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Αειφορία: Εργαλείο για την ενίσχυση
της Αγροτικής ΠολιτικήςΤυριά ΠΟΠ: Τάσεις & προοπτικές

Οι πρώτες αναφορές για τα τυριά εμφανίζονται στην αρχαία 
Ελλάδα από τον Όμηρο στην Οδύσσεια. Σύμφωνα με τη μυθο-
λογία, ο κύκλωπας Πολύφημος ήταν ο πρώτος παρασκευαστής 
τυριών καθώς διαπίστωσε ότι αν άφηνε το γάλα από τα πρόβατα 
στις προβιές των ζώων για λίγες μέρες, αυτό έπηζε και γινόταν 
φαγώσιμο. Η φέτα, λοιπόν είναι ένας είδος τυριού στην άλμη 
που έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα.

Παρόμοια τυριά υπάρχουν σε όλη τη Βαλκανική. Στην Κύπρο 
εισήχθη η συνταγή από την Ελλάδα και είναι τεκμηριωμένη η 
παραγωγή φέτας ήδη από το 1904. Η Δανία, η Γαλλία και η 
Γερμανία ήταν οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή «φέτας». 
Το 1996 όμως καταχωρήθηκε από την ΕΕ η φέτα ως προϊόν 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) για τη χώρα 
μας. Ύστερα από αντιδράσεις άλλων χωρών, η καταχώριση ακυ-
ρώθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον 
Μάρτιο του 1999. Τελικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με 
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, καταχώρισε τη φέτα στον κατάλογο των 
ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ το 2005. Από τότε οι παραγωγοί τυ-
ριού σε άλλες χώρες αναγκάστηκαν να μετονομάσουν τη «φέτα» 
και υιοθέτησαν για την παραγωγή τους επίσημα τον όρο «λευκό 
τυρί».

Με τον όρο προϊόν «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευ-
σης (ΠΟΠ)» νοείται το προϊόν που κατάγεται από συγκεκριμένη 
περιοχή, τόπο, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις χώρα, του οποίου, η 
ποιότητα, η φήμη ή τα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν 
στη γεωγραφική του καταγωγή και η παραγωγή ή/και η μεταποί-
ηση, ή και η επεξεργασία του γίνονται εντός της οριοθετημένης 
γεωγραφικής περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο Φέτα ΠΟΠ νοείται το λευκό τυρί 
άλμης που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα σε συγκεκρι-

μένες περιοχές από γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο που 
δεν ξεπερνάει το 30%. Το γάλα που χρησιμοποιείται για την πα-
ρασκευή της φέτας πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τις 
περιοχές της Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς 
Ελλάδας, Πελοποννήσου και του νομού Λέσβου. 

Επιπλέον, η πήξη του γάλακτος πρέπει να γίνεται εντός 48 
ωρών από την άμελξή του, η λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος 
να είναι τουλάχιστον 6%, το pΗ να είναι περίπου 6,5 και το γάλα 
να προέρχεται από φυλές προβάτων και αιγών παραδοσιακά 
εκτρεφόμενες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στο προς τυροκόμηση 
γάλα απαγορεύεται η συμπύκνωση, η προσθήκη σκόνης, πρωτεϊ-
νών γάλακτος, καζεϊνικών αλάτων και η προσθήκη χρωστικών ή 
συντηρητικών, ενώ επιτρέπεται η προσθήκη παραδοσιακής πυ-
τιάς ή άλλων ενζύμων με ανάλογη δράση.

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται όλα τα τυριά που έχουν κα-
τοχυρωθεί ως ΠΟΠ στη χώρα μας μέχρι σήμερα, όπου το καθένα 
πρέπει να πληρoί τις αντίστοιχες προδιαγραφές σύμφωνα με τη νο-
μοθεσία. Οι τρεις βασικές κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται είναι: 
σκληρά και ημίσκληρα τυριά, μαλακά τυριά και τυριά τυρογάλακτος.

