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Η Ελληνική Τυροκομία στον 21ο αιώνα, εξακολουθεί να αποτελείται από μεγάλο

αριθμό μικρών τυροκομικών εγκαταστάσεων με προβλήματα που οφείλονται

κυρίως στην έλλειψη επενδύσεων και ρευστότητας, ενώ στον αντίποδα

βρίσκονται μεγάλου μεγέθους παραγωγικές μονάδες που ενισχύουν τη θέση τους

Είναι ένας κλάδος : 

� με σημαντική παραγωγική δυναμικότητα

�επεκτείνεται και αποκτά περαιτέρω βιομηχανικό χαρακτήρα

�εφαρμόζει διαδικασίες ασφάλειας και τυποποίησης αλλάζοντας τον

τρόπο οργάνωσης της παραγωγής, 

�εκσυγχρονίζει τη αποθήκευση & διακίνηση των προϊόντων

�απασχολεί ειδικούς και αντιδρά προτείνοντας καινοτόμα προϊόντα

�παρουσιάζει ικανοποιητική εσωτερική κατανάλωση (άνοδο στις

πωλήσεις στα S/M κατά 7,1% τους πρώτους μήνες το 2011)

�αύξηση των εξαγωγών (3η θέση με άνοδο κατά 7,1% το 2010)
(SymphonyIRI Group)

ΟΟ κλάδοςκλάδος τωντων ΤυροκομικώνΤυροκομικών προϊόντωνπροϊόντων (1)(1)

∆εκέµβριος 11 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού
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Χαρακτηρίζεται ως ώριμη αγορά, που διακρίνεται από έντονο

ανταγωνισμό, ενώ παραμένει ελκυστική για επενδύσεις, κυρίως λόγω των

προοπτικών που υπάρχουν για τις εξαγωγές, εξαιτίας της στροφής των

καταναλωτών στη μεσογειακή διατροφή. 

ΕίναιΕίναι οο μεγαλύτεροςμεγαλύτερος σεσε αξίααξία κλάδοςκλάδος στοστο χώροχώρο τωντων τροφίμωντροφίμων
(ετήσια αξία των τυριών το 2009 : 1 δισ.€ /  ποσότητες κατανάλωσης: 328,5 χιλ.τον,)

Παρουσιάζει αντοχές στην οικονομική κρίση και μέχρι στιγμής έχει

επηρεαστεί σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλες κατηγορίες τροφίμων. 

Το διάστημα από τις αρχές του χρόνου μέχρι το Μάιο 2011, η μείωση που

παρατηρήθηκε στις πωλήσεις των τυροκομικών προϊόντων ήταν 2,7% σε

όγκο (ενώ μέχρι πρόσφατα ο κλάδος είχε ανοδική τάση) και η πρόβλεψη

για τα διετία 2010-2011 είναι σε ρυθμό μεταβολής ±2% -3%. 

(Κλαδική μελέτη «Γαλακτοκομικά Προϊόντα» της ICAP Group &SymphonyIRI)

ΟΟ κλάδοςκλάδος τωντων ΤυροκομικώνΤυροκομικών προϊόντωνπροϊόντων (2)(2)

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11
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ΟΟ κλάδοςκλάδος τωντων ΤυροκομικώνΤυροκομικών προϊόντωνπροϊόντων (3)(3)

Αν και η συνολική εγχώρια κατανάλωση τυροκομικών
προϊόντων (σε ποσότητα), δε προβλέπεται να παρουσιάσει
αξιόλογη μεταβολή, καθώς τα τυροκομικά προϊόντα
αποτελούν βασικό αγαθό της ελληνικής μεσογειακής
διατροφής, η τρέχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία
φαίνεται να

μετατοπίζειμετατοπίζει τητη ζήτησηζήτηση μεταξύμεταξύ τωντων επιμέρουςεπιμέρους κατηγοριώνκατηγοριών::

-- σεσε φθηνότερεςφθηνότερες κατηγορίεςκατηγορίες τυροκομικώντυροκομικών προϊόντωνπροϊόντων

-- σταστα προϊόνταπροϊόντα ιδιωτικήςιδιωτικής ετικέταςετικέτας καικαι

-- σταστα συσκευασμένασυσκευασμένα τυροκομικάτυροκομικά προϊόνταπροϊόντα

∆εκέµβριος 11 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού
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Οι Έλληνες, 2οι στον κόσμο όσον αφορά στην κατανάλωση τυριού, με
περίπου 25 κιλά κατά κεφαλήν ανά έτος, φάνηκε να προτίμησαν για το

2010 :

ΟΟ κλάδοςκλάδος τωντων ΤυροκομικώνΤυροκομικών προϊόντωνπροϊόντων (4)(4)

∆εκέµβριος 11 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού
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ΤαΤα ΣυσκευασμέναΣυσκευασμένα ΤυροκομικάΤυροκομικά προϊόνταπροϊόντα (1)(1)

•Είναι η μοναδική κατηγορία στην οποία σημειώθηκε
αύξηση πωλήσεων το 2010, κατά 5,3%, σε βάρος των χύμα
τυροκομικών προϊόντων που υποχωρούν.

• Το διάστημα 03/10-03/11, τα συσκευασμένα τυριά –εκτός
ΦΕΤΑΣ- αύξησαν τις πωλήσεις κατά 3.1% σε αξία (σε 199.5 
εκ.€) και κατά 5,5% σε όγκο (Nielsen)

•Φαίνεται πως η τιμή του τυριού, σε σχέση με το
καταναλωτικό εισόδημα, αποτελεί μεν σημαντική
παράμετρο επιλογής του τελικού προϊόντος, αλλά όχι την
καθοριστική, ενώ η κρίση δεν επηρεάζει τα προϊόντα που
προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία (αναφορικά με: 
γεύση, περιοχή παραγωγής, ποιότητα και συσκευασία)
προτείνοντας κάτι το διαφορετικό στην αγορά

•Τον υψηλότερο βαθμό τυποποίησης παρουσιάζουν τα
ημίσκληρα τυριά, ενώ στη συνολική παραγωγή
συσκ/μένων τυριών, η Φέτα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο
•Το πρώτο συσκευασμένο τυρί ήταν Κασέρι το 1983



• Οι περισσότερες τυροκομικές επιχειρήσεις, 
ανταποκρίθηκαν στις νέες απαιτήσεις της Ελληνικής
αγοράς και ανεξάρτητα από τη δυναμικότητά τους, 
προχώρησαν σε επενδύσεις προκειμένου να
εκσυγχρονιστούν και να προσφέρουν ένα μέρος της
παραγωγής τους σε τυποποιημένη μορφή. Φροντίζουν
πλέον περισσότερο τις συσκευασίες τους, εφαρμόζοντας
καινοτομίες που επιτρέπουν το άνοιγμα - κλείσιμο του
προϊόντος μεγαλώνοντας τη διάρκεια ζωής του, 
απαντώντας έτσι στον ανταγωνισμό. 

