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Επιτελική 
σύνοψη 

• Η καναδική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων διακρίνεται από καθεστώς 

προστασίας των γαλακτοπαραγωγών μέσω ενός συστήματος ρύθμισης των τιμών 

• Η Ελλάδα εξάγει στον Καναδά το 1,2% του συνόλου των εξαγωγών τυριών της 

• Οι εξαγωγές ελληνικές φέτας ωφελήθηκαν από την σύναψη της CETA, καθώς μεταξύ 

2017-2021 σημειώθηκε αύξηση κατά 113% φθάνοντας τα 8,3 εκ. CAD (5,8 εκ. €). 

• Με την CETA προβλέφθηκε για πρώτη φορά η προστασία σειράς προϊόντων της ΕΕ 

με καθεστώς Γεωγραφικής Ένδειξης. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα επίπεδα 

προστασίας. 

• Στην καναδική αγορά κυκλοφορούν διάφορα είδη τυριών φέτας και τύπου «φέτας». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της CETA διατηρείται το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας 

για τους Καναδούς παραγωγούς, είτε ως feta είτε με την συνοδεία χαρακτηρισμού 

"kind", "type", "style", "imitation" ή παρόμοιους και εφ’ όσον είναι εμφανής η 

γεωγραφική προέλευση του προϊόντος. 

• Βάσει της CETA, προβλέφθηκε η δυνατότητα εισαγωγής τυριών ΕΕ με μηδενικό 

δασμό, εφ’ όσον είναι εντός συγκεριμένης ποσόστωσης. Διαφορετικά ο εισαγωγικός 

δασμός ανέρχεται σε 245,5%. Η ποσόστωση αυξανόταν σταδιακά την τελευταία 

πενταετία. Το 2022 θα φθάσει στο τελικό ύψος της. 

• Οι ελληνικές εξαγωγές φέτας στον Καναδά αντιστοιχούν στο 8% περίπου της 

καναδικής παραγωγής λευκού τυριού.  Η καναδική παραγωγή τυριών αυτού του 

είδους καταναλώτεται στην εγχώρια αγορά. Πέραν της φέτας, στον Καναδά 

παράγονται τυριά όλων των ειδών που διατίθενται με τις επωνυμίες των τυριών Γ.Ε. 

της ΕΕ. 

• Είτε ως φέτα αυθεντική ελληνικής παραγωγής, είτε ως «φέτα» καναδικής 

παραγωγής, η φέτα που διατίθεται στην καναδική αγορά είναι ένα από τα 

φθηνότερα τυριά που διατίθενται, γεγονός που πρέπει να προβληματίσει ιδίως τους 

Έλληνες παραγωγούς.  
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CETA  
Προβλέψεις για 
τα τυριά (φέτα) 

H Περιεκτική Συμφωνία Οικονομίας και Εμπορίου ΕΕ-Καναδά (CETA) υπεγράφη στις 

30/10/2016 και τέθηκε σε ισχύ στις 21/9/2017. Έχει κυρωθεί από τον Καναδά. H Ελλάδα 

είναι μεταξύ των κ-μ ΕΕ που δεν έχουν κυρώσει ακόμη την CETA. 

Βάσει των διατάξεών της προβλέπονται τα εξής επίπεδα προστασίας για τα τυριά με 

χαρακτηρισμό προστατευομένης Γεωγραφικής Ένδειξης (Geographical Indication - G.I.): 

- Άρθρο 20.19: για τα προϊόντα G.I. που αναφέρονται στο Παράρτημα 20-Α παρέχεται 

πλήρης προστασία, άρα απαγόρευση χρήσης των επωνυμιών ΕΕ από Καναδούς 

παραγωγούς. Συμπεριλαμβάνονται συνολικά 16 ελληνικά προϊόντα Γ.Ε., μεταξύ των 

οποίων τα εξής τυροκομικά: φέτα, κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα Κρήτης, γραβιέρα 

Νάξου, μανούρι, κασέρι. 

Εξαιρέσεις ειδικά για τυριά: 

Άρθρο 20.21.1 και 20.21.2: για συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων που αναφέρονται στο Α’ 

Μέρος του Παραρτήματος 20-Α, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η φέτα και 

ενδεικτικά μούνστερ Γαλλίας, γκοργκοντζόλα Ιταλίας, κλπ., αλλά όχι τα υπόλοιπα 

ανωτέρω ελληνικά τυριά ΠΟΠ  α) επιτρέπεται η χρήση της επωνυμίας εφ’ όσον 

αυτή συνοδεύεται από χαρακτηρισμούς "kind", "type", "style", "imitation" ή 

παρόμοιους και είναι εμφανής η γεωγραφική προέλευση του προϊόντος. 

β) επιτρέπεται η χρήση της επωνυμίας από άτομα, περιλαμβανομένων των 

διαδόχων τους και συμβληθέντων (“assignees”) με αυτά, εφ’ όσον έκαναν εμπορική 

χρήση της επωνυμίας στην κατηγορία των τυριών πριν από τις 18/10/2013 

(grandfathering clause). Ως άτομα προφανώς νοούνται και τα νομικά πρόσωπα 

(εταιρείες). 

