
Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχε και Περιφερειάρχα,  

Αγαπητοί συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο,  

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκομαι απόψε μαζί σας για να 

εγκαινιάσω το Ελασσόνα Forum – Φέτα και Γαστρονομία. Μια γιορτή 

για το διασημότερο, στο εξωτερικό, ελληνικό προϊόν. 

Είναι γεγονός ότι αν ερωτηθεί κάποιος καταναλωτής στη εξωτερικό να 

ονοματίσει δύο γνωστά ελληνικά προϊόντα θα αναφερθεί στη φέτα και 

στο λάδι. 

Η φέτα, όμως, έχει ταυτιστεί με την Ελλάδα. Και σε αυτό δεν έχει 

συμβάλλει μόνο η πολιτική προστασίας του προϊόντος από την ίδια τη 

χώρα μας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η μοναδική ποιότητα 

της  φέτας που παράγεται στη χώρα μας που την καθιστά μοναδική. 

Η βιοποικιλότητα της ελληνικής υπαίθρου, οι παραδοσιακές μέθοδοι 

παραγωγής, το μεράκι των Ελλήνων κτηνοτρόφων, είναι οι βασικοί 

λόγοι για τους οποίους η πραγματική φέτα μπορεί να παρασκευαστεί 

μόνο στην Ελλάδα. 

Η  φέτα κατέχει μερίδιο άνω του 80% στις συνολικές εξαγωγές 

ελληνικών τυριών. Οι εξαγωγές φέτας τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζουν συνεχή άνοδο, με κύριο αποδέκτη τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

και κυρίως τη Γερμανία. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η φέτα 

βρίσκεται χαμηλά σε σχέση με τα ποσοστά διακίνησης άλλων 

ευρωπαϊκών τυριών εντός της Ένωσης. 

Όσον αφορά τις ΗΠΑ θεωρείται σημαντική αγορά, δεδομένου μάλιστα 

του αριθμού των Ελλήνων της διασποράς που βρίσκονται στη χώρα. 

Από το 2015 έως το 2021 οι εξαγωγές στις ΗΠΑ σχεδόν 

διπλασιάσθηκαν. Ενώ στον Καναδά η αξία των εξαγωγών ελληνικής 

φέτας σημειώνει αύξηση κατά 113% μεταξύ του 2017 και του 2021, 

φτάνοντας πέρυσι στα 5,8 εκατ. ευρώ.  

Από την άλλη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών 

Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), οι εξαγωγές φέτας 

το 2020 ανήλθαν σε 80.843 τόνους, καταγράφοντας αύξηση 10% σε 

σύγκριση με το 2019, με την αξία των εξαγωγών να ανέρχεται σε 432 

εκατ. ευρώ, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο. 



Γενικά οι εξαγωγές αναλογούν στο 40% έως 50% της παραγωγής, καθώς 

το υπόλοιπο απορροφάται από την εγχώρια αγορά. 

Η πολιτεία, διαχρονικά, στάθηκε στο πλευρό των παραγωγών σε ό,τι 

αφορά στην προστασία του ονόματος φέτα. Και η τελευταία απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε βάρος της Δανίας, ισχυροποιεί ακόμη 

περισσότερο το μοναδικό αυτό ελληνικό προϊόν στις διεθνείς αγορές.  

 

Ωστόσο πρέπει να όλοι να κατανοήσουμε ότι πρέπει να αναπτύξουμε 

στρατηγικές για την περαιτέρω προώθηση του προϊόντος, να 

επιμείνουμε και να εντείνουμε τους ελέγχους και να μη βολευόμαστε 

πίσω από τον αφορισμό των αντιγραφών ρίχνοντας πάντα το φταίξιμο 

σε τρίτους. 

Η ίδρυση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για τη Φέτα και το 

πρόγραμμα προώθησης της Φέτας στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε χώρες 

όπως η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ, αποτελούν 

σωστά βήματα, τα οποία όλοι πρέπει να ενισχύσουμε. 

