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Εκτός από την πανδημία που
μετέβαλε τις καταναλωτικές συ-
νήθειες, οι νέες πηγές ενημέρω-
σης, κυρίως τα social media, και
η πολυκαναλική λήψη πληροφο-
ριών σε σχέση με τη διατροφή
έχει διαφοροποιήσει σημαντικά
τις αγορές στα σούπερ μάρκετ
από τους Έλληνες καταναλωτές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγο-
ράς για τις διατροφικές τάσεις
των καταναλωτών, ο βασικός λό-
γος επιλογής τροφών είναι η
προβολή από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και οι ευεργετικές

ιδιότητες για την υγεία. Το 56%
του κοινού επιλέγει τροφές με
ευεργετικές ιδιότητες για την
υγεία του και το 57% ψάχνει
ενεργά για πληροφορίες σε σχέ-
ση με τις τροφές. Το 63% δηλώνει
ότι γενικά προσέχει τη διατροφή
του, αλλά αντίθετα το 50% κατα-
γράφει αρνητικές συνήθειες,
όπως το «τσιμπολόγημα» μεταξύ
των γευμάτων. Τέλος, το 69% επι-
λέγει εποχικά φρούτα και λαχα-
νικά, αναδεικνύοντας ένα από τα
πλεονεκτήματα που έχει η ελλη-
νική αγορά τροφίμων. Οι τάσεις

αυτές συνάδουν με την ανασφά-
λεια της πανδημίας, καθώς οι κα-
ταναλωτές επιδιώκουν να ενι-
σχύσουν το ανοσοποιητικό τους
και την αυξημένη χρήση συ-
σκευών όπως το κινητό. Δεδομέ-
νης όμως και της οικονομικής δυ-
σχέρειας που εντείνεται με τον
κορονοϊό οι καταναλωτές προ-
σπαθούν να ακολουθήσουν μία
συγκεκριμένη πιο υγιεινή δια-
τροφή, αλλά από την άλλη πλευ-
ρά προσπαθούν να εξισορροπή-
σουν τις επιλογές τους με το δια-
θέσιμο εισόδημα.

Πέμπτη 1 Απριλίου 2021
Αρ. τεύχους 210

Σημαντική η επίδραση των social
media και στις αγορές τροφίμων



Το νέο πρόγραμμα
«ΓΕΦΥΡΑ 2» που
απευθύνεται τόσο σε
επιχειρήσεις που έχουν
εξυπηρετούμενες οφειλές,
όσο και σε επιχειρήσεις που
δεν μπορούν να
αντεπεξέλθουν στις
δανειακές τους
υποχρεώσεις, προωθεί για
υλοποίηση η κυβέρνηση. 

Τ α βασικά χαρακτηριστικά του
προγράμματος είναι η επιδό-
τηση μηνιαίας δόσης επιχειρη-

ματικών δανείων για 8 μήνες, τόσο
του κεφαλαίου όσο
και των τόκων του
δανείου, η επιβρά-
βευση των συνε-
πών δανειολη-
πτών, με υψηλά
ποσοστά επιδότη-
σης, που φτάνουν
μέχρι και το 90%
της μηνιαίας δό-
σης, ενώ επιδότη-
ση δόσης μέχρι και
80% θα δοθεί σε
επιχειρήσεις με μη
εξυπηρετούμενα
δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμί-
σουν και να αποφύγουν κατασχέσεις
και πλειστηριασμούς. Οι δυνητικοί δι-
καιούχοι του προγράμματος υπολο-
γίζονται σε 100.000-150.000 επιχει-
ρήσεις και επιτηδευματίες, ενώ
υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε εξέλι-
ξη το πρόγραμμα “Γέφυρα 1”.

Κριτήρια
Τα κριτήρια συμμετοχής των επι-

χειρήσεων σχετίζονται με συγκεκρι-
μένα χαρακτηριστικά που πρέπει να
έχουν οι επιχειρήσεις. 

Για ατομική επιχείρηση – ελεύθε-
ρο επαγγελματία που δεν απασχολεί
εργαζομένους και έχει εξυπηρετού-
μενο δάνειο, τα κριτήρια έχουν να
κάνουν με τον πληττόμενο ΚΑΔ και
την προϋπόθεση της μείωσης των
εσόδων κατά 20% κατά την περυσινή
χρονιά, σε σχέση με το 2019. Επιπλέ-
ον, το οικογενειακό εισόδημα πρέπει
να είναι έως 57.000 ευρώ, η ακίνητη
περιουσία να μην ξεπερνά σε αντικει-
μενική αξία τα 600.000 ευρώ, να μην

υπάρχουν καταθέσεις και άλλα χρη-
ματοοικονομικά προϊόντα πάνω από
40.000 ευρώ. Γι αυτήν την περίπτω-
ση το ποσό της μηνιαίας επιδότησης
φτάνει τα 600 ευρώ ανά δάνειο. 

Για πολύ μικρή επιχείρηση και
ατομική επιχείρηση – ελεύθερο
επαγγελματία που απασχολεί 1 έως 9
εργαζομένους και έχει εξυπηρετού-
μενο δάνειο, απαιτείται τζίρος έως 2
εκατ. ευρώ, ακίνητη περιουσία έως
2,5 εκατ. ευρώ, καταθέσεις στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό έως 1 εκατ.
ευρώ, σύνολο αξίας μετοχών, ομο-
λόγων κλπ, έως 150.000 ευρώ. Σ΄
αυτήν την περίπτωση η επιδότηση
φτάνει έως και τα 5.000 ευρώ ανά
δάνειο. 

