
Αθήνα, 07/06/2022 
 

Αγαπητά μέλη του Ομίλου μας 
 

Όπως ίσως γνωρίζετε σχετικά πρόσφατα έχει ιδρυθεί η Εθνική Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Φέτας η οποία έχει ως αντικείμενο μεταξύ άλλων την προάσπιση των 

δικαιωμάτων του εθνικού μας προϊόντος, της Φέτας. Με το ενδεχόμενο αυτό, το ΔΣ είχε 
προ πολλού αποφασίσει ότι με την ίδρυση της εν λόγω Διεπαγγελματικής, όλες οι 

δράσεις του Ομίλου μας αυτομάτως οφείλουν να περάσουν στην δικαιοδοσία και την 
ευθύνη της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας.  

 
Επειδή όμως έχει ήδη λήξει η θητεία του ΔΣ του Ομίλου μας και απαιτούνται ορισμένες 

διαδικαστικές/γραφειοκρατικές ενέργειες που σχετίζονται με το κλείσιμο της λειτουργίας 
μας ως Ομίλου, παρακαλούμε θερμά την σύμφωνη γνώμη σας για την ανανέωση της 

θητείας του ΔΣ για την πραγματοποίηση και μόνο αυτών των γραφειοκρατικών 

ενεργειών η οποία θα κρατήσει μερικές μόνο ημέρες. Γιαυτό ακριβώς τον λόγο δεν 
προτείνεται η εκλογή νέου ΔΣ αλλά η ανανέωση της θητείας του ήδη υπάρχοντος. 

 
Παρακαλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε στην ΓΣ όπου θα πραγματοποιηθεί 

διαδικτυακά στις 21/06/2022 και ώρα 13.00 
 

         Διαφορετικά μπορείτε: 
1. Μπαίνοντας στο site του Ομίλου (www.fetasos.gr) και συγκεκριμένα στο «ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΦΕΤΑΣ (21/06/2022)» να τικαρετε ανώνυμα την 
σύμφωνη η όχι γνώμη σας με την ως άνω πρόταση, της ανανέωσης της θητείας 

του ΔΣ ή 
2. να στείλετε ένα email στο info@fetasos.gr όπου απλά να αναφέρετε ότι 

συμφωνείτε η διαφωνείτε με την ανανέωση της θητείας του ΔΣ του Ομίλου Φίλων 
Φέτας. 

 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η νέα Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας θα 
προστατέψει ακόμη πιο σθεναρά απ’ ότι εμείς την ταυτότητα και τα δικαιώματα του 

εθνικού μας προϊόντος.  
 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη σας στον ανιδιοτελή αγώνα που δώσαμε 
για να μην χαθούν τα δικαιώματα της Φέτας. Συνεχίστε με την ίδια ζέση να υποστηρίζετε 

την ταυτότητα των εθνικών μας προϊόντων γιατί όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, 
αυτή η ταυτότητα δεν είναι κτήμα μας αλλά είναι πολύτιμη κληρονομιά των προγόνων 

μας και μέρος φυσικά της ιστορίας της πατρίδας μας που κι εμείς οφείλουμε να την 
διατηρήσουμε και να την μεταβιβάσουμε ακέραια και άσπιλη στην επομένη γενιά.  

 
Με εκτίμηση 

 
 

Ομ. Καθ. Εμμανουήλ Ανυφαντάκης  Καθ. Εφη Τσακαλιδου 

πρώην Πρόεδρος του ΔΣ      Γεν. Γραμματέας 
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