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Συνεδρίαση 13η   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 130/2017 

Σήµερα 11/4/2017 ηµέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 73090/5-4-2017
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της από 6-4-2017 ορθής επανάληψης 
αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα, στις 5-4-2017 και 6-4-2017 αντίστοιχα, στην 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

 
Θέµα 1ο Η.∆. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απόρριψη της ολοκληρωµένης οικονοµικής 
συµφωνίας Ε.Ε. – Καναδά (CETA) και την προστασία της προστατευόµενης ονοµασίας 
προέλευσης (ΠΟΠ) της φέτας. 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα τεσσάρων (84) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα 
Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης 
Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), 
∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, 
∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ζωγραφάκη -
Τελεµέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος 
Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, 
Καστανιάς Νικόλαος, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά 
Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος 
Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, 
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή,
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική 
(Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος -
Αθανάσιος,  Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, 
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, 
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αποστολοπούλου Μαλάµω, Γιάµαλη Αναστασία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Κοροβέσης 
Στυλιανός, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντούβαλος Πέτρος, Πατσαβός Παναγιώτης, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Στεργίου Ιωάννα, 
Τζίβα Αιµιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σκληβανίτη Ελένη και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.   
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στoν Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ταξιάρχη Φαρµάκη, ο
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.73082/05-
4-2017 εισήγησή του, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ/ EUROSTAST του IRI Worldwide: και του 
περιοδικού  
"Τρόφιµα και Ποτά 2014 για την παρασκευή Φέτας στην χώρα µας απασχολούνται  
100.000 κτηνοτρόφοι µε 120.000 «αιγοπρόβατα και πάνω από 400.000 εργαζόµενοι  
συνολικά στην πρωτογενή παραγωγή, µεταποίηση και υπηρεσίες, και παράγουν  
120.000 τόνους ετησίως 500 τυροκοµεία. Οι ετήσιες εξαγωγές της χώρας µας  
συνεχώς αυξανόµενες ανέρχονται σε 45.000 τόνους και 260 εκ. ευρώ τζίρο ετησίως µε  
διανοµή σε 56 χώρες και στις 5 ηπείρους. Η Ελλάδα παράγει και διακινεί το 28% της  
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παγκόσµιας παραγωγής τυριών µε ονοµασία Φέτα. Γεγονός που δείχνει ότι ένα 72%  
της παγκόσµιας κατανάλωσης αφορά µαζική παραγωγή και εµπορία προϊόντων  
αποµίµησης φέτας κυρίως αγελαδινών λευκών τυριών από ΗΠΑ, Καναδά, Ν. Αφρική,  
Κίνα, κλπ.  

 

Αυτή ακριβώς η πλεονάζουσα διεθνής ζήτηση των 400.000 τόνων περίπου φέτας και  
πάνω από ένα δίς ευρώ τζίρου είναι το πεδίο εµπορικής διαµάχης έως σήµερα και θα  
είναι τα επόµενα χρόνια ανάµεσα στην Ελληνική ΠΟΠ Φέτα και στις αποµιµήσεις των  
ανταγωνιστών της. 

  

Η προσπάθεια για την κατοχύρωση της Φέτας πέρασε από πολλά στάδια. Αφού  
κατοχυρώθηκε το 1996, ακυρώθηκε µε απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου το 1999  
και µετά από αγώνα κυρίως 120 επιστηµονικών και κοινωνικών φορέων της χώρας  
κατοχυρώθηκε οριστικά το 2002 µε τον κανονισµό 1829/2002 της Ευρωπαϊκής  
Επιτροπής και η εκ νέου προσφυγή για ακύρωση της Γερµανίας και ∆ανίας το 2005  
απορρίφθηκε µε οριστική κατοχύρωση της Φέτας στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Με την έναρξη εφαρµογής της συνθήκης της Λισαβόνας από το 2009 η ΕΕ έχει  
αρµοδιότητα σύναψης διεθνών εµπορικών συµφωνιών. Μετά την κατάρρευση των  
διεθνών πολυµερών συνοµιλιών του γύρου της Ντόχα το 2011, που γίνονταν στα  
πλαίσια του ΠΟΕ, η ΕΕ στράφηκε σε διαπραγµατεύσεις για σύναψη διµερών  
εµπορικών συµφωνιών µε τον Καναδά, ΗΠΑ, Κίνα, Αυστραλία, χώρες της Ν. Αφρικής  
και Λατινικής Αµερικής, Ν. Ζηλανδίας, Ιαπωνίας, Βιετνάµ, Ταϊλάνδης, Τουρκίας,  
Μεξικού, Φιλιππίνες και Ινδονησία.  
 
Σε ότι αφορά την Φέτα σε όλες τις παραπάνω χώρες κυριαρχεί η εµπορία  
λευκών τυριών ψεύτικων αποµιµήσεων 'φέτας' προερχόµενων κυρίως από αγελαδινό  
γάλα και ζωοτροφές µεταλλαγµένων χαµηλού κόστους και ποιότητας. Για παράδειγµα  
στον Καναδά διακινούνται από 5 πολυεθνικές εταιρείες 4000 τόνοι λευκών τυριών  
τύπου φέτας ανταγωνιζόµενα τις εισαγωγές από Ελλάδα 1000 τόνων τυροκοµικών  
προϊόντων.  
 
