
 

 

Ηράκλειο, 11-10- 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

Θέμα: Σε κίνδυνο τα ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ 

 

Αρκετά συχνά το φως της δημοσιότητας βλέπουν υποθέσεις με  φαινόμενα νοθείας 

και παραποίησης ελληνικών προϊόντων με προορισμό αγορές του εξωτερικού, 

προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους Έλληνες εξαγωγείς εμβληματικών ΠΟΠ 

και ΠΓΕ προϊόντων, όπως η φέτα, το ελαιόλαδο και οι ελιές. 

 Πρόσφατα η ανακάλυψη διακίνησης νοθευμένης φέτας από ελληνική επιχείρηση 

προς τις αγορές της Σουηδίας και της Γερμανίας επιβεβαιώνει μια ανησυχητική 

διάσταση που έχει πάρει το πρόβλημα των αθέμιτων πρακτικών, το οποίο θέτει σε 

κίνδυνο ακόμα και την αποκλειστικότητα της Ελλάδας στην παραγωγή φέτας. 

Οι Έλληνες παραγωγοί έχουν να αντιμετωπίσουν πρακτικές νοθείας από εγχώριες 

επιχειρήσεις που προσεγγίζουν με τα προϊόντα τους,  τις ξένες αγορές επιδεινώνοντας 

την κατάσταση και αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη εξαγωγών.  

Αγελαδινό γάλα στη φέτα αντί για αιγοπρόβειο, πυρηνέλαιο σε πρόσμιξη με 

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, γλυκόζη στο μέλι συνθέτουν τις πρακτικές που 

θέτουν σε ολέθριο  σε κίνδυνο,  το αύριο της ελληνικής παραγωγής. 

Να σημειωθεί ότι σοβαρός κίνδυνος ελλοχεύει για τα ελληνικά ΠΟΠ προϊόντα από 

τις προσπάθειες παράνομης χρήσης της ονομασίας τους στο εξωτερικό και τις 

απομιμήσεις που κυκλοφορούν στα ράφια των διεθνών αγορών. Παράδειγμα,  η 

τελευταία απόπειρα που εντοπίστηκε   στη Χιλή, όπου εγχώριοι παραγωγοί 

γαλακτοκομικών προϊόντων με την υποστήριξη ξένων εταιρειών επιχείρησαν  να 

οικειοποιηθούν την ονομασία της χρήσης φέτας σε τυροκομικά προϊόντα που 

παράγουν, καταθέτοντας μάλιστα και επίσημη αίτηση στον τοπικό Οργανισμό 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 
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Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα 

η Γαλλία και η Δανία, δεν έχουν πάψει να διεκδικούν να παράγουν φέτα από 

αγελαδινό γάλα και να βάζουν υπό αμφισβήτηση το ελληνικό ΠΟΠ προϊόν. 

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

Γιατί δεν εφαρμόζονται ακόμα πιο αυστηρά πρόστιμα και διοικητικές και ποινικές 

κυρώσεις; 

Τι ενέργειες γίνονται για να διασφαλιστεί ο κίνδυνος των ελληνικών ΠΟΠ 

προϊόντων; 

Τι ενέργειες δρομολόγησε  το υπουργείο για το περιστατικό στη Χιλή; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