ΤΥΡΙΑ ΠΟΠ

1. Ανεβατό 8. Κατίκι Δομοκού 15. Ξύγαλο Σητείας

2. Γαλοτύρι 9. Κεφαλογραβιέρα 16.  Ξινομυζήθρα Κρήτης

3.  Γραβιέρα 
Αγράφων 10. Κοπανιστή 17.  Πηχτόγαλο Χανίων

4.  Γραβιέρα 
Κρήτης

11.  Λαδοτύρι  
 Μυτιλήνης 18. Σαν Μιχάλη

5.  Γραβιέρα 
Νάξου 12. Μανούρι 19. Σφέλα

6.  Καλαθάκι 
Λήμνου 13. Μετσοβόνε 20. Φέτα

7. Κασέρι 14. Μπάτζος 21.  Φορμαέλα Αράχωβας  
Παρνασσού

Πίνακας 1: Καταχωρισμένες ονομασίες ΠΟΠ τυριών στη χώρα μας.

Ελένη Διαμάντη, MSc, Πτυχιούχος Στατιστικής & Ασφαλιστικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ελευθερία Παθιάκη, Χημικός
Τμήμα Πιστοποίησης, Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών
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Στα σκληρά και ημίσκληρα τυριά ανήκουν η Γραβιέρα Αγρά-
φων, η Γραβιέρα Νάξου, η Γραβιέρα Κρήτης, η Κεφαλογραβιέ-
ρα, το Λαδοτύρι Μυτιλήνης, ο Μπάτζος, το Κασέρι, η Φορμαέ-
λα Αράχωβας Παρνασσού, η Σφέλα, το Μετσοβόνε και το Σαν 
Μιχάλη. Στα μαλακά τυριά ανήκουν η Φέτα, η Κοπανιστή, το 
Καλαθάκι Λήμνου, το Γαλοτύρι, το Ανεβατό, το Κατίκι Δομοκού 
και το Πηχτόγαλο Χανίων. Τέλος, το Μανούρι και η Ξινομυζήθρα 
Κρήτης ανήκουν στα τυριά τυρογάλακτος.

Η εξέλιξη της παραγωγής
Ο κλάδος της κτηνοτροφίας που επικράτησε στην Ελλάδα 

είναι η αιγοπροβατοτροφία, λόγω των εδαφοκλιματικών συν-
θηκών που δεν ευνοούσαν την αγελαδοτροφία. Το 75% του 
εδάφους της καταλαμβάνουν ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις με 
φτωχή βλάστηση, για την εκμετάλλευση των οποίων η εκτροφή 
αιγοπροβάτων αποτελούσε και αποτελεί την καλύτερη λύση. Το 
αιγοπρόβειο γάλα αντιπροσωπεύει το 60% περίπου της συνολι-
κής γαλακτοπαραγωγής της χώρας μας και τουλάχιστον το 85% 
της παραγωγής σε τυριά, προέρχεται από το γάλα αυτό.

Το γεγονός, ότι σήμερα, πολλά από τα τυριά αυτά παρασκευ-
άζονται σε άλλες χώρες από αγελαδινό γάλα επιβεβαιώνει την 
ποιοτική τους υπεροχή έναντι άλλων συγγενών προϊόντων που 
προσπαθούν να «εκμεταλλευτούν τη φήμη τους» και επιβάλλει 
την ανάγκη προβολής τους. 

Η φέτα, ως ο κυριότερος εκπρόσωπος των τυριών, θεωρεί-
ται εμβληματικό προϊόν για την Ελλάδα, καθώς ταυτίζεται με τη 
διατροφική παράδοση και τη γαστρονομία της χώρας μας και 
συνδέεται άμεσα με τα έθιμα και την ιστορία μας. Είναι η ονο-
μασία του δημοφιλέστερου παραδοσιακού τυριού και του πιο 
φημισμένου προϊόντος στην Ελλάδα και συνιστά ένα επώνυμο 
εξαγώγιμο προϊόν. Το κύριο χαρακτηριστικό του παραδοσιακού 
αυτού τυριού είναι η υψηλή ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά του, το πλούσιο άρωμά του, η ευχάριστη και ελαφρά όξινη 
γεύση του. 