Συνεπώς, η εξαίρεση ως προς το εύρος της προστασίας αφορά μόνο την φέτα, ενώ 

τα υπόλοιπα ελληνικά τυριά (κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα Κρήτης, γραβιέρα Νάξου, 

μανούρι, κασέρι) απολαμβάνουν απόλυτης προστασίας. 

Άρθρο 20.21.4: για άλλη συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων EE της κατηγορίας τυριών που 

αναφέρονται στο Α’ Μέρος του Παραρτήματος 20-Α επιτρέπεται η χρήση της 

επωνυμίας από άτομα, περιλαμβανομένων των διαδόχων τους και συμβληθέντων 

(“assignees”) με αυτά, εφ’ όσον έκαναν εμπορική χρήση της επωνυμίας 10 χρόνια 

πριν από τις 18/10/2013, επομένως πριν από τις 18/10/1993. Για τα προϊόντα αυτής 

της κατηγορίας, εάν γινόταν χρήση για περίοδο μικρότερη των 10 ετών πριν από τις 

18/10/2013, τότε οι Καναδοί δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα χρήσης της 

επωνυμίας για μεταβατική περίοδο 5 ετών από την θέση σε ισχύ της CETA. 

Επομένως, στην τελευταία περίπτωση, η 5ετία θα ξεκινήσει όταν και τα 27 κ-μ της 

ΕΕ θα έχουν κυρώσει την CETA και αυτή θα τεθεί επισήμως σε ισχύ. Όσο δεν 

κυρώνεται η CETA, δεν ξεκινά η 5ετία και οι Καναδοί δικαιούχοι διατηρούν το 

δικαίωμα χρήσης αυτών των επωνυμιών. 

Σημειώνεται ότι η καναδική πλευρά έχει ήδη ενσωματώσει τα ανωτέρω προβλεπόμενα στο 

καναδικό δίκαιο περί σημάτων. Κατά συνέπεια, όσα προβλέπονται κατά τα ανωτέρω για 

τα ελληνικά τυριά Γ.Ε. εφαρμόζονται ήδη στο πλαίσιο της CETA. 
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CETA  

Καθεστώς 

εισαγωγικής 

ποσόστωσης 

τυριών  

Εισαγωγική ποσόστωση 

Βάσει της Περιεκτικής Συμφωνίας Οικονομίας και Εμπορίου ΕΕ-Καναδά (CETA), προβλέπεται 

σταδιακή αύξηση της εισαγωγικής ποσόστωσης των τυριών ειδικού τύπου. Από 8 εκ. κιλά το 

2019, η εισαγωγική ποσόστωση αυξήθηκε σε 10,67 εκ. κιλά το 2020, 13,33 εκ. κιλά το 2021 

και 16 εκ. κιλά από το 2022, χωρίς περαιτέρω αύξηση τα επόμενα έτη.  

Εισαγωγικός δασμός 

Οι κάτοχοι δικαιώματος εισαγωγικής ποσόστωσης μπορούν να εισάγουν τυροκομικά 

προϊόντα με μηδενικό δασμό, ενώ για εισαγωγές εκτός ποσόστωσης ο δασμός εισαγωγής 

ανέρχεται σε 245,5% αλλά όχι λιγότερο από 4.52 CAD/kg (1 CAD = 0,69€). H εκδιδόμενη 

εισαγωγική άδεια μπορεί να αφορά είτε συγκεκριμένη ποσότητα ανά φορτίο είτε να είναι 

συνολική για όλη τη διάρκεια του έτους, από την οποία αφαιρείται κάθε φορά η χρήση της 

για επί μέρους εισαγωγές.  

Δικαιούχοι ποσόστωσης 

50% παραγωγoί τυροκομικών προϊόντων 

50% διανομείς / έμποροι λιανικής.  

Διατήρηση δικαιώματος 

Το δικαίωμα διατηρείται όσο η δικαιούχος εταιρεία το χρησιμοποιεί. Εισαγωγείς χωρίς 

δικαίωμα ποσόστωσης μπορούν να αποκτήσουν κατόπιν συμφωνίας με άλλο 

συνεργαζόμενο εισαγωγέα που έχει το σχετικό δικαίωμα, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου 

Υπουργείου. Επομένως, οι κατ’ αρχήν δικαιούχοι εταιρείες έχουν κίνητρο να πωλήσουν 

τυχόν αδιάθετα δικαιώματα σε εταιρείες χωρίς δικαίωμα,για να μη τα χάσουν. Είναι 

προφανές ότι λειτουργεί μία δευτερογενής αγορά διάθεσης (πώλησης) τέτοιων 

δικαιωμάτων. Αυτό προκαλεί επιβάρυνση κόστους το οποίο μετακυλίεται στον καταναλωτή 

και εξηγεί εν μέρει τις υψηλές τιμές λιανικής πώλησης των τυριών στον Καναδά. Περαιτέρω, 

εταιρείες παραγωγής τυριών που έχουν δικαιώματα ποσόστωσης αποκτούν εμπορική ισχύ 

έναντι όσων δεν έχουν τέτοια δικαιώματα. 

Συνέπειες καθεστώτος εισαγωγικής ποσόστωσης 

• Λόγω της CETA, εισαγωγές εντός ποσόστωσης γίνονται με μηδενικό εισαγωγικό δασμό, 

γεγονός που συντέλεσε στην σημαντική αύξηση των εξαγωγών τυριών ΕΕ στον Καναδά 

από το 2018.  