•Ένα επιπλέον κίνητρο είναι και οι αγορές του εξωτερικού
όπου κατευθύνεται ένα μεγάλο μέρος των παραγομένων
τυποποιημένων τυριών. 

•Ανάπτυξη παρουσίασε επίσης και ο κλάδος που
ειδικεύεται στη συσκευασία – τυποποίηση τυροκομικών
προϊόντων, είτε με την επωνυμία τους είτε για
λογαριασμό τρίτων (φασόν). 

ΤαΤα ΣυσκευασμέναΣυσκευασμένα ΤυροκομικάΤυροκομικά προϊόνταπροϊόντα (2)(2)
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ΤαΤα ΣυσκευασμέναΣυσκευασμένα ΤυροκομικάΤυροκομικά προϊόνταπροϊόντα (3)(3)

∆εκέµβριος 11 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού

•δοκιμή πριν τα αγοράσουν
• καλύτερη τελική τιμή στο
ίδιο σημείο πώλησης
• δυνατότητα αγοράς
συγκεκριμένης ποσότητας
•ποικιλία σε γεύσεις και
μάρκες στο πάγκο
•εμπιστοσύνη στα
τοπωνύμια

η μάχη των

ΧΥΜΑΧΥΜΑ και ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ

•αναγραφόμενα στοιχεία
(συστατικά, ημ. παραγωγής
/λήξης, παραγωγός, τελική
τιμή και βάρος) 
•μεγαλύτερο αίσθημα
«ασφάλειας» &  αξιοπιστίας
•ανάγκη για πρακτικότητα
•περιορισμός χρόνου για τις
αγορές
• πτώση της διαφοράς τιμών
ανάμεσα τους
•είναι πλέον σε ψυγεία παντού
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ΤαΤα ΣυσκευασμέναΣυσκευασμένα ΤυροκομικάΤυροκομικά προϊόνταπροϊόντα (4)(4)

Πωλήσεις (%) Χύμα / Συσκευασμένο Τυρί 2000-2010



ΤαΤα ΤυροκομικάΤυροκομικά προϊόνταπροϊόντα ΙδιωτικήςΙδιωτικής ΕτικέταςΕτικέτας ((11))

• Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες Ιδιωτικής Ετικέτας (Ι.Ε.) κατασκευάζονται ή
αντίστοιχα παρέχονται από μια επιχείρηση για να προσφερθούν στον
καταναλωτή κάτω από το εμπορικό σήμα μιας άλλης επιχείρησης. 
Αφορούν σχεδόν όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών και
συχνά προσφέρονται ως εναλλακτικές λύσεις χαμηλότερου κόστους.

• Το κριτήριο της χαμηλής τιμής, που συχνά υπερισχύει του κριτηρίου
της ποιότητας,  είναι το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα τους
έναντι των επώνυμων και διαμορφώνεται κυρίως από την απουσία
κόστους για διαφήμιση και την τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών. Οι
Έλληνες τα αγοράζουν σε ποσοστό 44%, λόγω χαμηλής τιμής. 

• Κυρίαρχη κατηγορία παραμένουν τα τρόφιμα
(ποσοστό συμμετοχής 61% στο συνολικό μέγεθος της αγοράς ΙΕ το 2009).

• Τα τυριά ΙΕ με αναλογία 24,2% επί των πωλήσεων σε όγκο (τεμ), στη
κατηγορία των τυροκομικών, καταλαμβάνουν την τρίτη θέση ανάμεσα
σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και τη δεύτερη σε αξία, με πωλήσεις
74,3 εκατ. ευρώ (Nielsen, 11/2008-11/ 2009)

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού 11∆εκέµβριος 11
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ψωµί 
15,3%

ζυµαρικά 
15,6%

αλεύρι 
19,3%

γάλα 
20,8%

βούτυρο 
22,5%

προϊόντα 
ντοµάτας 

24%

τυριά 
24,2%

λευκαντικά 
33,7%

φρέσκια 
κρέµα 
37,80%

Τα πιο δημοφιλή προϊόντα Ι Ε
ποσοστό πωλήσεων προϊόντων ΙΕ,   

στην κατηγορία τους, 
το διάστηµα 2009-2010 (τεµχ.)

Nielsen 2010

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11

ΤαΤα ΤυροκομικάΤυροκομικά προϊόνταπροϊόντα ΙδιωτικήςΙδιωτικής ΕτικέταςΕτικέτας ((22))
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• Η οικονομική κρίση ευνόησε την ανάπτυξη των προϊόντων ΙΕ και οι
καταναλωτές αναζητούν στα ράφια και στα ψυγεία των σουπερμάρκετ
«φθηνά προϊόντα»,  που έχουν μεν την «ετικέτα» του σουπερμάρκετ, αλλά
πολλές φορές παρασκευάζονται κατόπιν σχετικής παραγγελίας των
λιανεμπόρων από τις ίδιες βιομηχανίες που φτιάχνουν και τα «επώνυμα». 

Είναι όμως 20-30% φθηνότερα.

+8,7%
Ιδιωτικής

Ετικέτας

Επώνυµης

µάρκας

-3.4%

ΗΗ μεταβολήμεταβολή
τωντων πωλήσεωνπωλήσεων ((σεσε τεμτεμ.) .) 

