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Ε.Δ.: - Γραφείο κ. Πρέσβεως 
 
 

ΘΕΜΑ:  «Προβλήµατα διακίνησης ελληνικής προελεύσεως φέτας στις αγορές Σουηδίας 
και Γερµανίας» 
 
Αναφερόµενοι στο θέµα και κατόπιν σχετικής πληροφόρησης, αποδέκτης της οποίας έγινε το 
Γραφείο µας, εκτιµάται ότι στην αγορά της Γερµανίας κυκλοφορούν εκ νέου λευκά τυριά τα 
οποία δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του προϊόντος «φέτα Π.Ο.Π.» µε τη χρήση 
αποκλειστικά αιγοπρόβειου γάλακτος. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι το γεγονός 
της κυκλοφορίας «ψεύτικων» τυριών µε την επωνυµία Π.Ο.Π. φέτα δεν είναι η πρώτη φορά 
που γίνεται γνωστό στην γερµανική αγορά. Το γραφείο µας ήδη από τις αρχές τρέχοντος 
έτους είχε γίνει πάλι δέκτης καταγγελιών από επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων οι οποίες 
αντιµετώπιζαν τα ίδια προβλήµατα µε τη κυκλοφορία λευκών τυριών µε την ονοµασία 
«Π.Ο.Π. φέτα». Για τα προβλήµατα αυτά σας είχαµε ενηµερώσει µε συγκεκριµένα έγγραφα 
τα οποία είχαµε αποστείλει, τόσο προς εσάς, όσο και προς τον καθύλην αρµόδιο Οργανισµό 
«ΕΛΓΟ» (έγγραφά µας Α.Π.Φ. 590/10.03.2021 και Α.Π.Φ. 682/19.03.2021).  
 
Η νέα αυτή καταγγελία γίνεται από συγκεκριµένη, ιταλικής προελεύσεως εταιρεία, µε την 
επωνυµία «Di Luca & Di Luca AB», επιχείρηση η οποία προβαίνει σε εισαγωγές και 
πωλήσεις αρχικά στην αγορά της Σουηδίας και δευτερευόντως στην αγορά της Γερµανίας. Η 
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πλειοψηφία των προϊόντων τα οποία εισάγει και πωλεί σε αγορές διαφόρων κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι προϊόντα µεσογειακής προέλευσης, µεταξύ αυτών και η φέτα. 
Εισάγει συγκεκριµένα και φέτα από την Ελλάδα, την οποία και πωλεί µε την εµπορική 
επωνυµία «ΖΕΤΑ», στην αγορά, κυρίως, της Σουηδίας και στην αγορά της Γερµανίας. 
 
Συγχρόνως και δεύτερη επιχείρηση µε την εµπορική επωνυµία «BABA FARM» διακινούσε, 
αρχικώς στην αγορά της Σουηδίας, «ψεύτικη» φέτα. Σε έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε από 
συγκεκριµένο εργαστήριο στην Σουηδία, έγγραφο το οποίο σας επισυνάπτουµε, ανιχνεύθηκε  
αγελαδινό γάλα σε αναλογία 50% έως 100%, ενώ δεν ανιχνεύθηκε καθόλου πρόβειο ή γίδινο 
γάλα. Σύµφωνα µε την πληροφόρηση που έχουµε γίνεται αντιληπτό ότι η συγκεκριµένη 
«φέτα» είναι «σκέτο λευκό τυρί», φτιαγµένο από 100% αγελαδινό γάλα, χωρίς ίχνος 
αιγοπρόβειου. 
 
Επίσης στο σηµείο αυτό οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε ότι δεν µας έχει γίνει γνωστό ποια 
ελληνική επιχείρηση παρασκευάζει τη «ψεύτικη» φέτα η οποία µε τη σειρά της προωθείται, 
στην προκειµένη περίπτωση, στις αγορές κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως της 
Σουηδίας και της Γερµανίας. Οσον αφορά την αγορά της Γερµανίας έχουν καταγγελθεί τρείς 
ή τέσσερεις ανιχνεύσεις «ψεύτικης» φέτας, η οποία παρήχθη από την ίδια ελληνική 
επιχείρηση και προωθήθηκε, στην εδώ αγορά, από τις ίδιες εταιρείες µεσάζοντες.  
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητος του όλου ζητήµατος, το οποίο, όπως 
προαναφέραµε, έχει γίνει γνωστό και στο παρελθόν και έχει απασχολήσει, τόσο το Γραφείο 
µας, όσο και τις αρµόδιες ελληνικές αρχές, παρακαλούµε για τις, τυχόν από πλευράς σας 
ενέργειες και παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή 
διευκρίνιση χρειασθείτε. 
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