• Μετά από το 2022 δεν προβλέπεται περαιτέρω αύξηση της συνολικής εισαγωγικής 

ποσόστωσης τυριών στον Καναδά, επομένως οι ευρωπαϊκές εξαγωγές σε όρους 

ποσότητας δεν θα έχουν περιθώρια περαιτέρω αύξησης. Υπενθυμίζεται ότι για 

εισαγωγές εκτός ποσόστωσης, ο δασμός ανέρχεται σε 245,5%. 
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Εισαγωγές 
ελληνικών 
τυριών  
ειδικού τύπου 
(speciality cheeses) 

- φέτας 

Η φέτα αποτελεί διαχρονικά το σημαντικότερο τυροκομικό προϊόν που η Ελλάδα εξάγει 

στον Καναδά. Ακολουθούν άλλα τυριά όπως κεφαλοτύρι και κεφαλογραβιέρα. Τα 

τελευταία χρόνια, οι ελληνικές εξαγωγές αυτών των  κατηγοριών τυριών έχουν αυξηθεί 

σημαντικά. 

 

 

 

Οι εισαγωγές φέτας 

από την Ελλάδα στον 

Καναδά ανήλθαν σε 8,3 

εκ. CAD (5,8 εκ. €) το 

2021,  σημειώνοντας 

αύξηση κατά 28% 

έναντι του 2020. 

 

 

 

 

Η υπογραφή της CETA μπορεί να θεωρηθεί ως εκείνο το γεγονός που οδήγησε στην 

ουσιαστική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών φέτας στον Καναδά, καθώς το 2017 η αξία 

τους ήταν 3,9 εκ.CAD (2,7 εκ.€). Επομένως, μεταξύ 2017-2021 σημειώθηκε αύξηση κατά 

113%.  

Ωστόσο, οι εξαγωγές ελληνικών τυριών στον Καναδά το 2021 αποτελούσαν ποσοστό μόλις 

1,2% επι του συνόλου των εξαγωγών τυριών της χώρας μας. 

Δασμ. Κλάση Είδος Αξία CAD Ποσότητα kg

Εντός εισαγωγικής ποσόστωσης

0406.90.98.10 Φέτα 8,308,827 914,176

0406.90.98.90 Τυρί, άλλα 3,253,947 308,961

0406.90.31.20 Τύπου brie 99,565 9,088

0406.90.81.20 Γραβιέρα 81,005 6,655

0406.90.61.00 Μοτσαρέλα και τύπου μοτσαρέλα 64,641 5,772

0406.90.95.20 Τύπου romano 10,357 875

0406.90.71.90 Τύπου έμενταλ /ελβετικού 1,112 103

Εκτός εισαγωγικής ποσόστωσης

0406.90.72.00 Τύπου έμενταλ /ελβετικού 596 71

0406.90.99.00 Cheese 196 42

0406.90.93.20 Τύπου παρμεζάνας 85 8

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Καναδά - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο

Ελληνικές εξαγωγές στον Καναδά - 2021

4.6

4
4.4

4.9

3.4
3.9 3.9

6.5

5.7

6.5

8.3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Εισαγωγές ελληνικής φέτας στον Καναδά
2011 - 2021

Αξία σε εκ. CAD



 

Η καναδική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων — 7 

Εισαγωγές φέτας 
από την Ελλάδα 
και τύπου 
«φέτας» από 
άλλες χώρες 

Αξία CAD

Χώρα 2021
Μερίδιο 

%
2020

Μερίδιο 

%
2019

Μερίδιο 

%
2018

Μερίδιο 

%
2017

Μερίδιο 

%

Σύνολο 12,204,229 10,337,795 9,753,285 10,793,987 8,165,940 

Ελλάδα 8,308,827   68.1% 6,541,311   63.3% 5,700,879 58.5% 6,508,556   60.3% 3,864,555 47.3%

Δανία 2,233,290   18.3% 1,878,879   18.2% 1,842,494 18.9% 2,777,165   25.7% 2,826,082 34.6%

Βουλγαρία 994,670      8.2% 1,467,835   14.2% 1,667,670 17.1% 1,175,617   10.9% 998,150    12.2%

ΗΠΑ 417,617      3.4% 64,971        0.6% 112,001    1.1% 42,037        0.4% 195,909    2.4%

Ισραήλ 155,182      1.3% 186,970      1.8% 160,846    1.6% 182,505      1.7% 170,916    2.1%

Ιταλία 47,044        0.4% 133,043      1.3% 260,918    2.7% 74,219        0.7% 110,328    1.4%

Ισπανία 11,320        0.1% -              -       -            -       -              -      -            -      

Ρουμανία 10,512        0.1% 4,553          0.0% 2,632        0.0% -              -      -            -      

Ολλανδία 9,525          0.1% -              -       -            -       19               0.0% -            -      

Γερμανία 5,657          0.05% -              -       235           0.0% 1,427          0.0% -            -      

Γαλλία 3,989          0.03% 25,232        0.2% 5,610        0.1% 9,360          0.1% -            -      

Λιθουανία 3,923          0.03% 1,739          0.0% -            -       -              -      -            -      

Ουγγαρία 1,414          0.01% 5,772          0.1% -            -       -              -      -            -      