επωνύμωνεπωνύμων καικαι ΙΕΙΕ προϊόντωνπροϊόντων
σταστα σουπερσουπερ μάρκετμάρκετ

τοτο διάστημαδιάστημα
20092009--2010 2010 

Nielsen 2009 & 2010

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11

ΤαΤα ΤυροκομικάΤυροκομικά προϊόνταπροϊόντα ΙδιωτικήςΙδιωτικής ΕτικέταςΕτικέτας ((33))
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+19.5%
Τυριά Ιδιωτικής

Ετικέτας

Τυριά

Επώνυµης

µάρκας

-6,3%
3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11

ΗΗ μεταβολήμεταβολή
τωντων πωλήσεωνπωλήσεων ((σεσε όγκοόγκο //tntn))

επωνύμωνεπωνύμων καικαι ΙΕΙΕ τυριώτυριώνν
σταστα σουπερσουπερ μάρκετμάρκετ

τοτο διάστημαδιάστημα
20092009--2010 2010 

Nielsen 2009 & 2010

+ 16,70 %Τυριά ΙΕ

- 5,40 %Τυριά Επώνυµα

Μεταβολή πωλήσεων (σε αξία) 2010 έναντι 2009Προϊόντα

ΤαΤα ΤυροκομικάΤυροκομικά προϊόνταπροϊόντα ΙδιωτικήςΙδιωτικής ΕτικέταςΕτικέτας ((44))

Symphony IRI 2010
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ΜεταβολήΜεταβολή τουτου
μμεριδίουεριδίου αγοράςαγοράς τωντων

τυριώντυριών ΙΕΙΕ,,
τηντην τριετίατριετία

20082008--20092009--20102010

+4,25
%

+4,76
%

+5,59
%

2008 2009 2010
Nielsen 2010

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11

• Το μερίδιο αγοράς των τυριών ΙΕ στις πωλήσεις σε όγκο, για το
διάστημα 12/2009-12/2010 ήταν της τάξης του 17,2 %. 
(Σύνολο πωλήσεων τυριών : 93.131.159 κιλά)

ΤαΤα ΤυροκομικάΤυροκομικά προϊόνταπροϊόντα ΙδιωτικήςΙδιωτικής ΕτικέταςΕτικέτας ((55))



• Τα στοιχεία και οι μετρήσεις στις έρευνες των πωλήσεων, 
αφορούν στα συσκευασμένα τυριά ιδιωτικής ετικέτας ΙΕ των
μεγάλων αλυσίδων σουπερ μάρκετ που πωλούνται στα
καταστήματα τους, και δεν συμπεριλαμβάνουν:

� όσα προσυσκευάζονται από τους λιανέμπορους σε
διαφανείς συσκευασίες, χωρίς επωνυμία, και διατίθενται στα
ψυγεία των σούπερ μάρκετ (αυτά προσμετρώνται στα χύμα).

� τα χύμα τυριά ΙΕ που δεν προσφέρουν επιπλέον οφέλη στις
αλυσίδες, και δεν προωθούνται αρκετά, 

� τις ποσότητες χύμα και συσκευασμένων τυριών ΙΕ, που
διακινούνται στις περιφερειακές αγορές από τοπικές
εμπορικές επιχειρήσεις και

� το σημαντικό μερίδιο των ελληνικών τυριών που
παράγονται φασόν και εξάγονται ως ΙΕ, με την επωνυμία
εμπορικών οίκων του εξωτερικού.

ΤαΤα ΤυροκομικάΤυροκομικά προϊόνταπροϊόντα ΙδιωτικήςΙδιωτικής ΕτικέταςΕτικέτας ((66))



• ΗΗ κατηγορίακατηγορία ««συσκευασμένοσυσκευασμένο τυρίτυρί ΙδιωτικήςΙδιωτικής
ετικέταςετικέτας»» φαίνεταιφαίνεται νανα είναιείναι οο πλέονπλέον ενδιαφέρονενδιαφέρον
συνδυασμόςσυνδυασμός

•• ΤοΤο 2010 2010 τοτο μερίδιομερίδιο όγκουόγκου τηςτης κατηγορίαςκατηγορίας, , 
παρουσίασεπαρουσίασε αύξησηαύξηση 3% 3% 

•• ΣεΣε ορισμένεςορισμένες αλυσίδεςαλυσίδες, , μάλισταμάλιστα, , τοτο ποσοστόποσοστό τωντων
προϊόντωνπροϊόντων ιδιωτικήςιδιωτικής ετικέταςετικέτας επίεπί τωντων πωλήσεωνπωλήσεων
συσκευασμένωνσυσκευασμένων τυροκομικώντυροκομικών έφτανεέφτανε, , σύμφωνασύμφωνα μεμε
τατα στοιχείαστοιχεία τωντων εταιρειώνεταιρειών, , στοστο 28%.28%.

•• ΣτοιχείαΣτοιχεία γιαγια τατα χύμαχύμα τυροκομικάτυροκομικά προϊόνταπροϊόντα
ιδιωτικήςιδιωτικής ετικέταςετικέτας μεμε τηντην ««αυστηρήαυστηρή»» έννοιαέννοια δενδεν
είναιείναι διαθέσιμαδιαθέσιμα απόαπό τιςτις μελέτεςμελέτες..

(Symphony IRI 2010)

ΤαΤα ΙΕΙΕ -- ΣυσκευασμέναΣυσκευασμένα ΤυροκομικάΤυροκομικά προϊόνταπροϊόντα
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•• ΈναΈνα σημαντικόσημαντικό τμήματμήμα τουτου κλάδουκλάδου τωντων ΤυροκομικώνΤυροκομικών
προϊόντωνπροϊόντων είναιείναι τατα 21 21 ΕλληνικάΕλληνικά τυριάτυριά ΠΟΠΠΟΠ

•• ανήκουνανήκουν στηνστην οικογένειαοικογένεια τωντων καταχωρισμένωνκαταχωρισμένων σταστα
ΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκά ΜητρώαΜητρώα ΠροϊόντωνΠροϊόντων ΠΟΠΠΟΠ--ΠΓΕΠΓΕ--ΕΠΙΠΕΠΙΠ, , πουπου

•• απόαπό τοτο 1992 1992 έωςέως σήμερασήμερα, , φιλοξενούνφιλοξενούν 1000+ 1000+ γεωργικάγεωργικά
προϊόνταπροϊόντα καικαι τρόφιματρόφιμα ποιότηταςποιότητας απόαπό όληόλη τηντην ΕΕΕΕ αλλάαλλά
καικαι πέρανπέραν αυτήςαυτής (( ππ..χχ .. ««Project 10 + 10Project 10 + 10»» ΚίναςΚίνας))

•• ΤαΤα συστήματασυστήματα ποιότηταςποιότητας τηςτης ΕΕΕΕ αποτελούναποτελούν
ακρογωνιαίοακρογωνιαίο λίθολίθο τηςτης δέσμηςδέσμης μέτρωνμέτρων γιαγια τηντην
ποιότηταποιότητα τωντων γεωργικώνγεωργικών προϊόντωνπροϊόντων//τροφίμωντροφίμων καικαι
καθιερώθηκανκαθιερώθηκαν ώστεώστε νανα συμβάλλουνσυμβάλλουν στηνστην προστασίαπροστασία
τωντων ΟνομασιώνΟνομασιών ΠροέλευσηςΠροέλευσης απόαπό τηντην μίμησημίμηση
παραγωγήςπαραγωγής τωντων αλλάαλλά καικαι τηντην προστασίαπροστασία τωντων
καταναλωτώνκαταναλωτών απόαπό παραπλανητικέςπαραπλανητικές πρακτικέςπρακτικές..

