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ΔΗΛΩΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΣΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΦΕΣΑ 

 

Με τθν παροφςα επιςτολι μασ επικυμοφμε να εκφράςουμε τθν αναγκαιότθτα 

υλοποίθςθσ των προγραμμάτων προϊκθςθσ τθσ Φζτασ και τθ ςυμβολι τουσ ςτθν κοινι 

προςπάκεια όλων μασ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και του μεριδίου αγοράσ του 

εμβλθματικοφ εκνικοφ μασ προϊόντοσ τόςο εντόσ, όςο και εκτόσ τθσ Ε.Ε, ιδιαιτζρωσ δε ςε 

εκείνεσ τισ αγορζσ των τρίτων χωρϊν που θ μοναδικότθτα τθσ ταυτότθτασ τθσ φζτασ δεν ζχει 

κατοχυρωκεί και ζχουν τισ μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ (ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑ).  

Οι ενζργειεσ ενθμζρωςθσ και προϊκθςθσ κα ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ των καταναλωτϊν για τα πλεονεκτιματα του προϊόντοσ και τθσ 

παραδοςιακισ μεκόδου παραγωγισ του, για το μοναδικό χαρακτιρα, τθν αυκεντικότθτα, τθν 

υψθλι ποιότθτα κακϊσ και για τθ γνθςιότθτά του ςε ςχζςθ με τισ απομιμιςεισ, λαμβάνοντασ 

ιδιαιτζρωσ υπόψθ τισ ζντονεσ πιζςεισ που δζχεται το προϊόν ςτισ διεκνείσ αγορζσ από τυριά 

«τφπου φζτα» που παράγονται οπουδιποτε αλλοφ πλθν τθσ Ελλάδασ. Παράλλθλα κα 

ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθν εξοικείωςθ των καταναλωτϊν με τα ςφμβολα, τισ ενδείξεισ και 

τα αρκτικόλεξα που καταδεικνφουν τθ ςυμμετοχι ςτα ευρωπαϊκά ςυςτιματα ποιότθτασ, τα 

οποία κεςπίςτθκαν με τον κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του υμβουλίου.  

Σα προγράμματα αυτά αναμζνεται να προςφζρουν ολοκλθρωμζνθ υποςτιριξθ ςτον 

τομζα τθσ Φζτασ, με τθν Ελλάδα να λαμβάνει δυναμικά μζτρα για τθν αναβάκμιςθ και τθν 

προϊκθςθ του εκνικοφ τθσ προϊόντοσ και τθν ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ των παραγωγϊν, 

ιδίωσ αυτϊν που ηουν ςε μειονεκτικζσ ι απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Η χϊρα μασ, θ οποία 

προσ το παρόν βιϊνει τισ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, κα αντλιςει ςθμαντικά 

κοινωνικά οφζλθ από αυτά τα προγράμματα, δεδομζνου ότι ο τομζασ παραγωγισ τθσ Φζτασ 

βαςίηεται ςτισ εξαγωγζσ ςε  ποςοςτό άνω του 50%, αντιπροςωπεφει το 83% όλων των 

εξαγωγϊν τυριοφ τθσ χϊρασ και αποτελεί ζναν από τουσ πιο δυναμικοφσ και εξωςτρεφείσ 

οικονομικοφσ κλάδουσ τθσ χϊρασ. 

O ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ και οι φορείσ παραγωγϊν φζτασ που υποςτθρίξαμε τθν υποβολι των 

προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ του εκνικοφ μασ προϊόντοσ ςε ΗΠΑ- Καναδά και ςε Γαλλία- 

Ηνωμζνο Βαςίλειο- Γερμανία, με ςτόχο τθν αφξθςθ των εξαγωγϊν,  κεωροφμε ςθμαντικι και 

επιτακτικι τθν απρόςκοπτθ ολοκλιρωςθ των διεκνϊν διαγωνιςμϊν με δεδομζνεσ τισ 

χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ και τισ δυςκολίεσ που εμπεριζχει κάκε ανάλογοσ διαγωνιςμόσ. 

  

Ζχει ηθτθκεί από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια (μζςα ςτα 

νόμιμα πάντα πλαίςια που ορίηει θ ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία) για τθν εμπρόκεςμθ 

ολοκλιρωςθ των τεςςάρων ςθμαντικϊν διαγωνιςμϊν ϊςτε να μθν τεκεί ςε κίνδυνο θ 

αξιοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν κονδυλίων, πολφ ςθμαντικϊν ςε εποχζσ δφςκολεσ για τθ χϊρα 

μασ.  



  

Κανζνα πρόςκομμα δεν πρζπει να ςτακεί εμπόδιο ςτθν προβολι του ςθμαντικοφ εκνικοφ 

μασ προϊόντοσ. Οι φορείσ που υποςτθρίξαμε τισ προτάςεισ εκφράηουμε τθν ζντονθ επικυμία 

μασ για τθν επιτυχι ζκβαςι τθσ και κα ςυμβάλλουμε με κάκε τρόπο ςτθν υλοποίθςι τθσ. 
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