Για την Ελλάδα η φέτα αποτελεί ένα επικερδές πεδίο παρα-
γωγικής και εμπορικής δραστηριότητας, σε διεθνές επίπεδο, σε 
μια διαρκώς διευρυνόμενη παγκόσμια αγορά. Από τις 299 επιχει-
ρήσεις παραγωγής τυριών ΠΟΠ που είναι καταχωρισμένες στο 
Σύστημα Ελέγχου & Πιστοποίησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οι 245 
είναι πιστοποιημένες για την παραγωγή φέτας. 

Η συνολική εγχώρια παραγωγή τυριών ΠΟΠ για το έτος 2015, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί ο Οργανισμός μας, ανέρχεται 
στα 114.454.247 κιλά. Σε γενικές γραμμές, παρουσιάζει ανοδική 
πορεία την περίοδο 2010-2015, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 
2,78%. Η παραγωγή της φέτας αυξάνεται διαχρονικά, με μέσο 
ετήσιο ρυθμό 3,1% για την περίοδο 2010-2015 (Διάγραμμα 1). 

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη παραγωγής φέτας για την περίοδο 2010-2015.

Στα διαγράμματα 2 και 3 που ακολουθούν παρατηρούμε, ανά 
κατηγορία, τη διαχρονική εξέλιξη της παραγωγής των άλλων τυ-
ριών ΠΟΠ, για τα έτη 2013, 2014 και 2015. Τα σκληρά, τα ημί-
σκληρα καθώς και τα μαλακά τυριά παρουσιάζουν μια σταθερή 
πορεία, με μικρές αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αυτής, ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επι-
κρατούν (ζήτηση-μείωση από το καταναλωτικό κοινό, αποχώρη-
ση κτηνοτρόφων σε μεγάλη ηλικία από την παραγωγική δρα-
στηριότητα, μείωση του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων κ.ά.).

Διάγραμμα 2: Εξέλιξη παραγωγής σκληρών & ημίσκληρων τυριών 
για την περίοδο 2013-2015.

Διάγραμμα 3: Εξέλιξη παραγωγής μαλακών τυριών για την περίοδο 
2013-2015.

Μικρή παραγωγική δραστηριότητα παρουσιάζουν η Σφέλα, ο 
Μπάτζος, το Σαν Μιχάλη, το Πηχτόγαλο Χανίων, η Κοπανιστή, 
το Ανεβατό, η Ξινομυζήθρα Κρήτης και η Φορμαέλα Αράχωβας 
Παρνασσού. Όσον αφορά το Μετσοβόνε, τη Γραβιέρα Αγράφων 
και το Ξύγαλο Σητείας, μηδενικές είναι οι ποσότητες παραγωγής 
και τα 3 έτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα τυριά τυρογάλακτος, κα-
θώς η παραγωγή τους παρουσιάζει μια σταθερά αυξανόμενη 
τάση, το διάστημα 2013-2015 (Διάγραμμα 4). 

Διάγραμμα 4: Εξέλιξη παραγωγής τυριών τυρογάλακτος  
για την περίοδο 2013-2015.
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Η εξάπλωση της φήμης των προϊόντων ΠΟΠ οφείλεται κυρί-
ως στις καταναλωτικές προτιμήσεις για προϊόντα αυθεντικά, με 
αναφορές στην παράδοση της περιοχής παραγωγής τους, που 
διακρίνονται για κάποια ιδιαίτερα ή και μοναδικά χαρακτηριστικά 
που διαθέτουν και που διαφοροποιούνται σαφώς από τα παρα-
γόμενα σε μαζική κλίμακα προϊόντα. 

Η διεθνής αγορά
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγω-

γέων Ελλάδος, για το έτος 2015, περίπου το 29% της αξίας των 
συνολικών εξαγωγών οφείλεται στην ελληνική γεωργία. Από τα 
100 κορυφαία εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα, σχεδόν το 1/3 συν-
δέεται άμεσα με την αγροτική παραγωγή της χώρας. Η Ελλάδα 
είναι μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγικών χωρών του κόσμου, 
κυρίως στο ελαιόλαδο και στα τυροκομικά προϊόντα, κατέχοντας 
την 3η και την 15η θέση, αντίστοιχα. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
αποτελούν περίπου το 8% του συνόλου των εξαγωγών αγροτικών 
προϊόντων.