ΟΟ κλάδοςκλάδος τωντων ΤυροκομικώνΤυροκομικών προϊόντωνπροϊόντων
ΠροστατευόμενηςΠροστατευόμενης ΟνομασίαςΟνομασίας ΠροέλευσηςΠροέλευσης ((ΠΟΠΠΟΠ))

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11
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•• ΚανονισμόςΚανονισμός ((ΕΚΕΚ) ) αριθαριθ. 510/2006 :. 510/2006 :ΠΟΠΠΟΠ--ΠΓΕΠΓΕ

•• ΚανονισμόςΚανονισμός ((ΕΚΕΚ) ) αριθαριθ. 509/2006 :. 509/2006 :ΕΠΙΠΕΠΙΠ

505   505   465 465 3030

ΚανονισμοίΚανονισμοί & & ΜητρώαΜητρώα ΠΟΠΠΟΠ--ΠΓΕΠΓΕ--ΕΠΙΠΕΠΙΠ τηςτης ΕΕΕΕ

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11



2020

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ        

ΕΛΙΕΣ 

10

ΛΟΙΠΑ 

9

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 

27

ΦΡΟΥΤΑ-

ΛΑΧΑΝΙΚΑ-

ΞΗΡ.ΚΑΡΠΟΙ-

ΟΣΠΡΙΑ  

26

ΤΥΡΙΑ  

ΠΟΠ

21

ΤαΤα 93 93 ΕλληνικάΕλληνικά προϊόνταπροϊόντα ΠΟΠΠΟΠ--ΠΓΕΠΓΕ

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11
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ΟΟ ΈλεγχοςΈλεγχος καικαι ηη ΠιστοποίησηΠιστοποίηση τωντων ΠΟΠΠΟΠ//ΠΓΕΠΓΕ έχειέχει ανατεθείανατεθεί
στονστον ΟΠΕΓΕΠΟΠΕΓΕΠ –– AGROCERTAGROCERT ((KYA KYA 261611/07)261611/07)

�� ΔιαδικασίαΔιαδικασία ΠιστοποίησηςΠιστοποίησης : : 
•• ΥποβολήΥποβολή καικαι ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τηςτης ΑίτησηςΑίτησης
•• ΈλεγχοςΈλεγχος ΑξιολόγησηςΑξιολόγησης
•• ΧορήγησηΧορήγηση ΠιστοποίησηςΠιστοποίησης
•• ΈλεγχοςΈλεγχος ΕπιτήρησηςΕπιτήρησης ((ετήσιοςετήσιος) ) 
•• ΑνανέωσηΑνανέωση τηςτης ΠιστοποίησηςΠιστοποίησης
•• ΜηΜη συμμόρφωσησυμμόρφωση: : ΚυρώσειςΚυρώσεις, , ΑνάκλησηΑνάκληση

�� ΠεδίαΠεδία ΠιστοποίησηςΠιστοποίησης: : 
•• ΠαραγωγήΠαραγωγή
•• ΣυσκευασίαΣυσκευασία
•• ΕμπορίαΕμπορία

213ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11

ΠιστοποίησηΠιστοποίηση τωντων 21 21 ΕλληνικώνΕλληνικών ΤυριώνΤυριών ΠΟΠΠΟΠ



ΠιστοποιητικάΠιστοποιητικά τυριώντυριών ΠΟΠΠΟΠ τοτο 20102010

2222

ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΑΕΝΕΡΓΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

««ΠΑΡΑΓΩΓΗΠΑΡΑΓΩΓΗ –– ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ --
ΕΜΠΟΡΙΑΕΜΠΟΡΙΑ»»

411411
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ

««ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ -- ΕΜΠΟΡΙΑΕΜΠΟΡΙΑ»»
5555

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ

««ΕΜΠΟΡΙΑΕΜΠΟΡΙΑ»»
5252

ΙΔΙΩΤΙΚΗΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΕΤΙΚΕΤΑ

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ 518518
AGROCERT 2011

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11



ΣύνολοΣύνολο ΠιστοποιητικώνΠιστοποιητικών ανάανά τυρίτυρί τοτο 20102010

2323

ΤΥΡΙ

ΠΟΠ
ΦΕΤΑ

ΑΝΕΒΑΤ

Ο

ΓΑΛΟΤΥ

ΡΙ

ΓΡΑΒΙΕΡΑ

ΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΡΑΒΙΕΡΑ

ΚΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΒΙΕΡΑ

ΝΑΞΟΥ

ΚΑΛΑΘΑ

ΚΙ

ΛΗΜΝΟ

Υ

ΚΑΣΕΡΙ
ΚΑΤΙΚΙ

∆ΟΜΟΚΟΥ

ΤΥΡΟΚΟ

ΜΕΙΑ

411 241 5 6 1 15 3 3 37 2
ΤΥΠ/ΣΗ

55 7 7 6 9
ΕΜΠΟΡΙΑ

52 25 3 11

ΣΥΝΟΛΑ [1]

384* 273 5 6 1 25 12 3 57 2

ΤΥΡΙ

ΠΟΠ

ΚΕΦΑΛΟΓ

ΡΑΒΙΕΡΑ

ΚΟΠΑΝΙΣ

ΤΗ

ΛΑ∆ΟΤΥΡ

Ι

ΜΥΤΙΛΗ

ΝΗΣ

ΜΑΝΟΥΡΙ ΜΠΑΤΖΟΣ

ΞΥΝΟΜΥΖ

ΗΘΡΑ

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΑΝ

ΜΙΧΑΛΗ
ΣΦΕΛΑ

ΦΟΡΜΑΕ

ΛΑ

ΤΥΡΟΚΟ

ΜΕΙΑ

411 36 2 10 25 14 4 1 4 2
ΤΥΠ/ΣΗ

55 4 2 3 1
ΕΜΠΟΡΙΑ

52 13 1 4 7 1

ΣΥΝΟΛΑ [2]