Με την προτεινόµενη µε την CETA αναγνώριση από την ΕΕ και την χώρα µας ως  
Φέτας η τύπου Φέτας τυριών από τον Καναδά, αργότερα από την Ν. Αφρική και άλλες  
χώρες διαµορφώνεται η νοµική βάση για να µµετατραπεί η Φέτα σε κοινή ονοµασία και  
να χάσει την ΠΟΠ κατοχύρωσή της και στην ΕΕ, µε καταστροφικές συνέπειες για τον  
κτηνοτροφικό και τυροκοµικό κλάδο της χώρας.  
 
Εν τω µεταξύ, η δήλωση του κοινοτικού επιτρόπου εµπορίου, ότι µετά από την 5ετία θα 
γίνει επαναδιαπραγµάτευση για κατοχύρωση, δεν είναι δεσµευτικό νοµικό κείµενο και 
δεν  
διασφαλίζει την µελλοντική κατοχύρωση της Φέτας.  
 
Το ΠΕ.ΣΥ. Αττικής µε την υπ’ αριθµ. 215/2016 απόφαση του έχει ήδη λάβει απόφαση να 
κηρύξει την Αττική ελεύθερη ζώνη από την «Ολοκληρωµένη Εµπορική Συµφωνία Ε.Ε.-
Καναδά (CETA)», εκφράζοντας τη διαφωνία του µε το συνολικό χαρακτήρα της. 
Παρά την έγκαιρη αντίδραση και κατάθεση απόψεων εκ µέρους πολλών αυτοδιοικητικών 
οργάνων, λοιπών φορέων και συλλογικοτήτων, η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε την εν 
λόγω συµφωνία, η οποία πέραν των γενικών συνεπειών που θα έχει για το σύνολο των 
ευρωπαϊκών λαών και κοινωνιών, συνεπάγεται τεράστια ζηµιά σε σειρά παραγωγικών 
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κλάδων της ελληνικής οικονοµίας, όπως αυτός της παραγωγής γαλακτοκοµικών 
προϊόντων. 
Όπως είχαµε σηµειώσει και κατά τη συζήτηση του θέµατος σχετικά µε τις συµφωνίες 
TTIP (“Transatlantic Trade & Investment Partnership” - “∆ιατλαντική Συµφωνία 
Εµπορίου και Επενδύσεων” Ε.Ε. – Η.Π.Α.), CETA (“Comprehensive Economic & Trade 
Agreement” - “Ολοκληρωµένη Οικονοµική & Εµπορική Συµφωνία” Ε.Ε. - Καναδάς) και 
TISA (“Trade in Services Agreement” - “Συµφωνία Εµπορίου Υπηρεσιών”), «οι 
συνέπειες του πλαισίου άκρας µυστικότητας µέσα στο οποίο γίνονται οι 
διαπραγµατεύσεις πέραν της αδιαφάνειας και του ελλείµµατος δηµοκρατίας, έχουν σαν 
αποτέλεσµα η διαπραγµάτευση να γίνεται προς όφελος µερίδας κρατών µελών της Ε.Ε. 
και τµηµάτων του κεφαλαίου αυτών των χωρών µε τα ιδιαίτερα συµφέροντα των 
µικρότερων χωρών, όπως η Ελλάδα, όχι µόνο να αγνοούνται αλλά και να θυσιάζονται 
ως ανταλλάγµατα (βλέπε προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης αλλά και 
ευρύτερους κλάδους της εθνικής οικονοµίας)». 
 
Στη συµφωνία αυτή, κυρίως δεν προστατεύονται τα αγροτικά προϊόντα του νότου καθώς 
η CETA φέρει φαρδιά, πλατιά τη σφραγίδα των βόρειων χωρών και των πολυεθνικών. 

Συγκεκριµένα, η µη προστασία της Φέτας φαίνεται πως υπήρξε το αντίδοτο στην 

απαίτηση του Καναδά να εξάγει στην ΕΕ µεγάλες ποσότητες βοοειδών, την ίδια 

στιγµή που οι βόρειες χώρες της ΕΕ πιεζόµενες από τις αυτοκινητοβιοµηχανίες να 
µπουν στις δηµόσιες προµήθειες του Καναδά, επέλεξαν να θυσιάσουν τα αγροτικά 
προϊόντα του νότου. 

Μολονότι η παραπάνω πραγµατικότητα βρισκόταν σε γνώση του συνόλου των 
ελληνικών κυβερνήσεων από την έναρξη των διαπραγµατεύσεων το 2013 µέχρι και 
σήµερα που αυτή έχει υπογραφεί, όλες συναίνεσαν στην απεµπόληση ενός κρίσιµου 
πλεονεκτήµατος της εθνικής οικονοµίας και µάλιστα σε µια περίοδο που η τελευταία 
βρίσκεται διαρκώς αντιµέτωπη µε τα εκρηκτικά προβλήµατα που γεννά η διαιώνιση των 
µνηµονιακών πολιτικών στη χώρα µας. 