Για μικρή επι-
χείρηση που απα-
σχολεί 10 έως 49
εργαζομένους
και έχει εξυπηρε-
τούμενο δάνειο,
ο τζίρος πρέπει
να ανέρχεται έως
10 εκατ. ευρώ, η
αξία της ακίνητης
περιουσίας έως
10 εκατ. ευρώ, το
ύψος των κατα-
θέσεων έως 5
εκατ. ευρώ, η

αξίαμετοχών, ομολόγων κλπ. έως
750.000 ευρώ, ενώ η μηνιαία επιδό-
τηση ανέρχεται σε 15.000 ευρώ ανά-
δάνειο.

Για μεσαία επιχείρηση που απα-
σχολεί 50 έως 249 εργαζομένους και
έχει εξυπηρετούμενο δάνειο, τα κρι-
τήρια ορίζουν ότι ο τζίρος πρέπει να
είναι έως 50 εκατ. ευρώ, η ακίνητη
περιουσία έως 50 εκατ. ευρώ, οι κα-
ταθέσεις έως 25 εκατ. ευρώ και η
αξία των μετοχών, ομολόγων κλπ.
έως 3,75 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος
της μηνιαίας επιδότησης μπορεί να
φτάσει τα 50.000 ευρώ ανά δάνειο.

Σημαντική είναι η επίδραση
των socialmediaακόμα και
στις αγορές τροφίμων, κα-
θώς τα τελευταία χρόνια
παίζουν σημαντικό ρόλο
στη διαμόρφωση κατανα-
λωτικών τάσεων, που επη-
ρεάζουν κυρίως το νεότερο
σε ηλικία αγοραστικό κοι-
νό.

Θύμιος Κτενίδης 
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Ποιοι και πόσο θα επιδοτηθούν
για δάνεια μέσω της “Γέφυρας 2”

Editorial

INFO
Οι δικαιούχοι του
προγράμματος
υπολογίζονται σε 100.000-
150.000 επιχειρήσεις και
επιτηδευματίες
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Μεγάλο το ενδιαφέρον για την ψηφιακή
έκθεση  FMS – FOOD MARKET SHOW

Μεγάλες εταιρείες από διαφορετικούς
κλάδους της ελληνικής εξαγωγικής
κοινότητας έχουν δηλώσει ήδη
συμμετοχή στη δεύτερη διοργάνωση της
FMS – FOOD MARKET SHOW, της πρώτης
διαδικτυακής έκθεσης τροφίμων – ποτών
στην Ελλάδα, που διοργανώνεται από την
GREAT EXHIBITIONS.

Ο ι προετοιμασίες για το μοναδικό αυτό γεγονός,
που απευθύνεται σε αγοραστές από 85 και πλέον
χώρες, .συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με

την διοργάνωση να φιλοξενείται  στο LiveOn Expo Com-
plex στις 11-14 Μαΐου. Η έκθεση έχει την υποστήριξη του
Υπουργείου Εξωτερικών και τελεί υπό την αιγίδα του Πα-
νελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, του Συνδέσμου Εξα-
γωγέων Κρήτης, του Ελληνογερμανικού Εμπορικού Επι-
μελητηρίου, του Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ. και της Beyond Exports –
I.S.T. Επιπλέον, πολλές Περιφέρειες της Ελλάδας στηρί-
ζουν τους παραγωγούς και εξαγωγείς τους από διαφορε-
τικούς κλάδους, προκειμένου να τους βοηθήσουν στη δι-
εύρυνση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας. 

Ενημερωτικές καμπάνιες

Η GREAT EXHIBITIONS, προκειμένου να διευρύνει
τον αριθμό των αγοραστών, έχει ήδη ξεκινήσει τη διαφημι-
στική προβολή της έκθεσης, επενδύοντας σημαντικά πο-
σά σε επαγγελματικά και κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσης.
Η στοχευμένη προσέγγιση των αγοραστών γίνεται μέσω
Google, LinkedIn, Facebook, Instagram με ενημερωτικές
καμπάνιες αρχικά σε 15 χώρες.  

Με ολοκληρωμένα ψηφιακά περίπτερα, η FMS – Edi-
tion 2 ανοίγει νέους δρόμους διάδρασης της εξαγωγικής
κοινότητας με την παγκόσμια αγορά και αποτελεί πολυ-
χρηστικό εργαλείο. Βασίζεται στη λογική της διασύνδεσης

παραγωγών και αγοραστών μέσω της ετήσιας λειτουργίας
της πλατφόρμας www.foodmarketshow.com, αξιοποι-
ώντας  τα  πλεονεκτήματα της εκθεσιακής συμμετοχής,
της ετήσιας προβολής, της επικοινωνίας με αγοραστές σε
ετήσια βάση και της ενημέρωσης – επιμόρφωσης. Επιπρο-
σθέτως εξασφαλίζει αλληλεπίδραση με προκαθορισμέ-
νες και όχι μόνο B2B συναντήσεις, καθώς και παράλληλη
συμμετοχή σε άλλες μεγάλες εκθέσεις του κλάδου.

Συμμετοχές

Οι εγγραφές ξεκίνησαν με την έναρξη της προβολής
και πυκνώνουν με γρήγορους ρυθμούς. Μεταξύ των εται-
ρειών που έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους ξεπερνών-
τας τις 70, συμπεριλαμβάνονται και οι Αφοι Παπαγιάννη
ΑΕ (¨Όλυμπος Χαλβαδοποιία), Βιοκαλλιεργητές Σητείας –
Βiositia, Ελαιόλαδα Αργολίδας – Αφοι Φάκλαρη, Κων-
σταντίνος Χρυσικός ΑΒΕΕ (Memos Fruits), Nικολοπούλου
Ελένη ΕΠΕ - Τake Frozen / Vegan Act, Οικογένεια Τσακί-
ρης ΑΕΒΕ (Petit Dejeuner), Όμιλος Αλμαπντάκης ΑΕΒΕ
(Cretan Olive Mill), Σιούρας ΑΕ, Φάρμα Μητσόπουλος ΑΕ
(Μitsopoulos Farm), BNS Biocyclic Network Services
Ltd, DSAM AE (Hellenic Grocery – SPITIKO). 