134* 53 3 16 35 14 6 1 4 2

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11
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ΈναΈνα τυρίτυρί άλμηςάλμης πουπου
•• ολοκληρώνειολοκληρώνει τηντην ωρίμανσηωρίμανση τηςτης σεσε ξύλιναξύλινα ΒαρέλιαΒαρέλια ήή

λευκοσιδηράλευκοσιδηρά δοχείαδοχεία, , 
•• φέρφέρειει τατα μοναδιαίαμοναδιαία στοιχείαστοιχεία ελέγχουελέγχου ΠΟΠΠΟΠ:: ΦΕΦΕ--αα//αα--1111
•• ΥποσυσκευάζεταιΥποσυσκευάζεται σεσε μικρότερεςμικρότερες ποσότητεςποσότητες χωρίςχωρίς νανα

δημιουργούνταιδημιουργούνται ποιοτικέςποιοτικές κατηγορίεςκατηγορίες μεταξύμεταξύ τωντων τελικώντελικών
προϊόντωνπροϊόντων αλλάαλλά καικαι τηςτης αρχικήςαρχικής συσκευασίαςσυσκευασίας. . 

•• ΟιΟι διαφορετικέςδιαφορετικές τιμέςτιμές τουςτους, , οφείλονταιοφείλονται αποκλειστικάαποκλειστικά στοστο
υλικόυλικό καικαι τοτο βάροςβάρος τηςτης κάθεκάθε συσκευασίαςσυσκευασίας πουπου είναιείναι::

�� ΥδατοστεγήΥδατοστεγή σκληράσκληρά πλαστικάπλαστικά δοχείαδοχεία ((τάπερτάπερ) ) ήή μικράμικρά
λευκοσιδηράλευκοσιδηρά δοχείαδοχεία

�� ΣακούλεςΣακούλες vacuumvacuum γιαγια συσκευασίασυσκευασία σεσε κενόκενό αέροςαέρος
•• ΗΗ ετικέταετικέτα τηςτης συσκευασμένηςσυσκευασμένης ΦΕΤΑΣΦΕΤΑΣ,, περιέχειπεριέχει πληροφορίεςπληροφορίες

πουπου αφορούναφορούν σεσε όλαόλα τατα στάδιαστάδια καικαι στιςστις επιχειρήσειςεπιχειρήσεις
επεξεργασίαςεπεξεργασίας τηςτης

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11

ΗΗ συσκευασμένησυσκευασμένη ΦΕΤΑΦΕΤΑ ΠΟΠΠΟΠ (1)(1)



2525

ΗΗ συσκευασμένησυσκευασμένη ΦΕΤΑΦΕΤΑ ΠΟΠΠΟΠ (2)(2)

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11

•• ΗΗ συσκευασίασυσκευασία τηςτης ΦΦ ΕΤΑΣΕΤΑΣ γίνεταιγίνεται είτεείτε στιςστις εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις
τωντων επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων παραγωγήςπαραγωγής τηςτης, , είτεείτε απόαπό εταιρείεςεταιρείες πουπου
ειδικεύονταιειδικεύονται στηστη συσκευασίασυσκευασία, , καικαι τυποποιούντυποποιούν προϊόνταπροϊόντα γιαγια
λογαριασμόλογαριασμό τουςτους ήή καικαι κυρίωςκυρίως γιαγια λογαριασμόλογαριασμό άλλωνάλλων
παραγωγικώνπαραγωγικών καικαι εμπορικώνεμπορικών επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων τουτου κλάδουκλάδου. . 
•• ΟιΟι ενεν λόγωλόγω επιχειρήσειςεπιχειρήσεις εντάσσονταιεντάσσονται καικαι αυτέςαυτές στοστο
σύστημασύστημα ελέγχουελέγχου καικαι ΠιστοποίησηςΠιστοποίησης τουτου ΟΠΕΓΕΠΟΠΕΓΕΠ--
AGROCERT AGROCERT καικαι είναιείναι καταχωρισμένεςκαταχωρισμένες στοστο ««ΜητρώοΜητρώο
εγκεκριμένωνεγκεκριμένων επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων καικαι ΔικαιούχωνΔικαιούχων ΧρήσηςΧρήσης
ΕνδείξεωνΕνδείξεων ΠΟΠΠΟΠ καικαι ΠΓΕΠΓΕ»». . 
•• ΣΣεε κάθεκάθε τεμάχιοτεμάχιο συσκευασίαςσυσκευασίας αναγράφονταιαναγράφονται τατα ««στοιχείαστοιχεία
ελέγχουελέγχου ΠΟΠΠΟΠ»»,, πουπου συνδέονταισυνδέονται μεμε τατα στοιχείαστοιχεία ΠΟΠΠΟΠ τηςτης
αρχικήςαρχικής συσκευασίαςσυσκευασίας απόαπό όπουόπου προήλθεπροήλθε, , πληροφορώνταςπληροφορώντας
τοντον καταναλωτήκαταναλωτή γιαγια τηντην προέλευσήπροέλευσή καικαι τηντην ΠιστοποΠιστοποιημένηιημένη
ποιότηταποιότητα τουτου,  ,  διακρίνονταςδιακρίνοντας τοτο έτσιέτσι απόαπό τατα ομοειδήομοειδή προϊόνταπροϊόντα
στοστο ράφιράφι..
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ΗΗ συσκευασμένησυσκευασμένη ΦΕΤΑΦΕΤΑ ΠΟΠΠΟΠ (3)(3)

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11

•• ΗΗ ΦΕΤΑΦΕΤΑ διατηρείδιατηρεί τοτο κυρίαρχοκυρίαρχο μερίδιομερίδιο στιςστις πωλήσειςπωλήσεις τυριώντυριών, , πουπου
ξεπερνάξεπερνά τοτο 50% 50% καικαι κατέχεικατέχει τοτο 44% 44% τηςτης κατανάλωσηςκατανάλωσης τυριώντυριών στηνστην
εγχώριαεγχώρια αγοράαγορά, , ενώενώ είμαστεείμαστε στηνστην πρώτηπρώτη θέσηθέση κατανάλωσηςκατανάλωσης
ΦΕΤΑΣΦΕΤΑΣ στονστον κόσμοκόσμο, , μεμε περίπουπερίπου 12 12 κιλάκιλά ανάανά άτομοάτομο τοτο χρόνοχρόνο

•• ΗΗ συσκευασμένησυσκευασμένη ΦΕΤΑΦΕΤΑ παρουσίασεπαρουσίασε τοτο 20102010 άνοδοάνοδο στιςστις πωλήσειςπωλήσεις
κατάκατά 5%, 5%, παράπαρά τοτο γεγονόςγεγονός ότιότι ηη διαφοράδιαφορά τηςτης τιμήςτιμής τηςτης απόαπό τητη χύμαχύμα
είναιείναι 20%20%--25%. 25%. 