Τόσο η Περιφέρεια Αττικής στο βαθµό που της αναλογεί µε βάση την παραγωγική της 
ικανότητα στον πρωτογεννή τοµέα, όσο και οι άλλες Περιφέρειες της χώρας και δη όσες 
έχουν τη µερίδα του λέοντος στο σκέλος της αγροτικής παραγωγής, καταβάλλουν 
τεράστιες και συστηµατικές προσπάθειες προώθησης των ελληνικών προϊόντων στο 
εξωτερικό, οι οποίες, ωστόσο, κινδυνεύουν να ακυρωθούν εάν η CETA τελικά 
επικυρωθεί από τα εθνικά και τοπικά κοινοβούλια των κρατών-µελών της Ε.Ε. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγούµαστε  

1. την έκδοση ψηφίσµατος σύµφωνα µε το οποίο: 

α) δηλώνουµε εκ νέου την πλήρη διαφωνία µας τόσο µε το περιεχόµενο όσο και 
µε το χαρακτήρα της «Ολοκληρωµένης Οικονοµικής Συµφωνίας Ε.Ε. – Καναδά 

β) επισηµαίνουµε τις διαχρονικές ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων από το 
2013 µέχρι και σήµερα για την υιοθέτηση µιας συµφωνίας επιζήµιας για τα 
συµφέροντα της εθνικής οικονοµίας και των σηµαντικών παραγωγικών κλάδων 
αυτής όπως οι παραγωγοί φέτας  
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γ) Υποστηρίζουµε πλήρως την κατοχύρωση της προστασίας της ονοµασίας της 
Φέτας σε όλες τις ανάλογες συµφωνίες που συνάπτει η Ε.Ε 

δ) στηρίζουµε τους Κτηνοτρόφους της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας και 
είµαστε στη διάθεση τους για οποιαδήποτε αρωγή χρειαστούν ή ζητήσουν 
προκειµένου οργανωµένα να υπερασπιστούµε την ενίσχυση της ποιότητας και 
της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής παραδοσιακής φέτας στην Ευρωπαϊκή και 
Παγκόσµια αγορά.  

ε) Καλούµε τους βουλευτές του Εθνικού Κοινοβούλιο να µην επικυρώσουν την 
«Ολοκληρωµένη Οικονοµική Συµφωνία Ε.Ε.-Καναδά (CETA)»  

2. τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε την οποία εξουσιοδοτούµε την Περιφερειάρχη 
Αττικής, κα Ρένα ∆ούρου και τον εντεταλµένο Περιφερειακό Σύµβουλο κο 
Ταξιάρχη Φαρµάκη όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
προωθηθεί το ως άνω ψήφισµα. 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

1. Α) ∆ηλώνει εκ νέου την πλήρη διαφωνία του τόσο µε το περιεχόµενο όσο και µε το 
χαρακτήρα της «Ολοκληρωµένης Οικονοµικής Συµφωνίας Ε.Ε. – Καναδά». 

    Β) Επισηµαίνει τις διαχρονικές ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων από το 2013 
µέχρι και σήµερα για την υιοθέτηση µιας συµφωνίας επιζήµιας για τα συµφέροντα 
της εθνικής οικονοµίας και των σηµαντικών παραγωγικών κλάδων αυτής όπως οι 
παραγωγοί φέτας.  

    Γ) Υποστηρίζει πλήρως την κατοχύρωση της προστασίας της ονοµασίας της Φέτας 
σε όλες τις ανάλογες συµφωνίες που συνάπτει η Ε.Ε. 

    ∆) Στηρίζει τους Κτηνοτρόφους της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας και είναι στη 
διάθεση τους για οποιαδήποτε αρωγή χρειαστούν ή ζητήσουν προκειµένου 
οργανωµένα να υπερασπιστούµε την ενίσχυση της ποιότητας και της 
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής παραδοσιακής φέτας στην Ευρωπαϊκή και 
Παγκόσµια αγορά.  

    Ε) Καλεί τους βουλευτές του Εθνικού Κοινοβούλιου να µην επικυρώσουν την 
«Ολοκληρωµένη Οικονοµική Συµφωνία Ε.Ε.-Καναδά (CETA)». 

2. Εξουσιοδοτεί την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα ∆ούρου και τον Εντεταλµένο 
Περιφερειακό Σύµβουλο κο Ταξιάρχη Φαρµάκη όπως προβούν σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες ώστε να προωθηθεί η ανωτέρω απόφαση. 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Χρ. 
Αγγελονίδη, Α. Μπαλού. 
 
Λευκό δήλωσε η Περιφερειακή Σύµβουλος κ. Α. Βασιλάκη. 
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Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Β. Κοροµάντζος, Γ. Βλάχος, 
Φ. Βρύνα, Π. Ευαγγελίου, Κ. Καλογεράκος, Ν. Κωστόπουλος, ∆. Μαραβέλιας, Γλ. 
Τζήµερος, Κ. Ψαραδέλης, ∆. Κουτσούµπα, Α. Θανοπούλου, Μ. Κουκά, Α. Μαντάς, Φ. 
Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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