Η προστασία της αυθεντικότητας του προϊόντος στην παραγωγή, η 

σωστή προώθησή του στις διεθνείς αγορές και το σωστό μάρκετινγκ 

είναι αυτά που πρωτίστως θα φέρουν καλές τιμές, κέρδη και ευημερία 

στον κλάδο και όχι η προώθηση συνδικαλιστικών ζητημάτων. Αυτή, 

βέβαια, είναι μια αλήθεια που αφορά το σύνολο των ελληνικών 

προϊόντων και όχι μόνο τη φέτα. Αλλά οφείλω να κάνω αυτήν την 

επισήμανση, καθώς μέσα από τη στρατηγική που αναπτύσσεται για την 

προώθηση της φέτας, πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα όπως:  

- ποιες είναι οι αγορές στόχευσης;  

- πώς θα διεισδύσουμε στους καταναλωτές αυτών των χωρών; 

- πώς θα χτίσουμε πάνω στο brand “real feta”;  

- πώς θα αντιμετωπίσουμε αντιγραφές;  

- πώς θα καλύψουμε σύγχρονες διατροφικές ανάγκες; 

- πώς θα συνδέσουμε το εξαιρετικό αυτό ελληνικό προϊόν με τον 

τουρισμό μας; 

- πώς θα οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο δίκτυο προώθησης της 

φέτας; και γενικά  

- πώς θα κάνουμε το προϊόν μας ποιο ανταγωνιστικό; 



Είναι απλά ερωτήματα που μόνο μέσα από τη χάραξη εθνικής 

στρατηγικής για την προώθηση της φέτας μπορούμε να απαντήσουμε. 

Και η χάραξη αυτής της στρατηγικής γίνεται και μπορεί να βελτιωθεί 

μέσα από τη συνεργασία όλων των συντελεστών (κτηνοτρόφων 

παραγωγών και μεταποιητών), με τη Διεπαγγελματική και το υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Γνωρίζω, ωστόσο, ότι η ανάγκη όλων των παραγωγών σε αυτή τη 
δύσκολη φάση που διανύουμε - με την εξωγενή πολλαπλή κρίση, 
ενεργειακή, κλιματική και γεωστρατηγική να έχει πλήξει τους 
κτηνοτρόφους - είναι άλλη. Το κύριο μέλημα όλων και δικό μας ως 
πολιτεία και δικό σας ως παραγωγοί ή μεταποιητές, είναι η διασφάλιση 
του όγκου της παραγωγής. Το πρώτο εξάμηνο του 2022, δυστυχώς, 
παρά τα μέτρα στήριξης, αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Στο πρόβειο γάλα 
είχαμε μια μικρή μείωση παραγωγής κατά 1,88% και στο κατσικίσιο η 
μείωση έφτασε στο 5,62%. 

Με δεδομένη την αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών και τις συνέπειες 

των αλλεπάλληλων κρίσεων να πλήττουν κυρίως τους κτηνοτρόφους, 

υπάρχει ανησυχία για την διασφάλιση της παραγωγής των ποσοτήτων 

γάλακτος που απαιτούνται για να διατηρηθεί σταθερή η παραγωγή 

φέτας στην παρούσα περίοδο.  

Η κυβέρνηση με μια σειρά μέτρων έχει φροντίσει να προσφέρει στήριξη 

στους παραγωγούς είτε με τη μορφή ενισχύσεων είτε με τη μορφή 

κινήτρων. 

Θυμίζω μερικά από αυτά: 

1. Οριστική μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα λιπάσματα από 
το 13% στο 6% 

2. Πιστώθηκαν 73 εκατ. ευρώ για την επιστροφή  του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, σε όλους τους κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες. Ενώ ισχύει και η επιδότηση για 0,15 λεπτά 
στην αντλία. Τα μέτρα αφορούν και γεωργούς και κτηνοτρόφους.  