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Managing Director
της GREAT EXHIBITIONS: “Δεν επαναπαυθήκαμε, δεν
εφυσυχαστήκαμε, και αντίθετα προσπαθήσαμε και προ-
σπαθούμε να δίνουμε διεξόδους στους εξαγωγείς μας. Το
διαδικτυακό γίγνεσθαι έχει ακόμη τις δυσκολίες του, θέλει
χρόνο αλλά εμείς τολμήσαμε και έχουμε μετρήσιμα απο-
τελέσματα. Αυτά δεν αφορούν απλά τους αριθμούς, την
επισκεψιμότητα, τους αγοραστές και τις χώρες, αλλά τις
νέες συνεργασίες, τις παραγγελίες και τις εξαγωγές που
προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της πρώτης FMS –
FOOD MARKET SHOW. Θα επενδύουμε συνεχώς και θα
είμαστε δίπλα σε παλιούς και νέους εξαγωγείς με όλα τα
σύγχρονα εργαλεία.” 

INFO
Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν 
να επικοινωνούν 
με το 210 7755080 
ή στο
info@greatexhibitions.gr
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“Πάγωμα” πλειστηριασμών έως τον
Μάιο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Παρατείνεται η αναστολή των
πλειστηριασμών, εξώσεις, κατασχέσεις
που αφορούν στην Α΄ κατοικία όσων
επλήγησαν (και των οικογενειών τους)
από την πανδημία και παράλληλα
καθορίζεται το σχέδιο λειτουργίας των
δικαστηρίων από 1η Απριλίου 2021 έως
και 31 Μαΐου 2021.

Σ ύμφωνα με σχετική τροπολογία, αναστέλλον-
ται όλοι οι πλειστηριασμοί έως τις 13 Μαΐου
2021, προστατεύεται πλήρως η πρώτη κατοι-

κία όσων επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες
της πανδημίας του κορονοϊού έως τις 31 Μαΐου 2021
και παρατείνονται προθεσμίες του νόμου
4745/2020, αλλά στην ουσία, με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες και το «πάγωμα» των πλειστηριασμών
κατά τον μήνα Αύγουστο, οι πλειστηριασμοί αναστέλ-
λονται έως την 16η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα έναρ-
ξης του νέου δικαστικού έτους.

Προϋποθέσεις

Το χρονικό διάστημα από 07/11/2020 έως και τη
λήξη της αναστολής των προθεσμιών, όπως αυτή θα
καθοριστεί με τη σχετική ΚΥΑ, δεν υπολογίζεται στις
νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια
διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλ-
λων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαι-
ογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υπο-
θηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλ-
λων τρίτων προσώπων, ως και στις προθεσμίες πα-
ραγραφής των συναφών αξιώσεων. 

Για το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 έως και

την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της
προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικα-
στηρίων της χώρας δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας και
επιπροσθέτως, δίνεται παράταση επιπλέον 5 ημερών
(από την ημερομηνία έναρξης της επαναλειτουργίας
για την υποβολή αιτήσεων του άρθρου 4Δ του ν.
3869/2010, για τις προθεσμίες που έληγαν την
31.1.2021, 28.2.2021 και 15.3.2021 αντίστοιχα. Επι-
πλέον, προστατεύονται τα νοικοκυριά που επλήγη-
σαν από την πανδημία, ενώ αναστέλλονται έως
31/05/20201 όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής
εκτέλεσης, όπως πλειστηριασμοί, εξώσεις, κατασχέ-
σεις που αφορούν στην Α΄ κατοικία.

Κριτήρια

Τα κριτήρια για την υπαγωγή στο καθεστώς ανα-
στολής διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις
31 Μαΐου 2021 είναι τα εξής:

α. Η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις
250.000 ευρώ,

β. Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις
250.000 ευρώ,

γ. Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις
17.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για
τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρ-
τώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό
45.000 ευρώ,

δ. Οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερ-
νούν τις 25.000 ευρώ,

ε. Η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας
να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ,

στ. Η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτή-
θηκαν εντός της τελευταίας τριετίας να μην ξεπερνά
τις 80.000 ευρώ.

INFO
Τα κριτήρια και οι
προϋποθέσεις 
για την αναστολή
αναγκαστικής
εκτέλεσης
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Πλατινένιο βραβείο 
για τα Μήλα ΖΑGORIN
Δεύτερη σημαντική διάκριση για το
2021 απέσπασαν τα Μήλα ΖΑGORIN,
καθώς ξεχώρισαν για την γεύση τους
στην διοργάνωση Μεσογειακών
Βραβείων Γεύσης 2021.