Σύμφωνα με την Infobank Hellastat, αν και τα ελληνικά προϊ-
όντα θεωρούνται υψηλής ποιότητας, εν τούτοις λίγα τυριά ΠΟΠ 
έχουν αποκτήσει σημαντική θέση σε αγορές του εξωτερικού, εκ-
μεταλλευόμενα την πιστοποίησή τους. Η αξία των εξαγόμενων 
τυριών αποτελεί το 1,5% του συνόλου των ελληνικών εξαγω-
γών και κατέχει τη 16η θέση στα εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών, όπως και στην παραγωγή 
ΠΟΠ προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, αποτελεί η φέτα ΠΟΠ. 

Για το 2015, οι κυριότερες χώρες εξαγωγής της φέτας είναι η 
Γερμανία, με ποσοστό 33,3% το Ηνωμένο Βασίλειο με 15,2% και 
η Ιταλία με 11,1%. Σημαντικές αγορές για τη φέτα αποτελούν επί-
σης, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία με ποσοστό 5,3% και 3,2% αντίστοι-
χα. (Διάγραμμα 5).

Διάγραμμα 5: Χώρες εξαγωγής της φέτας (2015).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Οργανισμού μας, για 
την τριετία 2013-2015 (Διάγραμα 6), η συνολική ποσότητα τυ-
ριών ΠΟΠ που εξάγεται παρουσιάζει ανοδική πορεία, με μέσο 
ετήσιο ρυθμό αύξησης 15,5%. Το έτος 2013 οι εξαγωγές αποτε-
λούν ποσοστό 35,6% της παραγωγής, ενώ το 2015 αγγίζουν το 
44,2%. Δηλαδή, σχεδόν η μισή παραγωγή τυριών ΠΟΠ διακινεί-
ται σε χώρες του εξωτερικού. 

Διάγραμμα 6: Εξέλιξη παραγωγής & εξαγωγών των τυριών ΠΟΠ  
για την περίοδο 2013-2015.

Η αύξηση αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη φέτα (Δι-
άγραμα 7). Από τους 50.626 τόνους συνολικής εξαγώμενης πο-
σότητας τυριών ΠΟΠ, το έτος 2015, οι 49.800 τόνοι αφορούν τη 
φέτα (ποσοστό 98%). Για την περίοδο 2013-2015, παρατηρούμε 
ετήσια ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 16%, στις εξαγωγές της 
φέτας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, 
συγκρίνοντας το πρώτο τρίμηνο του 2016 με το πρώτο τρίμηνο 
του 2015, η ποσότητα εξαγωγής της φέτας αυξήθηκε κατά 5,7%.

Διάγραμμα 7: Εξέλιξη παραγωγής & εξαγωγών φέτας  
για την περίοδο 2013-2015.

Στα διαγράμματα 8, 9 & 10 παρατηρούμε την εξαγωγική δρα-
στηριότητα των τυριών ΠΟΠ, ανά κατηγορία για τα έτη 2013, 
2014, 2015. Από τα σκληρά & ημίσκληρα τυριά, ο Μπάτζος, η 
Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού και το Σαν Μιχάλη δεν πα-
ρουσιάζουν πωλήσεις στο εξωτερικό. Το Λαδοτύρι Μυτιλήνης, 
αν και εξάγονται πολύ μικρές ποσότητες, παρουσιάζει συνεχή 
αυξητική τάση, της τάξης του 204% την τριετία 2013-2015.
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Διάγραμμα 8: Εξέλιξη εξαγωγών σκληρών & ημίσκληρων τυριών  
για την περίοδο 2013-2015.

Το Καλαθάκι Λήμνου κάνει δυναμική είσοδο στις αγορές του 
εξωτερικού, με αύξηση της τάξης του 1090% για το διάστημα 
2013-2015, ενώ αντίθετα για το Κατίκι Δομοκού, δεν υπάρχει 
ακόμα ενδιαφέρον (Διαγράμμα 9). 