3. Καλύφθηκε σε ποσοστό 80% η ρήτρα αναπροσαρμογής των 
αγροτικών τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος από τον 
Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2021, με κόστος 50 εκατ. και 
κατά 50%-60% στους επόμενους μήνες. Για τον Οκτώβριο η 
επιδότηση ανέρχεται σε 46,3 λεπτά η κιλοβατώρα, δηλαδή η 



τελική χρέωση για τον παραγωγό θα είναι 15,1 λεπτά ανά 
κιλοβατώρα. 

4. Ενισχύθηκαν οι κτηνοτρόφοι με  επιδότηση ύψους 2% επί των 
φορολογητέων εκροών του του 2021. Το ύψος της ενίσχυσης 
αυτής έφθασε στα 50 εκατομμύρια ευρώ. 

5. Ενίσχυση γεωργών με 60 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους, για την 
αγορά λιπασμάτων. 

6. Χορήγηση δυνατότητας στους αγρότες να εγκαταστήσουν 
φωτοβολταϊκά για μείωση του ενεργειακού κόστους στην 
παραγωγή 

7. Απαλλάσσονται και για το 2022 από το τέλος επιτηδεύματος όλοι 
οι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί και κτηνοτρόφοι. 

Ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη τα μεγαλύτερα προγράμματα που 
έχουν εξαγγελθεί μέχρι σήμερα: 
 

- Νέων Αγροτών (συνολικού ποσού 525 εκατ. ευρώ / έως 40.000 
ευρώ ανά δικαιούχο)  

- Βιολογικής παραγωγής (συνολικού ποσού 705 εκατ. ευρώ και 
περίπου τα 305 εκατ. από αυτά αφορούν την κτηνοτροφία 

 
Παράλληλα προχωρούμε στην παροχή φορολογικών κινήτρων για τους 

μετέχοντες σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και συμβολαιακή 

παραγωγή με έκπτωση φορολόγησης 50% για τα κέρδη τους. 

Ταυτόχρονα προωθούμε την ιδιοπαραγωγή στις ζωοτροφές, καθώς 

είναι η μόνη κίνηση που δίνει διέξοδο στο τεράστιο πρόβλημα που έχει 

δημιουργηθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την 

έλλειψη ζωοτροφών. Για να ενισχύσουμε δε τη στρατηγική μας προς 

αυτή την κατεύθυνση, εξετάζουμε το ενδεχόμενο παροχής 

φορολογικών κινήτρων σε όσους επιλέξουν κάνουν ιδιοπαραγωγή 

ζωοτροφών. 

Φυσικά, έχουμε φροντίσει ώστε να ενταχθεί στις συνδεδεμένες 

ενισχύσεις μεγάλο μέρος των προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως 

ζωοτροφές, όπως το κριθάρι, η μηδική, το καλαμπόκι, το μαλακό σιτάρι 

και τα ψυχανθή. 

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 που υπέβαλε η 
Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση, έχουν συμπεριληφθεί τα 
ακόλουθα προϊόντα: 



-    ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 
-    ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΑ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ,  
-    ΚΡΙΘΑΡΙ,  

  
Επιπρόσθετα, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με 
την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή για το Στρατηγικό Σχέδιο εντός του τρέχοντος 
έτους, προστέθηκε ο ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ και το ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ 
  
Τα χρήματα για που θα δοθούν για συνδεδεμένες εφέτος αναμένεται 

να είναι πολλαπλάσια της περυσινής χρονιάς 

Φίλες και φίλοι,  

Ακούσατε πριν από περίπου ένα δεκαήμερο τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ 
να ανακοινώνει την ενίσχυση των κτηνοτρόφων με 89 εκατ. ευρώ. 

Μετά από συνεργασία με εκπροσώπους των τριτοβάθμιων οργανώσεών 
σας σήμερα, μελετάμε την κατανομή αυτού του ποσού ανά κατηγορία 
παραγωγών, όπως καταγράφεται στην πρόταση που αποστείλαμε στην 
ΕΕ την έγκριση της οποίας αναμένουμε, ώστε οι πληρωμές να γίνουν το 
συντομότερο δυνατόν εντός του έτους.  