Πολωνία 1,107          0.01% 535             0.0% -            -       -              -      -            -      

Ιράν 140             0.0% -              -       -            -       -              -      -            -      

Αιγυπτος 8                 0.0% -              -       -            -       -              -      -            -      

Αυστραλία 2                 0.0% -              -       -            -       -              -      -            -      

Μεξικό 2                 0.0% -              -       -            -       -              -      -            -      

Αυστρία -              20,813        0.2% -            -       23,082        0.2% -            -      

Κύπρος -              6,121          0.1% -            -       -              -      -            -      

Τζαμάικα -              21               0.0% -            -       -              -      -            -      

Πηγή: Statistics Canada, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο

Εισαγωγές τυριού φέτας και τύπου "φέτας" στον Καναδά
2017-2021, Δ.Κ. 0406.90.98.10 εντός εισαγ. Ποσόστωσης

Το γεγονός ότι γίνονται εισαγωγές τυριού τύπου «φέτας» στον Καναδά και από άλλες 

χώρες, πέραν της Ελλάδας, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Καναδικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας.. 

Το 2021 η Ελλάδα πραγματοποίησε εξαγωγές φέτας αξίας 8,3 εκ.CAD. και  μερίδιο επί του 

συνόλου 68,1%. Η Δανία είχε εξαγωγές τυριού, συνήθως από αγελαδινό γάλα, που ονομάζει 

φέτα αξίας 2,23 εκ.CAD και μερίδιο 18,3%.  Ακολούθησε η Βουλγαρία με εξαγωγές αξίας 

995 χιλ.CAD και μερίδιο 8,2%, οι ΗΠΑ (418 χιλ.CAD, 3,4%) και το Ισραήλ (155 χιλ.CAD, 1,3%). 

Η συνολική αξία των εισαγωγών φέτας και τυριού τύπου «φέτας» (Δ.Κ.  0406.90.98.10) στον 

Καναδά σημειώνει σταθερή άνοδο κατά την περίοδο 2017-2021, από 8,17 εκ.CAD το 2017 

σε 12,2 εκ.CAD το 2021. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η άνοδος της επιτυχίας της φέτας στην καναδική αγορά προσήλκυσε 

εξαγωγές από ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό χωρών. Το 2021 εμφανίζονται 18 χώρες 

προέλευσης των εισαγωγών, έναντι  14 το 2020, 9 το 2019 και 2018, και 6 το 2017. 

Παρ’ όλη την άνοδο του ανταγωνισμού, το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών επί των 

συνολικών εισαγωγών της κατηγορίας αυξάνεται σταθερά. Το 2021 ανήλθε σε 68,!%, έναντι 

63,3% το 2020, και 47,3% το 2017. 

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Δανία το 2017 ήλεγχε το 34,6% της καναδικής αγοράς, ενώ 

έως το 2021 το μερίδιό της μειώθηκε σταδιακά σε 18,3%. Ίδια εξέλιξη είχαν και οι 

βουλγαρικές εξαγωγές, από 12,2% επί του συνόλου το 2017 σε 8,2% το 2021. 
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Ποσότητα 

kg

Χώρα 2021
Μερίδιο 

%
2020

Μερίδιο 

%
2019

Μερίδιο 

%
2018

Μερίδιο 

%
2017

Μερίδιο 

%

Σύνολο 1,285,452 1,086,900 1,022,020 1,089,159 807,435 

Ελλάδα 914,176    71.1% 719,123    66.2% 597,881    58.5% 659,010    60.5% 376,136 46.6%

Δανία 160,720    12.5% 136,399    12.5% 135,308    13.2% 240,548    22.1% 243,812 30.2%

Βουλγαρία 130,827    10.2% 193,043    17.8% 230,728    22.6% 163,112    15.0% 152,477 18.9%

ΗΠΑ 58,169      4.5% 6,413        0.6% 15,505      1.5% 3,522        0.3% 14,404   1.8%

Ισραήλ 10,884      0.8% 13,229      1.2% 12,841      1.3% 13,462      1.2% 12,217   1.5%

Ιταλία 4,600        0.4% 12,119      1.1% 28,990      2.8% 6,876        0.6% 8,389     1.0%

Ισπανία 796           0.1% -            -       -            -      -            -      -         -      

Ρουμανία 1,197        0.1% 666           0.1% 402           0.0% -            -      -         -      

Ολλανδία 1,462        0.1% -            -       -            -      2               0.0% -         -      

Γερμανία 1,173        0.09% -            -       23             0.0% 150           0.0% -         -      

Γαλλία 244           0.02% 2,752        0.3% 342           0.0% 673           0.1% -         -      

Λιθουανία 823           0.06% 166           0.0% -            -      -            -      -         -      

Ουγγαρία 112           0.01% 545           0.1% -            -      -            -      -         -      

Πολωνία 253           0.02% 50             0.0% -            -      -            -      -         -      

Ιράν 13             0.0% -            -       -            -      -            -      -         -      

Αιγυπτος 3               0.0% -            -       -            -      -            -      -         -      

Αυστραλία -            0.0% -            -       -            -      -            -      -         -      

Μεξικό -            0.0% -            -       -            -      -            -      -         -      

Αυστρία -            -      1,849        0.2% -            -      1,804        0.2% -         -      

Κύπρος -            -      544           0.1% -            -      -            -      -         -      