Τ α μήλα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγο-
ράς Πηλίου, είναι ευρύτερα γνωστά στους
καταναλωτές από το εμπορικό σήμα «ZAGO-

RIN»  και διακρίνονται κυρίως για την εξαιρετική
γεύση τους, αποτέλεσμα των μικροκλιματικών συν-
θηκών της περιοχής. Η τραγανή και χυμώδης σάρ-
κα τους είναι μοναδική, ενώ τα υψηλού επιπέδου
ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν οι καλ-
λιεργητικές και μετασυλλεκτικές τεχνικές που ακο-
λουθεί ο Συνεταιρισμός, τα κατατάσσουν στις πρώ-
τες θέσεις των καταναλωτικών επιλογών. Στο πέρα-
σμα των χρόνων, ο Συνεταιρισμός, έχει κατοχυρώ-
σει μια σειρά από επίσημες πιστοποιήσεις για τα
προϊόντα και έχει διακριθεί στα πλαίσια διάφορων
διοργανώσεων για τις γενικότερες πρακτικές της
Οργάνωσης και ειδικά για την εξειδικευμένη φρον-
τίδα των μήλων, αποτέλεσμα συστηματικής επιστη-
μονικής προσπάθειας των στελεχών και μιας διαγε-
νεακής παράδοσης μεταξύ των μελών στη καλλιέρ-
γεια μήλων.  

Η διοργάνωση
Πλέον η εξαιρετική γεύση των μήλων «ZAGO-

RIN», πιστοποιείται από τη πρόσφατη βράβευση στα
πλαίσια της διοργάνωσης Μεσογειακών Βραβείων
Γεύσης 2021 (Mediterranean Taste Awards). Τα
μήλα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλί-
ου και συγκεκριμένα αυτά της ποικιλίας Στάρκιν που

εξετάστηκαν, κατατάχθηκαν στη πρώτη κατηγορία
“Platinum” ενώ αποτέλεσαν ένα δείγμα ενός γενι-
κότερου συνόλου από 228 προϊόντα, από την Ελλά-
δα κυρίως, αλλά και τη Γαλλία, την Ισπανία και την
Ιταλία.

Εξειδικευμένοι κριτές - μέλη της ομάδας ΣΕΦ
«Brigate Slow Food» αξιολόγησαν τα προϊόντα. Ση-
μαντικές προσθήκες του φετινού διαγωνισμού
«Mediterranean Taste Awards 2021» είναι η διεξα-
γωγή της διαδικασίας αξιολόγησης στο Λονδίνο και
Βερολίνο από επαγγελματίες Chef, καθώς επίσης
και εισαγωγή του πρωτοποριακού μοντέλου αξιο-
λόγησης, «Hybrid Assessment Model» το οποίο δί-
νει την δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής
στην διαδικασία αξιολόγησης. Η βαθμολόγηση των
δειγμάτων από τους Κριτές πραγματοποιήθηκε με
ένα ολοκληρωμένο Software αξιολόγησης, παρέ-
χοντας τη δυνατότητα τα αποτελέσματα να καταχω-
ρούνται σε «Realtime» μορφή. Όλα τα προϊόντα που
συμμετέχουν, κατατάσσονται σε μία από τις τέσσε-
ρις κατηγορίες Platinum, Gold, Silver, Bronze.

Δεύτερη διάκριση για το 2021

Η διάκριση αυτή είναι η δεύτερη από την αρχή
του έτους για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς
που συμπληρώνει φέτος 105 χρόνια διαρκούς λει-
τουργίας, 35 χρόνια από την εκπόνηση και κυκλο-
φορία προϊόντων με το εμπορικό σήμα ZAGORIN,
25 χρόνια από τη κατοχύρωση Π.Ο.Π. και 15 χρόνια
από την υποχρεωτική ένταξη όλων των καλλιεργει-
ών σε καθεστώς Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Πα-
ραγωγής, διαδικασία, που πιστοποιείται σύμφωνα
με το εθνικό πρότυπο AGRO2 και το Διεθνές Πρότυ-
πο GLOBALG.A.P. 

INFO
1916 η ίδρυση του
Συνεταιρισμού
1996 η αναγνώριση 
με την ετικέτα Π.Ο.Π.



Η εταιρεία Τσιλιλής,
προσφέρει ανάσα ανα-
κούφισης στους κατοί-
κους του Δαμασίου
Τυρνάβου, που επλή-
γησαν βαρύτατα από
τον πρόσφατο κατα-
στροφικό σεισμό, δω-
ρίζοντας στην κοινότη-
τα ένα σύγχρονο και
πλήρως εξοπλισμένο
Ιατρείο.

Όπως αναφέρει η
εταιρεία, η νέα ιατρική
μονάδα, με επικεφα-
λής τον αγροτικό ιατρό
του χωριού, θα χωρο-
θετηθεί δίπλα στις σκη-
νές προσωρινής διαμο-
νής των σεισμόπλη-
κτων. Σκοπός της Μο-
νάδας είναι η κάλυψη
των αναγκών υποστή-
ριξης, φροντίδας και
περίθαλψης των κατοί-
κων του χωριού.

Τσιλιλής: Δωρεά στους σεισμόπληκτους του Δαμασίου 

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο:
Εργαστήρια για το GreenTecLab

Τη δράση των πρώτων εργαστηρίων πράσινης επιχειρηματικότητας, στην
Κρήτη, που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του έργου GreenTecLab «Ενδυνά-
μωση νεοσύστατων επιχειρήσεων για την προστασία του κλίματος», ανακοι-
νώνουν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και οι
Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης.

Τα εργαστήρια πράσινης επιχειρηματικότητας θα αρχίσουν το καλοκαίρι
2021, είτε δια ζώσης στην Κρήτη, είτε διαδικτυακά, αναλόγως το τι θα επιτρέ-
πουν οι υγειονομικές συνθήκες, ενώ θα ακολουθήσει κι ένας δεύτερος κύ-
κλος το 2022. Στους δύο αυτούς κύκλους θα μπορούν να συμμετέχουν νέοι
από όλη την Κρήτη, που επιθυμούν να αναπτύξουν «πράσινες» επιχειρηματι-
κές ιδέες.