•• ΤοΤο 2008 2008 ηη διαφοράδιαφορά τιμήςτιμής μεταξύμεταξύ χύμαχύμα καικαι συσκευασμένηςσυσκευασμένης ΦέταςΦέτας
ήτανήταν 20.79% 20.79% ,, ενώενώ στοστο ΚασέριΚασέρι 26,73%. 26,73%. 

ΜεταβολήΜεταβολή τουτου
μμεριδίουεριδίου αγοράςαγοράς τηςτης

συσκευασμένηςσυσκευασμένης
ΦΕΤΑΣΦΕΤΑΣ,,

τηντην τριετίατριετία
20082008--20092009--20102010

10%

15%

17%

2008

2009

2010
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ΗΗ ΦΕΤΑΦΕΤΑ ΠΟΠΠΟΠ ΙδιωτικήςΙδιωτικής ΕτικέταςΕτικέτας

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11

•• ΌλεςΌλες οιοι επιχειρήσειςεπιχειρήσεις πουπου διαθέτουνδιαθέτουν τυριάτυριά ΙΕΙΕ περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν στουςστους
κωδικούςκωδικούς τουςτους τητη ΦΕΤΑΦΕΤΑ, , σανσαν πρώτηπρώτη επιλογήεπιλογή τουςτους αλλάαλλά καικαι τωντων
καταναλωτώνκαταναλωτών

•• ΣταΣτα ράφιαράφια τωντων σημείωνσημείων πώλησηςπώλησης τοποθετούντοποθετούν ΦΕΤΑΦΕΤΑ ΙΕΙΕ ::
�� ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις λιανεμπορίουλιανεμπορίου ήή χονδρεμπορίουχονδρεμπορίου
�� ΣυσκευαστήριαΣυσκευαστήρια τυροκομικώντυροκομικών προϊόντωνπροϊόντων
��ΜονάδεςΜονάδες παραγωγήςπαραγωγής ΓαλακτοκομικώνΓαλακτοκομικών προϊόντωνπροϊόντων καικαι
��ΤυροκομικέςΤυροκομικές μονάδεςμονάδες, , πουπου διακινούνδιακινούν καικαι τυριάτυριά άλλωνάλλων παραγωγώνπαραγωγών

•• ΤηΤη διαθέτουνδιαθέτουν είτεείτε στηνστην αρχικήαρχική τηςτης συσκευασίασυσκευασία ( ( ξύλιναξύλινα βαρέλιαβαρέλια ήή
λευκοσιδηράλευκοσιδηρά δοχείαδοχεία),  ),  είτεείτε συσκευασμένησυσκευασμένη σεσε διάφοραδιάφορα υλικάυλικά καικαι βάρηβάρη

••ΕντάσσονταιΕντάσσονται στοστο σύστημασύστημα ελέγχουελέγχου καικαι ΠιστοποίησηςΠιστοποίησης τουτου ΟΠΕΓΕΠΟΠΕΓΕΠ--
AGROCERT AGROCERT καικαι είναιείναι καταχωρισμένεςκαταχωρισμένες στοστο ««ΜητρώοΜητρώο εγκεκριμένωνεγκεκριμένων
επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων καικαι ΔικαιούχωνΔικαιούχων ΧρήσηςΧρήσης ΕνδείξεωνΕνδείξεων ΠΟΠΠΟΠ καικαι ΠΓΕΠΓΕ»», , στοστο
πεδίοπεδίο ΠιστοποίησηςΠιστοποίησης ««ΕΜΠΟΡΙΑΕΜΠΟΡΙΑ»», , ενώενώ

••ΗΗ παραγωγήπαραγωγή καικαι συσκευασίασυσκευασία τηςτης ΦΕΤΑΣΦΕΤΑΣ, , γίνεταιγίνεται γιαγια λογαριασμόλογαριασμό
τουςτους, , απόαπό ΠιστοποιημένεςΠιστοποιημένες επιχειρήσειςεπιχειρήσεις
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••ΤοΤο 2010 2010 τατα 28 28 απόαπό τοτο σύνολοσύνολο τωντων 88 88 ΠιστοποιητικώνΠιστοποιητικών ««ΕμπορίαςΕμπορίας»»
αφορούσαναφορούσαν στηστη ΦέταΦέτα εκεκ τωντων οποίωνοποίων::

�� 8 8 ΣούπερΣούπερ μάρκετμάρκετ

�� 12 12 ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις εμπορίουεμπορίου

�� 5 5 ΣυσκευαστήριαΣυσκευαστήρια τυριώντυριών καικαι

�� 3 3 ΓαλακτοβιομηχανίεςΓαλακτοβιομηχανίες

* Στις κλαδικές µελέτες δεν καταγράφονται στοιχεία πωλήσεων των S/M για τη ΦΕΤΑ ΙΕ , ούτε υπάρχουν πρωτογενή
στοιχεία

