανόνες που διέπουν τα προϊόντα 
ΠΟΠ, όπως τη φέτα. Το γεγονός αυτό καθιστά δυσκολότερο 
το έργο των Ελλήνων μικρομεσαίων παραγωγών που πρέπει 
να ανταγωνιστούν μεγάλες εταιρείες εκτός ΕΕ που προωθούν 
ως φέτα το τυρί τύπου φέτα που εμπορεύονται, μολονότι δεν 
παρασκευάζεται στην Ελλάδα και παρουσιάζει σημαντικές δια-
φορές από την Φέτα ΠΟΠ, όχι μόνο ως προς την προέλευση, 
αλλά επίσης ως προς την υφή και τη γεύση (ως αποτέλεσμα της 
χρήσης αγελαδινού γάλακτος και της διαφορετικής διαδικασίας 
παρασκευής). Στην πράξη λοιπόν, τα τυριά τύπου φέτας επιτυγ-
χάνουν περισσότερες πωλήσεις είτε λόγω τιμής είτε λόγω ευκο-
λίας πρόσβασης, λόγω εντατικών προσπαθειών εμπορικής προ-
ώθησης ή λόγω άγνοιας ή παραπλάνησης των καταναλωτών, με 
αποτέλεσμα να παραμένουν άγνωστα η τεχνογνωσία προϊόντων 
που αξίζουν επιβράβευση.

Συνεπώς, δεδομένων των τωρινών συνθηκών και των τάσεων 
της αγοράς, η δημιουργία ενός δικτύου για την παροχή πληρο-
φοριών για τη Φέτα σε τρίτες χώρες, οι συστηματικές δραστηρι-
ότητες εμπορικής προώθησης και η αναζήτηση συνεργειών μέσω 
του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης, αποτελούν βασικές 
προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του προϊόντος και την ανάδειξη 
της ανώτερης ποιότητάς του, και παρέχουν υποστήριξη στα συ-
στήματα ΠΟΠ που εγγυώνται την αυθεντικότητα. 

Κύριοι στόχοι του προγράμματος 
  Η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού-στόχου σχε-

τικά με το γεγονός ότι η Φέτα ΠΟΠ είναι η μοναδική 
αυθεντική Φέτα και ως τέτοια παράγεται στην Ελλάδα, 
μέσω:
•  Ενημέρωσης για την ποιότητα και τις γευστικές διαφορές με-

ταξύ της Φέτας ΠΟΠ και του λευκού τυριού άλμης τύπου 
φέτας, καθώς και για τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματά της. 
Θα επισημανθεί η ανώτερη ποιότητα του προϊόντος και οι 
υψηλές προδιαγραφές που ακολουθούνται σε όλα τα στάδια 
παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας, 
προκειμένου η Φέτα ΠΟΠ να αποτελέσει συνειδητή επιλογή 
από τους καταναλωτές.

•  Υπενθύμισης για τα πλεονεκτήματα της Φέτας ΠΟΠ την οποία 
εγγυώνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας 
όσον αφορά την προέλευση, την ιχνηλασιμότητα, την αυθε-
ντικότητα, την επισήμανση, τη συσκευασία, την ευελιξία στη 

χρήση ως συστατικού σε συνταγές, τη συντήρηση και τη θρε-
πτική αξία για την υγεία και τη μακροζωία. Η χρήση του σλό-
γκαν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «ENJOY. It’s from Europe» 
θα ενισχύσει αυτή την προσπάθεια.

  Να επιτευχθεί διψήφια αύξηση στις εξαγωγές της Φέτας 
ΠΟΠ στις αγορές-στόχο στο σύνολό τους. Σε μια ήδη με-
γάλη αγορά, η οποία έχει πλημμυρίσει με απομιμήσεις φέτας, 
η μετατόπιση της ζήτησης από τις απομιμήσεις στη Φέτα ΠΟΠ, 
ως συνέπεια των καλά σχεδιασμένων επικοινωνιακών δραστη-
ριοτήτων, θα οδηγήσει σε αύξηση του μεριδίου της αγοράς και 
κατ’ επέκταση αύξηση των εξαγωγών, αύξηση της παραγωγής 
γάλακτος και των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων, ενισχύο-
ντας έτσι σημαντικά τον πρωτογενή τομέα της χώρας.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα δύο προγράμματα υποστη-

ρίζουν ο ΣΕΒΓΑΠ, ο ΣΕΚ, ο ΟΔΙΠΠΑΦ, η Ένωση Παραγωγών 
Θεσσαλίας, η Ομοσπονδία Ενώσεων Κκτηνοτρόφων Θεσσαλίας, 
η Πανελλήνια Ένωση Εκτροφέων και η Trade Thessalia Lactis 
- Εταιρεία Πωλήσεων & Διανομής Γαλακτοκομικών Προϊόντων 
Θεσσαλίας, με την πείρα και την τεχνογνωσία τους, προκειμένου 
να υλοποιθηθεί μια επιτυχημένη εκστρατεία με σημαντικά αποτε-
λέσματα στην ευαισθητοποίηση του κοινού και τις πωλήσεις της 
Φέτας ΠΟΠ, η οποία θα επιφέρει υψηλή απόδοση επένδυσης. 

Κοινό-Στόχος
Οι δράσεις στοχεύουν (ομάδες-στόχοι) σε:

1.  Καταναλωτές μεσαίου και υψηλού κοινωνικοοικονομικού 
επιπέδου. 

2.  Διαμορφωτές κοινής γνώμης (εθνικοί και διεθνώς αναγνω-
ρισμένοι επαγγελματίες στη βιομηχανία τροφίμων, δημοσιο-
γράφοι, διατροφολόγοι-διαιτολόγοι, food bloggers, οργανώ-
σεις καταναλωτών κ.λπ.).

3.  Επαγγελματίες στη διανομή τροφίμων (εισαγωγείς, εκπρόσωποι 
μεγάλων καταστημάτων, χονδρέμποροι, λιανοπωλητές κ.λπ.).

4.  Επαγγελματίες στην εστίαση (HORECA-ιδιοκτήτες εστιατο-
ρίων, υπεύθυνοι χώρων εστίασης, εταιρίες τροφοδοσίας - 
catering κ.λπ.).

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Μέσω των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων στις αγορές-στό-

χος που θα σχεδιαστούν θα αξιοποιηθούν όλα τα κατάλληλα 
κανάλια επικοινωνίας και διανομής και όλα τα σύγχρονα μέσα 
προώθησης και διαφήμισης.

Όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα έχουν 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτευχθούν με τον πιο κατάλληλο τρό-
πο οι επιθυμητοί και συγκεκριμένοι κύριοι στόχοι του προγράμ-
ματος, σύμφωνα με τις πολιτικές και τους κανόνες της ΕΕ. Χάρη 
στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, σε συνδυασμό με την 
προώθηση σχετικά με την ευέλικτη χρήση και τη γαστρονομική 
διάσταση του προϊόντος καθώς και την τρέχουσα δυναμική των 
εξαγωγών της, η Φέτα ΠΟΠ θα καταστεί ισχυρός ανταγωνιστής, 
εάν όχι κυρίαρχος, στην αγορά. Η ώθηση στις εξαγωγές της Φέ-
τας ΠΟΠ θα αυξήσει την παραγωγή γάλακτος και το εισόδημα 
των αγροτών ενώ θα ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα και το ΑΕΠ 
της Ελλάδας.
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