Η Παρασκευή 
Βρυζίδου στο 
Επιμελητήριο 
Κοζάνης

Το Επιμελητήριο Κοζάνης επισκέφθηκε η
Βουλευτής της Ν.Δ. στη Π.Ε. Κοζάνης, Παρα-
σκευή Βρυζίδου, όπου πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με τον Πρόεδρο, κ. Νίκο Σαρρή.
Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η δεινή κατά-
σταση, στην οποία βρίσκονται οι μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, λόγω των σκληρών μέτρων
για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
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Τη στρατηγική «συμμα-
χία» του με τον Σύνδεσμο
Εξαγωγέων Κρήτης, ανα-
κοίνωσε το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Χανίων, προκειμένου να
παρέμβουν δυναμικά στο
υπό διαμόρφωση ενιαίο
Ευρωπαϊκό σύστημα αξιο-
λόγησης διατροφικής ποι-
ότητας “Nutri-Score”.

Σε ανακοίνωσή του το
Επιμελητήριο Χανίων δι-
ευκρινίζει ότι «στηρίζει τη
στρατηγική προσπάθεια
της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής με σκοπό τη δημιουρ-
γία ενιαίου συστήματος
αξιολόγησης της διατροφι-
κής ποιότητας», εκφράζει
ωστόσο τις ρητές ενστά-
σεις του σχετικά με την επι-
κράτηση της ετικέτας «Nu-
tri-Score”, αφού – όπως
επισημαίνει στην ανακοί-
νωση- “κατ’ αρχήν φαίνε-

ται ότι πλεονεκτεί ως προς
την κατανόησή της από τον
Καταναλωτή, παρέχοντάς
του τη δυνατότητα να συγ-
κρίνει τη θρεπτική αξία των
τροφίμων σε μια σειρά
προϊόντων πιο εύκολα».

Από την άλλη μεριά, το
Επιμελητήριο «διαπιστώ-
νει με ιδιαίτερη ανησυχία
ότι το σύστημα απεικόνι-
σης διατροφικού προφίλ
και ποιότητας “Nutri-Sco-
re”, λόγω του αλγόριθμου
αξιολόγησης που εφαρμό-
ζει, καταλήγει σε εσφαλ-
μένα αποτελέσματα και
υποβαθμίζει μερικά από τα
σημαντικότερα προϊόντα
της Ελληνικής και κατ’
επέκταση της Κρητικής
Διατροφής, όπως είναι το
ελαιόλαδο, οι επιτραπέζιες
ελιές, τα γαλακτομικά».

Αλλαγές στα ταχέως κινούμενα καταναλωτικά προϊόντα

Επιμελητήριο Χανίων: Κίνδυνος υποβάθμισης προϊόντων 

Οι αλλαγές που έχουν γίνει
ήδη στον κλάδο των ταχέως κι-
νούμενων καταναλωτικών προ-
ϊόντων (FMCG), αλλά και αυτών
που φαίνονται να έρχονται στο
άμεσο μέλλον, ώστε οι επιχειρή-
σεις να μπορέσουν να τις αντιμε-
τωπίσουν με επιτυχία, βρέθηκαν
στο επίκεντρο της 31ης Γενικής
Συνέλευσης του Ελληνικού Συν-
δέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων
Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ).

Τις σημαντικές αλλαγές στο
λιανεμπόριο τροφίμων, που ήρ-
θαν για να μείνουν, τόνισε, ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος
της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Βασί-
λης Σταύρου. 

Παίρνοντας τη σκυτάλη ο
ιδρυτής και CEO της CONVERT
GROUP, Παναγιώτης Γκεζερλής,
ανέλυσε τα στοιχεία για το ηλε-
κτρονικό εμπόριο των καταναλω-
τικών αγαθών για το 2020, οπότε
η πανδημία οδήγησε σε αύξηση
τζίρου 262%, ενώ η αύξηση για
το 1ο δίμηνο του 2021 είναι
504%. 



Σε συμφωνία για τη σύσταση Ενιαίας
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αυγού κα-
τέληξαν οι επικεφαλής των δύο σχημά-
των, που είχαν προχωρήσει στην ετοιμα-
σία ξεχωριστών φακέλων, κ. κ. Γιάννης
Βλαχάκης και Τριαντάφυλλος Ζούρας σε
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, παρουσία της αρμόδιας υφυπουρ-
γού, Φωτεινής Αραμπατζή.

Στη συμφωνία περιλαμβάνεται η κατά-
θεση ενός και ενιαίου φακέλου που να αν-
τιστοιχεί, με βάση τα λεγόμενα τους, στο
90% της παραγωγής και της μεταποίησης,
αντίστοιχα, αλλά και η οργάνωση και λει-
τουργία της Διεπαγγελματικής Οργάνω-
σης Αυγού κατά τα διεθνή πρότυπα προς
όφελος της ελληνικής παραγωγής, των
πτηνοτρόφων και των επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων η κα Αραμπατζή υπο-
γράμμισε ότι με τη σύσταση της Διεπαγ-
γελματικής Οργάνωσης Αυγού «ολοκλη-
ρώνεται στην ουσία ο κύκλος των Διεπαγ-
γελματικών Οργανώσεων στην κτηνοτρο-
φία/πτηνοτροφία και τα προϊόντα ζωϊκής
προέλευσης».

