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ΠΡΟΣ: Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας 
 
 
Αγαπητά μέλη,  
 
     Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μια δυσάρεστη 
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Στην εταιρεία μας, όπως ανακαλύψαμε προ 
τριών εβδομάδων δημιουργήθηκε ένα σοβαρό βιομηχανικό πρόβλημα κατά την 
διάρκεια της παραγωγής τυριού Φέτα ΠΟΠ. 
     Συγκεκριμένες παρτίδες παραγωγής τυριού Φέτας ΠΟΠ κατά τη διάρκεια της 
πρωτογενούς τους συσκευασίας επιμολύνθηκαν με παρτίδες Αγελαδινού Λευκού 
Τυριού το οποίο παράγει η εταιρεία μας.  
     Οι άμεσες κινήσεις μας ήταν να ειδοποιήσουμε τους πελάτες μας καθώς και τους 
φορείς πιστοποιήσεώς μας, εγχώριους και μη. Πιο συγκεκριμένα ενημερώσαμε 
άμεσα τον ΕΛΓΟ Δήμητρα καθώς και τους οίκους πιστοποίησής μας. Σε επικοινωνία 
με τους πελάτες μας προχωρήσαμε σε ανάκληση παρτίδων τελικού προϊόντος όπου 
σ’ αυτά τα τελικά προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν οι επιμολυσμένες ημερομηνίες 
παραγωγής.  
     Δυστυχώς η υπόθεση αυτή έχει πέσει στα χέρια κακόβουλων ανταγωνιστών οι 
οποίοι με πρόσχημα την προστασία της Φέτας προσπαθούν να μας διαβάλουν. 
Ξεχνούν όμως το βεβαρημένο παρελθόν τους.   
     Η εταιρεία μας, η οποία έχει παρουσία 30 ετών στον κλάδο, γνωρίζετε πολύ καλά 
ότι όπως και με πολλά από τα μέλη της οργάνωσης μας αποτελεί έναν από τους 
κύριους εξαγωγικούς πυλώνες Τυριού Φέτας ΠΟΠ και ότι ουδέποτε αυτά τα χρόνια 
έδωσε το παραμικρό δικαίωμα. 
     Δυστυχώς αυτή την άτυχη στιγμή πολλοί προσπαθούν να την εκμεταλλευθούν 
και προσχηματικά βάλλονται κατά εμάς. 
     Η ΟΜΗΡΟΣ στηρίζει έμπρακτα την Ελληνική κτηνοτροφία και αυτό το γνωρίζετε 
όλοι στην αγορά γάλακτος μιας και είναι ένας από τους μεγαλύτερους εισκομιστές 
Ελληνικού πρόβειου γάλακτος. Στήριζε και θα συνεχίσει να στηρίζει την Ελληνική 
κτηνοτροφία και την Ελληνική παραγωγή Φέτας.  
     Θα θέλαμε για μία ακόμη φορά να σας τονίσουμε ότι είμαστε σε επίσημη 
επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κα ακολουθώντας τις νόμιμες και 
προβλεπόμενες οδούς να λύσουμε το παραπάνω δυσάρεστο γεγονός.  
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     Ήμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω 
πληροφορίες.                
 

 
 
 
 
Με τιμή,   
ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 
 
 