Τζαμάικα -            -      2               0.0% -            -      -            -      -         -      

Πηγή: Statistics Canada, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο

Εισαγωγές τυριού φέτας και τύπου "φέτας" στον Καναδά
2017-2021, Δ.Κ. 0406.90.98.10 εντός εισαγ. Ποσόστωσης

68.1%
63.3%

58.5% 60.3%

47.3%

71.1%
66.2%

58.5% 60.5%

46.6%

2021 2020 2019 2018 2017

Μερίδιο Ελλάδας επί συνολικών εισαγωγών
τυριού φέτας και τύπου "φέτας" στον Καναδά

Δ.Κ. 0406.90.98.10

Αξία Ποσότητα Linear (Αξία)

Και σε όρους ποσότητας, παρατηρείται αύξηση των ελληνικών εξαγωγών φέτας σε 914,2 

χιλ. κιλά το 2021 από 376,1 χιλ. κιλά το 2017, με ταυτόχρονη αύξηση του ελληνικού 

μεριδίου αγοράς σε 71,1% το 2021 από 46,6% το 2017. 
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Φέτα και τυριά  
τύπου «φέτας» 
στην  
καναδική αγορά 

Στην καναδική αγορά διακινούνται τα εξής είδη τυριού κατηγορίας φέτας και : 

φέτα ΠΟΠ ελληνικής παραγωγής, με την προβλεπόμενη σύσταση βάσει της νομοθεσίας 
Ελλάδος και ΕΕ. 

“φέτα” βέγκαν ελληνικής παραγωγής. 

 Εισάγεται σε μικρές ποσότητες 

“φέτα” καναδικής παραγωγής από εταιρείες που θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα λόγω 
των προβλέψεων της CETA (άρθρο 20.21.2) 

 Η κυκλοφορία τέτοιων προϊόντων επιτρέπεται, εφ’ όσον οι εταιρείες έκαναν 
εμπορική χρήση της επωνυμίας στην κατηγορία των τυριών πριν από τις 18/10/2013 
ή είναι διάδοχοι τέτοιων εταιρειών ή έχουν εμπορική συμφωνία (assignees) με 
τέτοιες εταιρείες. Κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός τέτοιων προϊόντων με κάθε είδος 
γάλακτος (αγελαδινό, πρόβειο, κατσικίσιο, και σε συνδυασμούς αυτών). 

“φέτα” καναδικής παραγωγής με το συνοδευτικό like, style και τα παρόμοια, βάσει των 
προβλέψεων της CETA (άρθρο 20.21.1) 

 Στην αγορά κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός τέτοιων προϊόντων από περισσότερες από 
10 εταιρείες.. 

“φέτα” εισαγωγής από Βουλγαρία, Δανία, ΗΠΑ. 

 Εκτιμούμε ότι η κυκλοφορία τέτοιων προϊόνων είναι παράνομη. 

Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές φέτας στον Καναδά αντιστοιχούν στο 8% περίπου 

της καναδικής παραγωγής λευκού τυριού.  Η καναδική παραγωγή τυριών τύπου «φέτας» 

ανέρχεται περίπου στο 50% των συνολικών εξαγωγών φέτας της χώρας μας σε τρίτες 

χώρες. 
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Λιανική τιμή 
πώλησης φέτας 
και τύπου 
«φέτας» 

