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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 23 Δεκεμβρίου 2019 
 

Η αγορά φέτας στη Νότια 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 29 συνολικά προϊόντα ονομασίας ελληνικής προέλευσης και 

ειδικότερα τέσσερα(4) τυροκομικά: φέτα, κασέρι, κεφαλογραβιέρα και γραβιέρα Κρήτης. 
 
 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 
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- 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). 

 

Αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιος, από 12.3.2019, του αρμόδιου Υπουργείου 
Γεωργίας, Δασοπονίας και Αλιευμάτων της Νοτ. Αφρικής (DAFF/Department of Agriculture, 
Forestry and Fisheries), η οποία μας έχει περιέλθει από Αντιπροσωπεία Ε.Ε. στη Νοτ. 

Αφρική, αναφέρει ότι η υποχρεωτική αναγραφή στην ετικέτα South African Feta ή Feta-
Style ή Feta-Type, από 1.11.2021, της νοτιοαφρικάνικης παραγόμενης “φέτας” 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. 

 
  Για την εξαγωγή τυροκομικών προϊόντων στη Νοτ. Αφρική, το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο της χώρας απαιτεί την ύπαρξη διμερούς υγειονομικού πρωτοκόλλου, το οποίο 

υπογράφεται από τις αρμόδιες Αρχές των δύο χωρών. Αρμόδια Δημόσια Αρχή στη Νότ. 
Αφρική για τον έλεγχο και ρύθμιση των εισαγωγών είναι η Υπηρεσία Εισαγωγών "Import 
Export Policy Unit" (Directorate Animal Health) του Υπουργείου Γεωργίας Δασοπονίας και 

Αλιευμάτων (DAFF/Department of Agriculture, Forestry and Fisheries).  
 

  Από έρευνά μας στις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες supermarket της νοτιοαφρικάνικης 
αγοράς, ήτοι: Pick N' Pay, Woolworths, Checkers, Spar και Makro, οι οποίες ελέγχουν, 
συνολικά, άνω του 70% του εγχώριου λιανικού εμπορίου ειδών διατροφής, διαπιστώθηκε ότι 

και στις πέντε αλυσίδες διακινούνται τυροκομικά προϊόντα με γενικευμένη χρήση της 
ονομασίας "feta" και όχι "τύπου φέτας" ("feta style"). Υφίστανται επίσης και συσκευασίες με 

ειδικότερες ενδείξεις για επιπλέον συστατικά (π.χ. "feta with mixed herbs", "feta with black 
pepper", "fat free feta", "medium fat feta"). Επίσης, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 
 

- δύο από τις πέντε αλυσίδες supermarket διακινούν "feta" με τη δική τους ιδιωτική 
επωνυμία (private label), ήτοι: Pick N' Pay και Spar 
 

- η αλυσίδα supermarket Woolworths διακινεί φέτα με τη δική της ιδιωτική επωνυμία 
(private label), ελληνικής προέλευσης ("Imported from Central Greece") με την 

επωνυμία "Barrel Aged Greek Style Feta", με πιστοποίηση AGROCERT 
 

- καταγράψαμε δώδεκα συνολικά νοτιοαφρικάνικες παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

χρησιμοποιούν την ονομασία "feta" στην εγχώρια αγορά, ήτοι: "Pick n’Pay", "Spar", 
"Presiden/Simonsberg", "Clover", "Karoo", "Meze", "Fairview", "Lancewood", "Crystal 
Valley", "Cyprus Foods", "La Mont", "BM Food-Mediterranean Delicacies" 

 



______________________________________________________________ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γιοχάνεσμπουργκ 

Δ/νση: Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg 

Τηλ.: +27 11 2142317, Fax: +27 11 2142304, e-mail: ecocom-johannesburg@mfa.gr 

3  

- το σύνολο των τυροκομικών προϊόντων, στα οποία γίνεται χρήση της ονομασίας "feta", 

είναι παραγωγής Νοτίου Αφρικής 
 

- για την παραγωγή της νοτιοαφρικάνικης "φέτας", γίνεται χρήση αγελαδινού γάλακτος, 

εκτός τριών περιπτώσεων (χρήση αιγοπρόβειου γάλακτος, χρήση κατσικίσιου και μία 
περίπτωση πρόσμιξης αγελαδινού και αιγοπρόβειου). 

 
  Ειδικότερα για τα τυροκομικά προϊόντα ελληνικής προέλευσης: 
 

- στη νοτιοαφρικάνικη αγορά κυκλοφορεί φέτα ελληνικής προέλευσης (συνήθως σε 
συσκευασίες των 100 gr., 200 gr., 500 gr. και 1 κιλού), η οποία διακινείται κυρίως από 
ομογενειακά καταστήματα τροφίμων και ειδών διατροφής, από τοπικά καταστήματα 

delicatessen ("Thrupps") και από υποκαταστήματα της αλυσίδας supermarket SPAR 
(όπου η διαχείριση-franchise είναι συνήθως ομογενειακή) 

 
- η αλυσίδα supermarket Checkers εισάγει (σποραδικά) και διακινεί φέτα της εταιρείας 
«ΟΛΥΜΠΟΣ» 

 
- οι υφιστάμενες μακροχρόνιες εμπορικές συνεργασίες ελληνικών τυροκομικών 

επιχειρήσεων με ομογενείς εισαγωγείς δυσχεραίνουν την τοποθέτηση νέων προϊόντων 
στην νοτιοαφρικάνικη αγορά 

 

- τα ελληνικής προέλευσης προϊόντα απευθύνονται κυρίως σε ομογενείς και στις 
κοινωνικές ομάδες υψηλότερου βιοτικού και εισοδηματικού επιπέδου απ’ ότι τα 
παρεμφερή προϊόντα νοτιοαφρικανικής παραγωγής 

 
- τα ελληνικής προέλευσης τυροκομικά που κυκλοφορούν στη νοτιοαφρικάνικη αγορά 

είναι των εταιρειών: "Δωδώνη", "Μυτιλήνης", "Καραλής", "Καλάβρυτα", "Κολιός". 
 
  Ανακεφαλαιώνοντας, οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο ελληνικών 

τυροκομικών προϊόντων στη νοτιοαφρικάνικη αγορά είναι:  
  -η ύπαρξη εγχώριας παραγωγής 

  -το σχετικά μικρό μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης 
  -το υψηλό λιανικό κόστος σε συνδυασμό με την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών 
  -οι προϋπάρχουσες επιχειρηματικές συνεργασίες 

 
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 