Διάγραμμα 9: Εξέλιξη εξαγωγών μαλακών τυριών  
για την περίοδο 2013-2015.

Όσον αφορά τα τυριά τυρογάλακτος, μόνο το Μανούρι δια-
κινεί αξιόλογες ποσότητες στο εξωτερικό, ενώ η Ξινομυζήθρα 
Κρήτης παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο στην εγχώρια αγορά. 

Διάγραμμα 10: Εξέλιξη εξαγωγών τυριών τυρογάλακτος  
για την περίοδο 2013-2015.

Το Μανούρι έχει μπει δυναμικά στη διεθνή αγορά, καθώς στην 
πάροδο τριών ετών παρουσιάζει θεαματική άνοδο στις εξαγω-
γές, της τάξης του 32%. (Διάγραμμα 11).

Διάγραμμα 11: Εξέλιξη παραγωγής & εξαγωγών μανουριού  
για την περίοδο 2013-2015.

Συμπεράσματα
• Αυξητική τάση της παραγωγής τυριών ΠΟΠ από 105 σε 

114,4 χιλιάδες τόνους για το διάστημα 2013-2015, η οποία 
οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση της παραγόμε-
νης ποσότητας φέτας (από 94,7 σε 103,8 χιλιάδες τόνους).

• Η παραγωγή των υπόλοιπων 20 τυριών ΠΟΠ κυμαίνεται στα ίδια 
περίπου επίπεδα τα τελευταία 3 έτη (10,2-10,5 χιλιάδες τόνους).

• Μικρή, αλλά σημαντική είναι η διαχρονικά αυξανόμενη πα-
ραγωγή του τυριού Μανούρι, ενώ για τη Γραβιέρα Αγράφων, 
το Ξύγαλο Σητείας και το Μετσοβόνε καταγράφεται μηδενική 
παραγωγή.

• Σημαντική αύξηση της τάξεως του 34,2% παρουσιάζουν οι 
εξαγωγές των τυριών ΠΟΠ καθώς από 37,71 χιλιάδες τόνους 
το έτος 2013 (ποσοστό 35,6% επί του συνόλου της παραγω-
γής τυριών ΠΟΠ) ανέρχονται σε 50,63 χιλιάδες τόνους το 
έτος 2015 (ποσοστό 44% επί του συνόλου της παραγωγής 
τυριών ΠΟΠ). Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις 
εξαγωγές της φέτας. 

• Σημαντική αύξηση στις εξαγωγές, την τριετία 2013-2015, 
καταγράφουν και άλλα τυριά ΠΟΠ, όπως το κασέρι (77%), 
το Λαδοτύρι Μυτιλήνης (204%) και το Καλαθάκι Λήμνου 
(1090%).

• Για 8 τυροκομικά προϊόντα ΠΟΠ δεν υπάρχει ζήτηση από το 
εξωτερικό.

Η φέτα αποτελεί έναν από τους καλύτερους πρεσβευτές της 
ποιότητας και αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων 
στο εξωτερικό, κατοχυρώνοντας έτσι την προστιθέμενη αξία που 
απολαμβάνουν οι παραγωγοί, αλλά και οι επιχειρήσεις. 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του δια-
σφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών καταχώρησης των τυ-
ριών ΠΟΠ σε όλα τα στάδια της παραγωγής, συσκευασίας και 
διάθεσης αυτών στην ελληνική αγορά, ώστε ο καταναλωτής να 
απολαμβάνει πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας και δι-
ατροφικής αξίας. 

Παράλληλα όμως, οι ενέργειες προβολής και προώθησης των τυ-
ριών ΠΟΠ στο εξωτερικό πρέπει να εντατικοποιηθούν προκειμένου 
τα ελληνικά τυριά ΠΟΠ να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στη διεθνή 
αγορά, να επιτύχουν μεγαλύτερη ζήτηση και υψηλότερες τιμές.
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