 Εταιρεία Επω νυμία Συσκευασί

α kg

Τιμή 

CAD

Αναγω γή 

CAD /kg

Αναγω γή 

€ /kg

Χ ώ ρα 

παραγω γής

1 DODONIS Feta ( συσκευασμένη) 1 28 28.00 19.44 Ελλάδα

2 DODONIS Feta (χύμα) 0.5 13.5 27.00 18.75 Ελλάδα
3 FANTIS Greek Barrel Feta Cheese 0.2 4.39 21.95 15.24 Ελλάδα

4 KRINOS Greek Feta Cheese 0.2 6.99 34.95 24.27 Ελλάδα
5 KRINOS The Authentic Greek Feta 0.4 8.99 22.48 15.61 Ελλάδα

6 KRINOS Organic Greek Feta 0.15 3.75 25.00 17.36 Ελλάδα
7 MYTHOLOGY Organic Feta 0.2 5.99 29.95 20.80 Ελλάδα

8 NAFSIKA'S Garden Vegan Feta 0.2 5.99 29.95 20.80 Ελλάδα
9 Pilaros Feta 0.4 8.99 22.48 15.61 Ελλάδα

10 TRIPOLI Feta Tripoli (χύμα) 0.5 12 24.00 16.67 Ελλάδα
11 VIOLIFE Just Like Feta 0.2 9.89 49.45 34.34 Ελλάδα

Μέση τιμή (συσκευασίες έως 1 kg) 19.90

1 ARVAND Danish Style Feta Cheese 0.7 13.49 19.27 13.38 Καναδάς

2 KRINOS Traditional Feta 0.2 6 30.00 20.83 Καναδάς
3 KRINOS Goat's Milk Feta Cheese 0.4 13.99 34.98 24.29 Καναδάς

4 KRINOS Sheep’s Feta 0.4 9.99 24.98 17.34 Καναδάς
5 KRINOS Cow & Goat Feta Cheese 0.2 6.99 34.95 24.27 Καναδάς

6 KRINOS Light Feta Cheese 0.2 6 30.00 20.83 Καναδάς
7 KRINOS Cow & Goat Feta Cheese 0.2 6 30.00 20.83 Καναδάς

8 KRINOS Organic Canadian Cow Feta 0.15 3.99 26.60 18.47 Καναδάς

9 KRINOS/DORIC Macedonian Style Feta 0.2 6.49 32.45 22.53 Καναδάς

10 PRESIDENT'S 

CHOICE

Shredded Feta Cheese 0.3 5.99 19.97 13.87 Καναδάς

11 PRESIDENT'S 

CHOICE

Light Feta In Brine 0.4 8.29 20.73 14.39 Καναδάς

12 SAPUTO Feta in Brine, Light 0.2 6.59 32.95 22.88 Καναδάς
13 SAPUTO Feta Cheese 1kg 1 22.99 22.99 15.97 Καναδάς
14 SAPUTO Feta Cheese Cubes 0.75 16.49 21.99 15.27 Καναδάς

15 SAPUTO Cheese Feta Regular 0.4 11.79 29.48 20.47 Καναδάς
16 SAPUTO Cheese Feta Light 0.4 11.79 29.48 20.47 Καναδάς

17 SKOTIDAKIS Cow & Goat Feta Cheese 1 17.99 17.99 12.49 Καναδάς
18 SKOTIDAKIS Goat Feta 1 18.99 18.99 13.19 Καναδάς

19 TRE STELLE Feta Cheese Twin Pack 0.28 7.99 28.54 19.82 Καναδάς
20 TRE STELLE Feta, Tub 1 24.99 24.99 17.35 Καναδάς

21 TRE STELLE Lactose Free Feta Cheese 0.2 4.99 24.95 17.33 Καναδάς
22 TRIPLE A Feta 3 34.99 11.66 8.10 Καναδάς

23 WOOLWICH Goat Milk Feta Cheese 0.6 20.49 34.15 23.72 Καναδάς
24 Χωρίς επωνυμία Domestic Feta (χύμα) 1 12.99 12.99 9.02 Καναδάς

25 FANTIS Feta Tube 3 38 12.67 8.80 Καναδάς
26 HOLMSTEAD Feta 3 34.99 11.66 8.10 Καναδάς

27 KRINOS Feta 100% Goat 3 48 16.00 11.11 Καναδάς

Μέση τιμή (συσκευασίες έως 1 kg) 17.80

1 KRINOS Bulgarian Type Feta Cheese 0.2 5.99 29.95 20.80 Βουλγαρία

2 Χωρίς επωνυμία Feta Bulgarian (χύμα) 1 20.99 20.99 14.58 Βουλγαρία

3 TRE STELLE Apetina Feta Cheese Cubes 0.2 7.49 37.45 26.01 Δανία

4 TRE STELLE Apetina Danish Feta Cheese 

Cubes, Light

0.2 7.49 37.45 26.01 Δανία

5 PRESIDENT Feta Cheese, Crumbled 0.15 5.99 39.93 27.73 ΗΠΑ

6 PRESIDENT Feta Cheese Crumbled 0.3 9.99 33.30 23.13 ΗΠΑ

Μέση τιμή (συσκευασίες έως 1 kg) 23.04

Λιανική τιμή φέτας Ελλάδας και τύπου φέτας Καναδά ή εισαγωγής

Από το δείγμα τιμών που ελήφθησαν, προκύπτει ότι μέση τιμή (με αναγωγή στο κιλό) λιανικής 

πώλησης της ελληνικής φέτας είναι 19,9 €/κιλό, έναντι 17,8€/κιλό για τα τυριά τύπου «φέτας» 

καναδικής παραγωγής και 23€/κιλό για εκείνα που εισάγονται από άλλες χώρες, όπως Δανία, 

Βουλγαρία, ΗΠΑ. 

Ωστόσο, η φέτα είτε ελληνική είτε ως συνώνυμο προϊόν καναδικής παραγωγής είναι ένα από τα 

φθηνότερα τυριά της καναδικής αγοράς. 
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Καναδική 
παραγωγή 
τυριών  
ειδικού τύπου 

Στον Καναδά παράγονται πολλά είδη τυριών ειδικού τύπου, ευρέως γνωστών ως «speciality 
cheese”.  

Η παραγωγή έχει εξελιχθεί σημαντικά, καθώς παλαιότερα το ενδιαφέρον ήταν εστιασμένο 
κυρίως στην παραγωγή τυριού τύπου τσένταρ (cheddar), η οποία ξεπερνούσε την συνολική 
παραγωγή των ειδικών τυριών. 

Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η παραγωγή τυριών ειδικού τύπου, καθώς οι καταναλωτές 
σταδιακά στράφηκαν προς αυτά. Μεταξύ 1980 – 2010, η παραγωγή των τυριών ειδικού 
τύπου (εκτός των επεξεργασμένων και τσένταρ) αφ’ ενός τριπλασιάστηκε φτάνοντας τους 
245.324 τόνους το 2020, και αφ’ ετέρου η κατηγορία αυτή ξεπέρασε κατά 55% τον όγκο 
παραγωγής του τυριού τύπου τσένταρ. Μεταξύ των τυριών ειδικού τύπου, κυριαρχεί η 
παραγωγή τυριού τύπου μοτσαρέλας που ανήλθε σε 154,982 τόνους. 