3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού∆εκέµβριος 11

ΗΗ ΦΕΤΑΦΕΤΑ ΠΟΠΠΟΠ ΙδιωτικήςΙδιωτικής ΕτικέταςΕτικέτας

18,4 
%

21,5 
%

2009 2010

ΤαΤα μερίδιαμερίδια αγοράςαγοράς

τηςτης συσκευασμένηςσυσκευασμένης
ΦΕΤΑΣΦΕΤΑΣ ΙΕΙΕ ((PLPL)),,

20092009 & & 20102010
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Η αξιοσημείωτη στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας έχει
επιφέρει αλλαγές στον προσανατολισμό των επιχειρήσεων αλλά και στις σχέσεις
μεταξύ των λιανέμπορων και προμηθευτών(τυροκόμων & συσκευαστηρίων).
Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προσβλέποντας στην προστασία που
προσφέρει η αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων ΙΕ σε καιρό οικονομικής
δυσπραγίας: 
•επενδύουν στην ανάπτυξη της κατηγορίας αυτής. Δημιούργησαν νέα τμήματα
«Κατηγορίας Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας» στους ομίλους τους και καθορίζουν
στην πλειονότητα των περιπτώσεων τους κανόνες του παιχνιδιού. 
•δεν είναι μόνο «διακινητές μαρκών» αλλά πλέον κατάφεραν να
διαφοροποιηθούν στον τομέα τους,  με προϊόντα που δεν φέρουν απλώς το όνομα
μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ, αλλά έχουν μια διακριτική επωνυμία. εφαρμόζουν
σύστημα επιπλέον ποιοτικών ελέγχων και καθορισμό αυστηρών όρων και
προϋποθέσεων παραγωγής για τα προϊόντα ΙΕ τους
•έχουν αναπτύξει ξεχωριστές κατηγορίες προϊόντων ΙΕ και με ποικίλες
στρατηγικές προώθησης των σημάτων τους επιχειρούν να προσεγγίσουν
καταναλωτές με ειδικές «ανάγκες» Η ΦΕΤΑ εντάσσεται σε γκρούπ ΙΕ
παραδοσιακών ή ποιοτικών προϊόντων.
•προχωρούν στην συνεχή αύξηση των κωδικών, προσφέροντας ποικιλία
προϊόντων
•συνεργάζονται με αρκετές βιομηχανίες και βιοτεχνίες ελληνικών συμφερόντων, 
αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, προσφέροντας ανάπτυξη, 
χρήμα και απασχόληση, 
•βοηθούν με την τιμολογιακή τους πολιτική στο να πιεστούν σε χαμηλότερα
επίπεδα οι τιμές και των επωνύμων προϊόντων, όπως συνέβη π.χ. στα
γαλακτοκομικά
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Οι προμηθευτές από την άλλη πλευρά εκτιμούν ότι :

•μειονεκτούν στη μάχη της Επώνυμης Μάρκας με την Ιδιωτική
Ετικέτα, αφού το οικονομικό περιβάλλον δεν αφήνει περιθώρια να
αυξήσει κανείς τις τιμές, ενώ οι πρώτες ύλες συνεχίζουν την
ανοδική τους πορεία

•οι λιανέμποροι «πριμοδοτούν» τα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
έναντι των δικών τους επώνυμων brands.

•υποχρεώνονται σε μεγάλες προσφορές, την ίδια στιγμή που τα
σούπερ μάρκετ περιορίζουν τα περιθώρια κέρδους τους, και μιλάνε
για …«παζάρι» χωρίς ανταποδοτικές παροχές.

•ο ρόλος των ΙΕ προϊόντων είναι «συμπληρωματικός», τονίζοντας
ότι τα επώνυμα προϊόντα είναι αυτά στα οποία επενδύουν συνεχώς
σε έρευνα και ανάπτυξη και τέλος

•δεν συντάσσονται εύκολα με την άποψη ότι «το ΙΕ προϊόν είναι
δικό τους προϊόν» όπως το αντίστοιχο επώνυμο προϊόν τους.



Μεταπτυχιακή Εργασία

ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥΚΛΑ∆ΟΥ ΤΩΝΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣΟΝΟΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ((ΠΟΠΠΟΠ) ) 

ΜΕΜΕ ΕΜΦΑΣΗΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΣΤΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΑΓΟΡΑΣ

ΥΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝΥΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΚΑΙ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣΙ∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣΕΤΙΚΕΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

• Ευρυδίκη Α. Οικονόµου
• Αικατερίνη Μοσχοπούλου,  Λέκτορας (επιβλέπον µέλος)

• Ηλίας Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής (µέλος)
Μάιος 2011
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Σκοπός να καταγράψει και να διερευνήσει με συγκριτική παράθεση
των θέσεων-απόψεων τους σχετικά με :

• Την τάση που επικράτησε την τριετία 2008-2010 στις πωλήσεις τους
• Τα κριτήρια ένταξης των Τυριών ΠΟΠ στη κατηγορία προϊόντων ΙΕ
• Τις προβλέψεις για το μέλλον του κλάδου της Ελληνικής τυροκομίας
• Την συνεργασία του λιανεμπορίου με Τυροκομικές μονάδες για τα

τυριά ΠΟΠ ΙΕ

• Ενδεικτικά παραθέτονται οι πωλήσεις δύο τυριών ΠΟΠ ΙΕ κάθε
εταιρείας

32

Μελέτη περιπτώσεων 5 εταιρειών
Εμπορίας ΙΕ τυριών ΠΟΠ
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ΣυγκριτικήΣυγκριτική ανάλυσηανάλυση τηςτης αγοράςαγοράς
τωντων τυριώντυριών ΠΟΠΠΟΠ ΙΕΙΕ



1948Μακεδονία
Βιοµηχανία

Τυροκοµικών
Ε2

1950Θεσ/νικη
Γαλακτο-
βιοµηχανία

Ε1

2003*180 

Οικονοµικός ∆/της
του Οµίλου

ΜακεδονίαΌµιλος ΕταιρειώνΕ

1976602,18 

Υπεύθυνος Κατηγορίας

Προϊόντων

Ιδιωτικής

Ετικέτας

Θεσ/νικη
Αλυσίδα Σουπερ

Μάρκετ
∆

19622.400 

Υπεύθυνοι Τµηµάτων

Συσκευασµένων

και χύµα

προϊόντων

Αθήνα
Αλυσίδα Σουπερ

Μάρκετ
Γ

1930991,2 
Εµπορικός ∆/ντης και

∆/ντης Marketing
Αθήνα

Αλυσίδα Σουπερ

Μάρκετ
Β

19501.473,1
Προϊστάµενος

∆ιασφάλισης

Ποιότητας

Αθήνα
Αλυσίδα Σουπερ

Μάρκετ

Α

Έτος Ίδρυσης
Κύκλος εργασιών 2009

(εκατ. Ευρώ)
ΣυνέντευξηΈδραΚλάδος

Κωδι

κός

Κωδικοποίηση επιχειρήσεων
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(Α): Αλυσίδα Σούπερ
Μάρκετ με έδρα την
Αθήνα και
υποκαταστήματα
σε όλη τη χώρα

Τυρια ΠΟΠ ΙΕ:
-ΦΕΤΑ (4 κωδ)
-Γρ.Κρητης (2 κωδ)
-Κασερι (4 κωδ)
-Κεφ.βιερα (2 κωδ)
-Γρ,Ναξου
-Λαδ.Μυτιληνης

max πωλήσεων:
ΦΕΤΑ ταπερ

3%
1,96%

1,16%

14,66%

10,85%

6,67%

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ χύµα κεφάλι ΚΑΣΕΡΙ χύµα φρατζόλα