Ικανοποίηση Ελληνικής Ένωσης Καφέ για την επιστροφή φόρου κατανάλωσης

Προχωρά η Ενιαία Διεπαγγελματική Οργάνωση Αυγού

Η Ελληνική Ένωση Καφέ με ανακοί-
νωση της, χαιρετίζει την απόφαση του
υφυπουργού Οικονομικών, Α. Βεσυρό-
πουλου και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πι-
τσιλή με την οποία επιλύεται το πρόβλημα
της επιστροφής του Φόρου Κατανάλωσης
(ΦΚ) για τα προϊόντα καφέ, που εξάγονται
ή αποστέλλονται σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ΕΕΚ, η εξέλιξη αυτή,
απελευθερώνει υγιείς δυνάμεις της αγο-
ράς, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των
ελληνικών επιχειρήσεων καφέ με εξαγω-
γική δραστηριότητα και βοηθάει τον κλά-
δο που έχει πληγεί ιδιαίτερα από το παρα-
τεταμένο lockdown της αγοράς εστίασης,
βασικό κανάλι διάθεσης των προϊόντων
καφέ.

Με τις εμπεριστατωμένες μελέτες και
σχέδιο προτάσεων που εκπόνησε, η ΕΕΚ,
εξασφάλισε καταρχάς τη δέσμευση του
πρωθυπουργού για την επίλυση του θέ-
ματος, και βρισκόταν σε συνεχή διαβού-
λευση με τον αρμόδιο υφυπουργό και τις
υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών,
με αποτέλεσμα τον Δεκέμβριο 2020 να
ψηφιστεί η τροποποίηση του αρχικού νό-
μου και πριν λίγες μέρες να υπογραφεί η
σχετική ΚΥΑ.
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Τρία Μεσογειακά βραβεία
γεύσης για την E-LA-WON
Ένα πλατινένιο, ένα χρυσό και ένα
ασημένιο βραβείο απέσπασαν τα
προϊόντα της E-LA-WON στο διεθνή
διαγωνισμό Mediterranean Taste
Awards.

Τ α Mediterranean Taste Awards είναι πλέ-
ον θεσμός. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
όλα τα προϊόντα τροφίμων και ποτών που

προέρχονται από χώρες που ανήκουν στη λεκά-
νη της Μεσογείου και τηρούν τις νόμιμες προ-
διαγραφές. Ο διαγωνισμός διεξήχθη ταυτόχρο-
να στο Βερολίνο και στο Λονδίνο από επαγγελ-
ματίες Chef με στόχο την προώθηση των βρα-
βευμένων προϊόντων σε δυναμικές χώρες της
Ευρώπης. Λόγω της υπάρχουσας υγειονομικής
κατάστασης (Covid-19) η γευστική δοκιμή και η
βαθμολόγηση έγινε με την εισαγωγή και καθιέ-
ρωση Νέου Υβριδικού Μοντέλου Αξιολόγησης
των προϊόντων (Hybrid Assessment Model). 

Οι διακρίσεις
Η E-LA-WON διακρίθηκε με: Platinum βρα-

βείο για τις ελιές «Black Diamond» Premium
Olives Καλαμών, με συγκριτικό πλεονέκτημα τη
χαμηλή αλατότητα, μόλις 0,28%.

Gold βραβείο για το μέλι «Βανίλια Ελάτης»
με το ιριδίζον, καραμελωμένο χρώμα, ένα ιδιαί-
τερο προϊόν με εξαιρετικά ντελικάτα αρώματα
και απίθανη γεύση.

Silver βραβείο για το «Organic E-LA-WON»
προϊόν βιολογικής γεωργίας, πρωτόλαδο από
πράσινες ελιές Κορωνέικης ποικιλίας με εξαιρε-
τικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Ο CEO της εταιρείας, κ. Ιωάννης Καμπού-
ρης, επισημαίνει πως «τα βραβευθέντα προϊόν-
τα αποτελούν τους πρεσβευτές της Μεσογει-
ακής Διατροφής για την οποία έχουν εκπονηθεί
μελέτες για τα οφέλη της στην υγεία του ανθρώ-
που και θεωρείται ως ο υγιεινός τρόπος ζωής».

Λίγα λόγια για την E-LA-WON

Η E-LA-WON διατηρεί ζωντανή την παράδο-
ση από γενιά σε γενιά. Το ελαιόλαδο τους είναι
αποτέλεσμα εμπειρίας πολλών δεκαετιών και
παράγεται λαμβάνοντας υπ όψιν τον καταναλω-
τή και το περιβάλλον. Η αυθεντική του γεύση, με
βάση την κορωνέικη ποικιλία, είναι απαραίτητη
για τις καθημερινές διατροφικές ανάγκες, κα-
θώς η ασυμβίβαστη ποιότητά του ταιριάζει ταυ-
τόχρονα με τις απαιτήσεις της υγιεινής μαγειρι-
κής και των γαστρονομικών δημιουργιών. Η κα-
θημερινή χρήση του εξαιρετικού παρθένου
ελαιολάδου γίνεται ασπίδα για το ανθρώπινο
σώμα.

Η ποιότητα των προϊόντων της E-la-won εί-
ναι μια παράδοση πέντε γενεών, που καθοδηγεί
τους δημιουργούς να σέβονται τα δώρα της φύ-
σης και να τα συνδυάζουν με τα οφέλη της τε-
χνολογίας.

Στόχος τους είναι να προσφέρουν το αυθεν-
τικό ελαιόλαδο E-LA-WON, τόσο αγνό όσο 3500
χρόνια πριν, και να καλλιεργούν τα ελαιόδεντρά
τους με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Σεβό-
μενοι τους νόμους της Μητέρας Φύσης και προ-
στατεύοντας το οικοσύστημα από τη ρύπανση,
τους παράγοντες χημείας και τα ανεπιθύμητα
συστατικά.