Άνω του 80% των τυριών ειδικού τύπου όσο και του τυριού τύπου τσένταρ παράγονται στις 
Επαρχίες Κεμπέκ και Οντάριο και προορίζοντται κυρίως για την τοπική αγορά. 

Για να καλυφθεί η επιπλέον ζήτηση, αυξήθηκαν οι συνολικές εισαγωγές τυριών όλων των 
ειδών (δασμολογική κατηγορία 0406) στον Καναδά σε  περίπου 40,000 τόνους τυριού το 
2020 από 27,600 τόνους το 2017 (αύξηση 45%). 

Καναδικό προϊόν 2019 2020 Ιαν-Noέμ. 

2021

Αντίστοιχο μη καναδικό προϊόν

Τύπου τσένταρ (Cheddar cheese) 163,583 167,318 153,782

Τυριά ειδικού τύπου (Specia l i ty 

cheese)

328,204 331,189 303,642

Επί μέρους κατηγορίες τυριών ειδικού τύπου

Τύπου μοτσαρέλα (Mozzarel la  

cheese)

151,422 154,982 141,588 Ιταλία - ΠΟΠ “Mozzarella di Bufala 

Campana”

Κρεμώδες τυρί (Cream cheese) 39,842 32,256 31,010

Τυρί κότατζ (Cottage cheese) 23,255 24,101 21,278

Τύπου παρμεζάνας (Parmesan 

cheese)

12,564 12,702 12,917 Ιταλία - η επωνυμία Parmigiano 

Reggiano” προστατεύεται ως ΓΕ, 

αλλά επιτρέπεται η χρήση της λέξης 

“parmesan” 

Τύπου Monterey jack 12,241 11,073 10,837 Ολλανδία 

Τύπου ρικότας (Ricotta  cheese) 9,316 9,621 8,708 Ιταλία - ΠΟΠ Ricotta Cheese 

Romana 

Λευκό τύπου φέτας 8,719 9,359 8,996 Ελλάδα - ΠΟΠ Φέτα

Τύπου έμενταλ και ελβετικό 

(Emmental  and swiss  cheese)

8,481 8,614 7,636 Γαλλία - ΠΟΠ Emmental de Savoie

Τύπου χαβάρτι (Havarti  cheese) 7,639 7,897 6,940 Δανία (ΠΓΕ) 

Τύπου μπρικ (Brick cheese) 3,933 3,484 2,013 ΗΠΑ

Τύπου προβολόνε (Provolone 

cheese)

3,799 3,330 3,014 Ιταλία - ΠΟΠ Provolone Valpadana

Τύπου γκούντα (Gouda cheese) 2,887 3,488 3,187 Ολλανδία - ΠΟΠ Gouda

Τύπου κόλμπι (Colby cheese) 334 117 95 ΗΠΑ

Τυριά τύπου Friulano και casata 316 481 427

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Καναδά - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο

Καναδική παραγωγή τυριών ειδικού τύπου (speciality cheese) σε τόνους

 Ιαν. - Νοέμ. 2021, ποσότητα σε τόνους
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Λειτουργία 
εγχώριας αγοράς 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων 

Η καναδική γαλακτοκομική βιομηχανία ρυθμιζεται μέσω ενός συστήματος ελέγχου της 

προσφοράς (supply management). Αυτό βασίζεται σε τρεις πυλώνες:  

1. εξασφάλιση υποστηρικτικής τιμής (support price) που διαπραγματεύονται συλλογικά 

οι παραγωγοί βάση της ζήτησης, του ανταγωνισμού, της απογραφής διαθέσιμων 

αποθεμάτων και του κόστους παραγωγής 

2. καθορισμός / έλεγχος της παραγωγής σε ομοσπονδιακό επίπεδο 

3. περιορισμός των εισαγωγών μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων. 

Με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας των εισοδημάτων των παραγωγών, ελέγχεται η 

παραγωγή γάλακτος ώστε προσφορά και ζήτηση να εξισορροπούνται. Το σύστημα δεν 

μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς τον έλεγχο των εισαγωγών που 

επιτυγχάνεται μέσω των ποσοστώσεων. 

Καναδικές 
εισαγωγές 
τυριών  
ειδικού τύπου 
(speciality cheeses) 

Δασμ. Κλάση Είδος Αξία

CAD

Ποσότητα 

τόνοι

0406.90.93.10 Παρμεζάνα (Grana, Parmigiano, Reggiano, Sardo) 71,552,596 3,858

0406.90.11.10 Τσένταρ 38,041,949 3,767

0406.90.61.00 Μοτσαρέλα και τύπου μοτσαρέλα 34,083,846 5,622

0406.90.41.10 γκούντα 25,817,072 2,528

0406.90.71.10 Ελβετικό / έμενταλ 22,604,683 2,292

0406.90.11.29 Τσένταρ 20,046,257 1,770

0406.90.81.10 Gruyere 19,482,186 1,405

0406.90.71.30 Jarlberg 18,609,944 1,643

0406.90.31.10 Brie 13,249,472 1,257

0406.90.98.10 Φέτα 12,204,229 1,285

0406.90.95.10 Romano 6,894,956 496

0406.90.41.20 Ένταμ 3,681,561 647

0406.90.51.10 Προβολόνε 3,204,831 413

0406.90.91.10 Χαβάρτι 2,885,325 287

0406.90.21.10 Camembert 2,873,352 268

0406.90.71.90 ελβετικό / έμενταλ 2,337,871 194

0406.90.98.30 Από μερικώς αποβουτυρωμένο γάλα 1,412,729 102

0406.90.11.21 Τυριά Colby, Monterey Jack, Farmer ή Brick 1,355,275 142

0406.90.98.20 Muenster 492,547 40
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Καναδικές εισαγωγές τυριών ειδικού τύπου ανά είδος τυριού - 2021