2008 2009 2010
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% επί του
συνόλου των
πωλήσεων
ομοειδών

προϊόντων
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(Β): Αλυσίδα σούπερ

μάρκετ με έδρα την

Αθήνα και

υποκαταστήματα

σε όλη τη χώρα

Τυρια ΠΟΠ ΙΕ:
Φέτα (5 κωδ)
• Βαρέλι (max πωλήσεων)

• ∆οχείο

• vacuum 400γρ
• τάπερ άλµης 400γρ

• τάπερ άλµης 1 κιλού

35

12702
+50%

73586678

42267
+14%

19472

37086

40330
-30%

53544
56335

Vacuum 400γρ ταπερ 400 γρ τάπερ 1 κιλού

2008 2009 2010
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Πωλήσεις
ΦΕΤΑΣ
σε κιλά
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(Δ): Αλυσίδα σούπερ

μάρκετ με έδρα την

Θεσ/νικη και

υποκαταστήματα

σε όλη στη Β. Ελλάδα

Τυρια ΠΟΠ ΙΕ:
Φέτα (4 κωδ)
•∆οχείο

•vacuum 400γρ
•τάπερ άλµης 400γρ
•τάπερ άλµης 1 κιλού

36

5.376

12.914
+31,56%

9.816

24.541
+28,20%

19.143

Vacuum 400γρ Τάπερ 1 κιλού ∆οχείο 16 κιλών 

2009 2010
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*το 2010 η Φέτα συνολικά (επώνυµη &ΙΕ) 
παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων, 
µε τη συσκευασµένη να παρουσιάζει διπλάσιο

ποσοστό αύξησης(19.2%)  έναντι της χύµα (10%).

Πωλήσεις
ΦΕΤΑΣ
σε κιλά
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(Ε): Γαλακτο

βιομηχανία

της Βόρειας
Ελλάδας

-ΦΕΤΑΠΟΠ ΙΕ:

•∆οχείο - 6%
•vacuum + 2%
•τάπερ άλµης + 4%
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Ταπερ vacuum ∆οχείο

19,67%
23,64%

23,59%

46,83%

44,02%

52,78%

27,55%

32,34%

29,58%

2008

2009

2010

Πωλήσεις ΦΕΤΑΣ (όλοι οι κωδικοί ανά συσκ, σε αξιακό ποσοστό)
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Vacuum Σακούλα

54,78%

59,13%
60,42%

+4%

45,22%
40,87%

39,58%
-6%

2008

2009

2010

Πωλήσεις ΚΑΣΕΡΙ (σε αξιακό ποσοστό)

(Ε): Γαλακτο

βιομηχανία

της Βόρειας
Ελλάδας

-ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ ΙΕ:

•Σακούλα χύµα - 6%
•vacuum + 4%
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57,10%

60,73%

65,80%

14,37%

15,91%

15,85%

23,70%

18,57%

14,33%

2008

2009

2010

vacuum Ταπερ ∆οχείο

Πωλήσεις ΦΕΤΑΣ*

79,44%

78,04%

77,60%

20,56%

21,96%

22,40%

2008

2009

2010

 vacuum Κεφάλι

Πωλήσεις ΚΑΣΕΡΙ* *(µερίδια παραγωγής ανά συσκευασία όλων των κωδικών τυριού)
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(Ε2) Τυροκομική μονάδα με έδρα τη Βόρειο Ελλάδα
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Αποτελέσματα

Α: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
• Είσοδος στην αγορά των τυριών ΙΕ : 2000-2010
• Η ΦΕΤΑ είναι πρώτη επιλογή τους και καταγράφει τις

μεγαλύτερες πωλήσεις σε συσκευασίες που διαφέρουν στις
πωλήσεις κάθε εταιρείας ανάλογα με την πολιτική πωλήσεων

• Τα χύμα τυριά ΙΕ κατέχουν το 70%, με το συσκευασμένο να
κερδίζει έδαφος παρά την κρίση

Β: ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΥΡΙΩΝ ΠΟΠ ΣΤΗΝ ΙΕ:
• Τα τυριά ΠΟΠ είναι «δυνατά» προϊόντα ποιοτικά, με φήμη που

αυξάνουν τις πωλήσεις ΙΕ
• Το είδος εξαρτάται από καταναλωτές που έχουν ιδιαίτερη

σχέση με τα τυριά ΠΟΠ και επιδρούν σε όλες τις παραμέτρους, 
από τη πιστότητα της μονάδας, και τη φήμη του προμηθευτή

• Ο προμηθευτής κρίνεται για την αξιοπιστία, το προϊόν που
παράγει, το ΄όνομα΄ του στην αγορά, και την λειτουργία της
μονάδας

• Οι συσκευασίες δεν χαρακτηρίζονται από πρωτοπορία -
προϊόντα παραδοσιακά- είναι ασφαλείς και έχουν συνάφεια με
εκείνες των ΙΕ
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Αποτελέσματα (συνέχεια)

Γ. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΥΡΙΩΝ ΠΟΠ ΙΕ:

• Θα έχουν αυξητική διείσδυση στην αγορά των προϊόντων ΙΕ ����

ενδιαφέρον για συνεργασία των τυροκομικών μονάδων

• Είναι προϊόντα ποιότητας που δεν ανταγωνίζονται τα επώνυμα
���� συνεργασία θετική, επικερδής και επιθυμητή και για τα S/M

• Τα τυροκομεία βρίσκουν διέξοδο και προοπτική, αφού οι
προγραμματισμένες ανά έτος αγορές των αλυσίδων τους

διευκολύνουν με ρευστότητα ενώ ίσως προωθούν και τα
επώνυμα προϊόντα τους

• Οι μεγάλες μονάδες έχουν αύξηση των πωλήσεων τους, 
τοποθετώντας στην αγορά μεγαλύτερες ποσότητες της
παραγωγής τους, με προϊόντα επώνυμα και ΙΕ τρίτων.  

• Ενισχύεται η κατηγορία -ΤΥΡΙ-ΠΟΠ-ΙΕ- από μια σχέση
αλληλεξάρτησης που εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων

Δ. ΑΓΟΡΑ : -Αποτελεσματική και ιδιαίτερα ισορροπημένη

-Έχει ανάγκη εντατικότερων ελέγχων και για την προστασία
καταναλωτών. 
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Ευχαριστώ για την ̟ροσοχή σας

Ευρυδίκη Α. Οικονόμου

Οκτώβριος 2011
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