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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 24 Μαΐου 2019 
 

 

Προστασία της ταυτότητας της φέτας στη Νοτ. Αφρική 
 

  H Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης-ΣΟΕΣ (EPA/Economic Partnership 
Agreement) που υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ε.Ε. και τη Νοτ. Αφρική, στις 
10.6.2016, ύστερα από μακρόχρονη διαπραγμάτευση, περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, και 

Πρωτόκολλο για την προστασία των προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων (Geographical 
Indication Protocol). 

 
  Στο εν λόγω Πρωτόκολλο, η Νότια Αφρική δεσμεύονταν να παρέχει προστασία σε 
251 προϊόντα ονομασίας προέλευσης των κ-μ της Ε.Ε. [105 αγροτικά προϊόντα και 

τρόφιμα (κυρίως φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, τυριά, κρέατα και προϊόντα αλιείας), 120 
προϊόντα οινοποιίας, 5 προϊόντα ζύθου και 21 οινοπνευματώδη ποτά]. Από πλευράς Ε.Ε. 
δίνονταν προστασία σε συνολικά 105 προϊόντα ονομασίας προέλευσης Νοτίου Αφρικής [3 

αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα (τσάι Honeybush, τσάι Rooibos και αρνί Karoo) και 102 
προϊόντα οινοποιίας]. 

 
 Με τη Συμφωνία αυτή τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, που συμπεριλήφθηκαν, 
θα προστατεύονται, εκατέρωθεν, από οποιαδήποτε αυθαίρετη άμεση ή έμμεση εμπορική 

χρήση του ονόματός τους, κατάχρηση, απομίμηση, ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη ως 
προς την προέλευση, τη φύση ή τις ουσιώδεις ιδιότητες ενός ομοειδούς προϊόντος ή τυχόν 

παραπλανητικές πληροφορίες για τους καταναλωτές ως προς την πραγματική καταγωγή 
παρόμοιου προϊόντος. 
 

  Στο ανωτέρω Πρωτόκολλο από τα 251 συνολικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης, 
των κ-μ της Ε.Ε., περιλαμβάνονται τα κάτωθι 29 συνολικά προϊόντα ονομασίας ελληνικής 
προέλευσης: 

 
-Αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα (14):  

-Τυροκομικά (4):  φέτα, κασέρι, κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα Κρήτης  
-Ελαιόλαδο (4):  Σητεία Λασιθίου, Καλαμάτας, Κολυμβάρι Χανίων, Λακωνίας 
-Ελιές (2):   Καλαμάτας, κονσερβολιά Αμφίσσης 

-Άλλα είδη διατροφής (4): κρόκος Κοζάνης, μαστίχα Χίου, φασόλια γίγαντες 
ελέφαντες   

      Καστοριάς, κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσα 
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-Προϊόντα οινοποιίας γεωγραφικών ενδείξεων (13): 
  -Αμύνταιο, Κρήτη, Μακεδονία, Μαντινεία, Νάουσα, Νεμέα, Πελοπόννησος, Σάμος,  
  Ρόδος, Ρετσίνα Αττικής, Σαντορίνη, Στερεά Ελλάδα, Θράκη 

 
-Οινοπνευματώδη(2): Ούζο, τσίπουρο 

 
  Ειδικότερα για τη φέτα προβλέπονται τα εξής: 
 

- το τυρί φέτα ελληνικής προέλευσης προστατεύεται 
 

- οι υφιστάμενοι νοτιοαφρικάνοι παραγωγοί λευκών τυριών άλμης, που τα διαθέτουν στην 

εγχώρια αγορά με την ονομασία “φέτα”, και για τους οποίους ισχύει η ρήτρα της 
νόμιμης πρότερης χρήσης (established by prior use, or under common law or 

registered in accordance with South African law) μπορούν να συνεχίσουν να τα 
διαθέτουν με την ονομασία αυτή 

 

- οι λοιποί παραγωγοί τυριών υποχρεώνονται να πάρουν την έγκριση των αρχών της Ε.Ε. 
και να τα διαθέτουν με την ονομασία South African Feta ή Feta-Style ή Feta-Type 

 
- σε χρονικό διάστημα πέντε-5 ετών από την κύρωση της Συμφωνίας, ήτοι από 1.11.2021, 

όλα τα τυροκομικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής, που φέρουν την ονομασία “φέτα” θα 

πρέπει να αναφέρουν ως χώρα παραγωγής τη Νοτ. Αφρική, το είδος ζώου από όπου 
προέρχεται το γάλα, για να παραχθεί το τυρί, καθώς και υποχρεωτική αναγραφή στην 
ετικέτα South African Feta ή Feta-Style ή Feta-Type στην αγγλική γλώσσα ή σε 

οποιαδήποτε άλλη από τις 11 επίσημες γλώσσες της Νοτ. Αφρικής (Afrikaans, Ndebele, 
Pedi/Northern Sotho, Southern Sotho, SiSwati, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, 

Zulu). 
 

Ερμηνευτική εγκύκλιος, από 12.3.2019, του αρμόδιου Υπουργείου Γεωργίας, 

Δασοπονίας και Αλιευμάτων της Νοτ. Αφρικής (DAFF/Department of Agriculture, Forestry 
and Fisheries), αναφέρει ότι η υποχρεωτική αναγραφή στην ετικέτα South African Feta ή 

Feta-Style ή Feta-Type, από 1.11.2021, του νοτιοαφρικάνικου είδους τυριού είναι 
επαρκής ώστε να υπάρχει ένας σαφής και ξεκάθαρος διαχωρισμός του εγχωρίως 
παραγόμενου τυροκομικού προϊόντος και του τυριού φέτα ελληνικής προέλευσης.  

 
Διευκρινίζει επίσης, η ανωτέρω εγκύκλιος, ότι η αναγραφή του είδους του ζώου από 

όπου προέρχεται το γάλα, για να παραχθεί το τυρί, δεν είναι υποχρεωτικό να 

περιλαμβάνεται στην ετικέτα του προϊόντος, αλλά μπορεί να αναφέρεται μόνο στη λίστα των 
συστατικών. 

 
 
 

 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 