εντός εισαγωγικής ποσόστωσης με δασμό 0%

Οι καναδικές εισαγωγές τυριών ειδικού τύπου από τα κ-μ ΕΕ,  μετά από την έναρξη της 

προσωρινής εφαρμογής της CETA, αυξήθηκαν σημαντικά σε όλες τις περιπτώσεις. Οι 

εισαγωγές από την Ελλάδα κατέγραψαν αύξηση κατά 82% και ανήλθαν σε 11,8 εκ. CAD το 

2021 από 6,5 εκ. CAD το 2017. Η Ελλάδα είναι η 8η μεγαλύτερη χώρα – προμηθευτής του 

Καναδά σε τυρί από όλο τον κόσμο, μετά από την Ιταλία (111 εκ. CAD το 2021, αύξηση 

51%), ΗΠΑ (67,5 εκ., +38%), Γαλλία (65 εκ., +37%), Ελβετία (35,7 εκ., +10%), Ολλανδία (28 

εκ., +139%), Η.Β. (26,5 εκ., +106%), Ιρλανδία (14,8 εκ., +486%). Μεταξύ των κ-μ ΕΕ, η 

Ελλάδα είναι η 5η σημαντικότερη χώρα – προμηθευτής του Καναδά. 

Η εντυπωσιακή αύξηση των 

εξαγωγών τυριών ειδικού τύπου 

από την Αυστραλία οφείλεται 

στην θέση σε ισχύ της Συμφωνίας 

των χωρών του Ειρηνικού 

(Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Part-

nership - CPTPP), βάσει της 

οποίας, εξαλείφθηκαν όλοι οι 

εισαγωγικοί δασμοί εισαγωγής 

στον Καναδά των 

αγροδιατροφικών προϊόντων. 

Οι συνολικές καναδικές εισαγωγές φέτας εμφανίζονται υψηλότερες από τις 

εισαγωγές φέτας από την Ελλάδα γιατί συμπεριλαμβάνουν και τις εισαγωγές από 

άλλες χώρες, κυρίως την Δανία ακολουθούμενη από την Βουλγαρία και τις ΗΠΑ. 

Οι εισαγωγές κατηγορίας παρμεζάνας κατέλαβαν την 1η θέση μεταξύ των 

εισαγομένων τυριών με αξία 71,6 εκ. CAD και ποσότητα 3.396 τόνους. Ακολούθησαν 

το τσένταρ (38 εκ. CAD, 3.767 τόνοι), η μοτσαρέλα (34,1 εκ. CAD, 5.622 τόνοι) και η 

γκούντα (25,8 εκ. CAD, 2.528 τόνοι). 



 

Η καναδική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων — 13 

Πληροφορίες: 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τορόντο 

1075 Bay Street #600, Toronto, OΝ, M5S 2B1 Canada  

Τηλ. +1 (416) 515 01 32, ecocom-toronto@mfa.gr 

Πληροφορίες για τον Καναδά, όπως μελέτες αγοράς, 

σημειώματα για επί μέρους κλάδους τροφίμων (ελαιόλαδο, 

γαλακτοκομικά, ιχθυηρά, οίνος, οινοπνευματώδη, κλπ.), 

γενικότερες πληροφορίες, Οδηγός Επιχειρείν,  

των Γραφείων ΟΕΥ Οττάβα και Τορόντο  

είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.agora.mfa.gr 

Καναδικές 
εξαγωγές τυριών 
ΔΚ 0406.90 

O Καναδάς εξάγει κυρίως δύο είδη τυριών που υπάγονται στην κατηγορία των 

τυριών ειδικού τύπου / άλλα τυριά (ΔΚ 040690). Σημαντικότερος αγοραστής 

είναι οι ΗΠΑ.  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχει αποφανθεί ότι τα προϊόντα που 

εξάγονται από τον Καναδά σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που πωλούνται στην 

τοπική αγορά θεωρούνται επιδοτούμενα, γεγονός που υποχρεώνει τους 

Καναδούς παραγωγούς να περιοριστούν στην τοπική αγορά, καθώς οι τιμές 

λιανικής πώλησης στον Καναδά είναι συνήθως υψηλότερες από αυτές που 

επικρατούν σε άλλες αγορές. 

Δασμ. Κλάση Είδος Αξία

CAD

Ποσότητα 

kg

040690.10  Τυρί τσένταρ 9,518,883 1,561,351

040690.90 Τυριά και υποκατάστατα τυριών συμπ.

μειγμάτων που περιέχουν τυριά swiss /

emmental  

49,350,860 4,414,194

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Καναδά - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο

Καναδικές εξαγωγές τυριών ειδικού τύπου
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