INFO
70 και πλέον οι
διακρίσεις της σε
διεθνείς και εγχώριους
διαγωνισμούς



Οι νέες συλλεκτικές συσκευασίες της FIX Hellas «ζων-
τανεύουν» κάθε γωνιά της Ελλάδας και αναδεικνύουν τους
ΤΡΟΥ ΛΟΚΑΛ ήρωες, συνώνυμα αυθεντικότητας και δια-
χρονικότητας όπως η FIX Hellas, η πρώτη ελληνική μπύρα!
Με κεντρικό μήνυμα το «ΤΡΟΥ ΛΟΚΑΛ» και εμπνευσμένες
από την ποικιλομορφία της χώρας μας, οι νέες συλλεκτικές
συσκευασίες αποτυπώνουν μέσα από μία σύγχρονη ματιά,
σε τρία μοναδικά σχέδια την κληρονομιά και την αυθεντικό-
τητα του αστικού, ηπειρωτικού και νησιωτικού τοπίου της
Ελλάδας. Αγκαλιάζοντας το εμβληματικό λογότυπο της FIX
Hellas, οι τρεις χαρακτηρίστηκες φιγούρες πρωταγωνι-
στούν ως πραγματικοί ΤΡΟΥ ΛΟΚΑΛ ήρωες.

Το περιστέρι, ο παρατηρητής του αστικού τοπίου, πλαι-
σιώνεται από χαρακτηριστικά στοιχεία της πόλης, όπως το
γραφικό παγκάκι στην πλατεία, το γνώριμο κουλουρά που
συναντάμε στις πρωινές μας βόλτες και τα κλασσικά στέκια.

Το καΐκι, αντιπροσωπεύοντας τον αυθεντικό ήρωα της
θάλασσας, αποκαλύπτει κρυφά περάσματα που οδηγούν
στα πιο απόμερα και μαγικά μέρη των νησιών, σε κρυστάλ-
λινες παραλίες και περιπετειώδεις διαδρομές.

Η κατσίκα, ο πραγματικός θαμώνας της επαρχίας, που
ξέρει κάθε βράχο, κάθε μυστικό μονοπάτι, κάθε γεφύρι και
θα σε οδηγήσει στα καλύτερα πανηγύρια, εκεί που ο ήχος
των παραδοσιακών ακουσμάτων φέρνει κοντά τον λόκαλ με
τον επισκέπτη, τον παππού με τα εγγόνια, τον παραδοσιακό
τύπο με τον εναλλακτικό.

Νέο χαρμάνι Anniversary Blend στα Starbucks

Σε νέες συλλεκτικές συσκευασίες η μπύρα Fix

Τα Starbucks, με αφορμή την επέ-
τειο των 50 χρόνων, λάνσαραν το χαρ-
μάνι Anniversary Blend. Έντονος και
με γεμάτο σώμα, αυτός ο καφές τιμά το
παρελθόν και γιορτάζει το μέλλον. Κά-
θε χρόνο, η σειρήνα πρωταγωνιστεί
στη συσκευασία. Το φετινό σχέδιο της
σειρήνας πάνω στη συσκευασία, είναι
χειροποίητο και παρουσιάζει την σει-
ρήνα περήφανη να υποστηρίζει ό,τι
αντιπροσωπεύει η εταιρεία έως τώρα:
«Την αγάπη για τους ανθρώπους και
να προμηθευόμαστε πάντα καφέ με
υπευθυνότητα και ήθος. Επιπλέον, το
καφεόδεντρο στα χέρια της σειρήνας
αντανακλά πως ο καφές αποτελεί την
καρδιά, την έμπνευση, και την κινητή-
ριος δύναμή μας σε ότι κάνουμε, και-
νοτομώντας διαρκώς, από τα ροφήμα-
τα και τα σνακ που δημιουργούμε, στο
φιλικό περιβάλλον των καταστημάτων
μας καθώς και στους νέους τρόπους
που φέρνουμε κοντά σας την Εμπειρία
Starbucks όπου και αν είστε».
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Το ουίσκι Glenfiddich παρουσία-
σε το Grande Couronne, το νέο μέ-
λος της οικογένειας Grand Series.
Το πρωτοπόρο ουίσκι συνεχίζει να
αμφισβητεί τα καθιερωμένα, με το
αναπάντεχο πάντρεμα δύο κόσμων
εμβληματικής πολυτέλειας. Το Gran-
de Couronne είναι ένα ουίσκι 26
ετών που έχει ωριμάσει σε αμερικα-
νικά και ευρωπαϊκά δρύινα βαρέλια
στο Αποστακτήριο Glenfiddich, στο
Ντάφταουν της Σκωτίας, προτού
δεχθεί ως επιστέγασμα την τελευ-
ταία αστραφτερή πινελιά: έως δύο
έτη επιπλέον ωρίμανσης σε σχολα-
στικά επιλεγμένα γαλλικά βαρέλια
κονιάκ, που διανθίζουν τη γεύση του
με χαρακτηριστικές νότες κομψότη-
τας. Η σειρά Glenfiddich Grand Se-
ries συνθέτει μια εκλεπτυσμένα εκ-
κεντρική οικογένεια από single malt
ουίσκι που αποπνέουν πολυτέλεια
και δημιουργήθηκαν ειδικά για να
χαρίσουν σε σημαντικές περιστάσεις
και εορταστικές στιγμές μια ανεπα-
νάληπτη, ιδιαίτερη χροιά.

