
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
 

 
Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών και τη σημερινή συνάντηση του Φορέα,  αναφορικά 
με νοθεία φέτας από ελληνική εταιρεία εξαγωγών στη Γερμανία και προκειμένου να μειώσουμε την 
αγωνία πολλών για το αν θα «δοθούν ονόματα στα μανταλάκια» είμαστε εδώ, απαντάμε και ήρθε η ώρα 
να ξανά συστηθούμε καλύτερα:  
 
Πρόκειται για τη δις βραβευμένη εταιρεία μας «Όμηρος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕΒΕ», η οποία, όπως όλοι 
γνωρίζουν αλλά προσποιούνται το αντίθετο, εξάγει τα τελευταία 35 χρόνια σε πάνω από 20 χώρες 
ανώτερης ποιότητας προϊόντα, τηρώντας πάντοτε όλους τους κανόνες της διεθνούς νομοθεσίας σε όλα τα 
στάδια από την παραγωγή έως και τη διανομή τους. Με την εφαρμογή συστημάτων οργάνωσης και 
διαχείρισης ποιότητας και με συνεχείς αυστηρούς ελέγχους αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες 
γαλακτοβιομηχανίες εντός και εκτός συνόρων. Η εταιρεία ΟΜΗΡΟΣ συνεργαζόμενη με πάνω από 450 
πιστοποιημένες φάρμες της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και προσφάτως και της 
Αιτωλοακαρνανίας και 1800 κτηνοτρόφους συλλέγει καθημερινά φρέσκο γάλα στις υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις της, οι οποίες μάλιστα αυτή τη στιγμή εκσυγχρονίζονται και επεκτείνονται με την 
κατασκευή ενός νέου εργοστασίου και συνολικές επενδύσεις ύψους 20.000.000 ευρώ.  
 
Σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες, αναφορικά με αναλύσεις δειγμάτων 
προϊόντων μας, φέτας, οι οποίες έδειξαν μη επιτρεπτά ποσοστά αγελαδινού γάλακτος η εταιρεία μας 
ενημέρωσε υπεύθυνα και από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται για βιομηχανικό λάθος συσκευασίας του 
προϊόντος ανακαλώντας μάλιστα αμέσως την προβληματική παρτίδα.  
 
Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πως μπορεί να πιστεύουν κάποιοι ότι μετά από 35 χρόνια άριστης 
συνεργασίας και αψεγάδιαστης παρουσίας μας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό θα λάμβανε 
κανείς την απόφαση εδώ στην «ΟΜΗΡΟΣ» να προβεί σε «νοθεία» φέτας όπως επικαλούνται 
καταστρέφοντας έτσι εύκολα όλα όσα τόσα χρόνια έχουν επιτευχθεί με πολύ κόπο και σκληρή δουλειά.  
 
Σε κάθε περίπτωση έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Υπουργείο και στις αρμόδιες αρχές ότι θα λάβουν 

τις σωστές αποφάσεις αναφορικά με το ζήτημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και είμαστε βέβαιοι 

πως είναι σε όλους αντιληπτό τι προσπαθούν να πετύχουν κάποιοι με αυτή την ιστορία, δυστυχώς με 

αθέμιτα μέσα και διαδικασίες. 

Σε ότι αφορά όλους αυτούς που αυτές τις ημέρες επιχείρησαν να συκοφαντήσουν την εταιρεία και τους 

εργαζόμενους της, δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματός μας για την προστασία 

της φήμης και της αξιοπρέπειάς μας.  

Τέλος, επισημαίνουμε ότι ουδεμία παραίτηση υπήρξε από τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας της 

εταιρείας μας.  
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