Από την ενίσχυση αυτή τα σχεδόν πάνω από 60 εκατ. ευρώ, αφορούν την 
αιγοπροβατοτροφία. 

Για να γίνει δε όσο το δυνατόν δικαιότερο το σύστημα και σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή κατεύθυνση, γίνεται κατανομή των παραγωγών σε 
κλάσεις ανάλογα με τον αριθμό ζώων που εκτρέφουν, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν ότι όσο περισσότερα ζώα έχει ένας παραγωγός τόσο περισσότερο 
μειώνεται το κόστος εκτροφής ανά ζώο. Επίσης λαμβάνεται υπ’ όψιν η 
νησιωτικότητα, με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες και τα αυξημένα κόστη 
μεταφοράς.  

Για την βοοτροφία το ποσό που αντιστοιχεί είναι πάνω από 20 εκατ. 
ευρώ. Κι εδώ θα υπάρξει κατανομή κλάσεις λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες 
τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τον κλάδο. 

Επισημαίνω ότι ειδική μέριμνα υπήρξε και για τους κτηνοτρόφους των 
πυρόπληκτων περιοχών για τους οποίους υπάρχει πρόβλεψη, ανάλογα 
τον αριθμό ζώων που εκτρέφουν, τόσο στην αιγοπροβατοτροφία όσο και 
στη βοοτροφία. 



Σημειώνω ότι ανάλογη θα είναι η μέριμνά μας για την  χοιροτροφία  και 
για την πτηνοτροφία,  καθώς η τελικές ενισχύσεις θα ξεπεράσουν τα 90 
εκατ. ευρώ. 

Ο βασικός άξονας της στήριξης αυτής είναι η δηλωμένη και 
στοιχειοθετημένη παραγωγή προϊόντος, δηλαδή γάλακτος και 
κρέατος, σηματοδοτώντας, οριοθετώντας και τιμώντας τη δουλειά και 
τον καθημερινό αγώνα των πραγματικών παραγωγών. 

 

Φίλες και φίλοι,  

Όπως ξέρετε κι εγώ κατάγομαι από κτηνοτροφική οικογένεια. Γνωρίζω 

από πρώτο χέρι τον κόπο και τον πόνο σας στην εκτροφή των ζώων 

αλλά γνωρίζω και τις αγωνίες σας. 

Δεν θεωρούμε ότι με τα μέτρα αυτά απορροφούμε το σύνολο της 

αύξησης του κόστους παραγωγής. Μακάρι τα δημοσιονομικά της χώρας 

να επέτρεπαν να το κάνουμε. Αμβλύνουμε, όμως, σε σημαντικό βαθμό 

τις επιπτώσεις της κρίσης, δίνοντας μια ανάσα σε εκείνους που θα 

κάνουν χρήση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουμε. 

Ταυτόχρονα με την πολιτική ενισχύσεων και παροχής φορολογικών 

κινήτρων, προκειμένου να στηρίξουμε τα προϊόντα μας και ιδιαίτερα 

την πρώτη ύλη που είναι βασική για την παραγωγή φέτας, προχωρούμε 

σε εντατικοποίηση των ελέγχων προκειμένου να προστατεύσουμε τους 

Έλληνες παραγωγούς γάλακτος  

Καταλαβαίνουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά πολλές φορές οι 

δυσκολίες γενούν και ευκαιρίες, αν δουλέψουμε σωστά. 

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι πάντα στο 

πλευρό σας. Είναι ο φυσικός σύμμαχός σας. 

Είμαστε εδώ όχι απλώς για να ξεπεράσουμε την κρίση, αλλά για να 

σχεδιάσουμε τα βήματα που θα οδηγήσουν σε ένα ασφαλές και 

ελπιδοφόρο μέλλον, στο οποίο η κτηνοτροφία μας θα έχει κυρίαρχο 

ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής μας οικονομίας και εμβληματικά 

προϊόντα, όπως η φέτα, θα έχουν παγκοσμίως τη θέση που τους αξίζει. 

Σας ευχαριστώ 