Σάλτσες και Ρυζομακάρονα ΑΥΑΜ

Νέο ουίσκι από το Glenfiddich

Οι σάλτσες και τα ρυζομακάρονα
Ταϊλάνδης από την εταιρεία ΑΥΑΜ κα-
τέχουν πρωταγωνιστική θέση στις
Ασιατικές και Ευρωπαϊκές αγορές
στην κατηγορία των Ασιατικών προϊόν-
των. Τα προϊόντα διακρίνονται για την
υψηλή ποιότητα και την ποικιλία τους.
Οι σάλτσες της εταιρείας διατίθενται
σε 2 μοναδικές γεύσεις: Σάλτσα καυ-
τερής πιπεριάς Τσίλι και Γλυκιά σάλ-
τσα πιπεριάς Τσίλι. Τα Ρυζομακάρονα
διατίθενται σε 2 τύπους: Ρυζομακάρο-
να Ταϊλάνδης, ένα 100% Φυσικό προ-
ϊόν, χωρίς λιπαρά και χωρίς γλουτένη
και ρυζομακάρονα Vermicelli Ταϊλάν-
δης. Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στην
ελληνική αγορά από την εταιρεία
KROPIA-Κωνσταντίνος Χατζηαθανα-
σίου ΕΠΕ που δραστηριοποιείται στην
εισαγωγή και διανομή τροφικών προ-
ϊόντων και συγκαταλέγεται ανάμεσα
στις υγιέστερες εταιρείες του κλάδου,
με σταθερή κερδοφορία και διαρκή
ανάπτυξη. Η εταιρεία επενδύει συνε-
χώς στην εξέλιξή της, υιοθετώντας νέ-
ες τεχνολογίες, αναβαθμίζοντας τις
προδιαγραφές ISO και βελτιώνοντας
συνεχώς τις εταιρικές της διαδικασίες.



Ο Μπάρμπα Στάθης, αποδεικνύοντας έμ-
πρακτα την αγάπη και το σεβασμό προς το πε-
ριβάλλον, τις φυσικές διεργασίες, την αειφό-
ρο ανάπτυξη και τη βιοποικιλότητα, δημιούρ-
γησε τη σειρά προϊόντων «Βιολογικές Καλ-
λιέργειες» Μπάρμπα Στάθης. Πρόκειται για
Βιολογικό Αρακά, Βιολογικά Φασολάκια
Στρογγυλά, Βιολογικά Φασολάκια Πλατιά,
Βιολογικό Σπανάκι και Βιολογικό Καρότο, που
καλλιεργούνται αποκλειστικά στη γη της Μα-
κεδονίας, πάντα με απόλυτη ασφάλεια και φυ-
σικά με την προσωπική σφραγίδα του Μπάρμ-
πα Στάθη. Οι ελληνικές «Βιολογικές Καλλιέρ-
γειες Μπάρμπα Στάθης» πληρούν όλες τις αυ-
στηρές προδιαγραφές πιστοποίησης και φέ-
ρουν την σφραγίδα της ΔΗΩ, επίσημου Οργα-
νισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογι-
κών Προϊόντων, που τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Γεωργίας. Η φυσική διαδικα-
σία με την οποία καλλιεργούνται οι ελληνικές
«Βιολογικές Καλλιέργειες Μπάρμπα Στάθης»
τους επιτρέπει να διατηρούν ανέπαφη τη φυ-
σική τους σύσταση, τα θρεπτικά συστατικά και
τις βιταμίνες τους. Η συγκομιδή τους στο βέλ-
τιστο χρόνο και οι θερμικές επεξεργασίες που
έχουν υποστεί, διατηρούν σταθερά τα διατρο-
φικά τους χαρακτηριστικά. 

«Βιολογικές Καλλιέργειες» Μπάρμπα Στάθης

Σοκολάτες διαίτης Holex

Αρκετοί κωδικοί κυκλοφορούν πλέον στην αγορά που απευθύνονται
στους καταναλωτές που ακολουθούν δίαιτες χαμηλές σε θερμίδες και λιπαρά.
Στα καταστήματα είναι διαθέσιμες και οι σοκολάτες διαίτης Holex, που παρά-
γονται από την Frankonia Schokoladenwerke GmbH, μια εταιρεία παραγωγής
και διανομής σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής, η οποία τα τελευταία
χρόνια έχει επικεντρωθεί στη δημιουργία προϊόντων για διαβητικούς καθώς
και στις σοκολάτες διαίτης. Χαρακτηριστικό της παραγωγής τους είναι ότι πολ-
λά από τα προϊόντα τους περιέχουν φρουκτόζη την οποία ο ανθρώπινος οργα-
νισμός επεξεργάζεται διαφορετικά από την κανονική ζάχαρη. Οι σοκολάτες δι-
αίτης “Holex” της εταιρείας εισάγονται και διανέμονται στην Ελλάδα από το
1985.

Ρύζι Bali σε συσκευασία
των 500 γραμμαρίων

Το ρύζι Bali σε συσκευασία των 500
γραμμαρίων παράγεται από την εταιρεία
Rickmers Reismühle GmbH. H Rickmers
Reismühle GmbH είναι μία από τις κορυφαί-
ες εταιρείες στον κλάδο των τροφίμων, με
υψηλής ποιότητας προϊόντα ρυζιού σε ποικί-
λους τύπους και παραγωγή μεγαλύτερη των
30.000 τόνων ετησίως. Στο επίκεντρο των
προσπαθειών της εταιρείας είναι πάντα το
άτομο και η απαίτησή του για ποιότητα σε
συνθήκες που συνδυάζουν την παράδοση με
τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.




