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Εν μέσω πανδημίας έχουν
παρατηρηθεί αρκετές
μεταβολές ως προς τις
καταναλωτικές συνήθειες
των Ελλήνων, οι οποίοι
φαίνεται να στρέφονται σε
συγκεκριμένες κατηγορίες
τροφίμων. 

Μ εγάλη αύξηση στην κα-
τανάλωση ξηρών καρ-
πών έχει παρατηρηθεί

τον τελευταίο χρόνο στην αγορά,
αφού η παραμονή των κατανα-
λωτών στο σπίτι λόγω καραντίνας
και οι συμβουλές των ειδικών για

καλύτερο χτίσιμο του ανοσοποι-
ητικού έστρεψε το ενδιαφέρον
σε θρεπτικά snacks, που «θωρα-
κίζουν» τον οργανισμό από τον
κορονοϊό. Η αύξηση κατανάλω-
σης σε ηλιόσπορο, κολοκυθό-
σπορο, καλαμπόκι κατά τη διάρ-
κεια των lockdown ήταν ραγδαία
σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περσινή. Oι περισσότεροι, κατά
την αναγκαστική παραμονή τους
στο σπίτι, κυρίως στα αστικά κέν-
τρα, επέλεξαν τους φθηνούς ξη-
ρούς καρπούς και όχι τους
«ωμούς» (άψητους), πχ φρέσκα
καρύδια ή αμύγδαλα», που σε
συγκεκριμένη ποσότητα ανά

ημέρα κάνουν περισσότερο καλό
στον οργανισμό, όπως υποστηρί-
ζουν διατροφολόγοι και άλλοι ει-
δικοί. Οι ξηροί καρποί (φιστίκια,
αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια,
κολοκυθόσπορος) θεωρούνται
μια καλή πηγή καλών λιπαρών,
ινών και οι καταναλωτές τους
αγοράζουν συστηματικά από τα
ράφια των καταστημάτων. Οι Έλ-
ληνες υπολογίζεται ότι κατανα-
λώνουν ετησίως 8,5 κιλά ξηρούς
καρπούς ανά άτομο και μια από
τις εξηγήσεις για την παρατηρού-
μενη κατανάλωση των παραπάνω
φθηνών ξηρών καρπών σχετίζε-
ται και με το μέσο εισόδημα. 
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Αυξήθηκε η κατανάλωση ξηρών
καρπών λόγω πανδημίας



Τουλάχιστον 2 στις 10 επιχειρήσεις εκτιμάται ότι αυτή τη
στιγμή είναι “διασωληνωμένες” και δεν θα μπορέσουν
να αποφύγουν το... μοιραίο, ενώ το λιανεμπόριο και η
εστίαση, φοβούνται ότι το παρατεταμένο lockdown λόγω
του μεγάλου επιδημιολογικού φορτίου, δεν θα
επιτρέψει ούτε το Πάσχα για να κινηθεί η αγορά. 

Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι από τις 16 Μαρτίου, δηλαδή την επομέ-
νη της Καθαράς Δευτέρας, θα υπάρχει περιθώριο για άνοιγμα της
αγοράς με τη μέθοδο

του clickaway ή του click in
shop, ωστόσο, όλα αυτά τα
σενάρια προς το παρόν είναι
σε επίπεδο... επιθυμιών, κα-
θώς τον τελικό λόγο τον
έχουν οι επιδημιολόγοι, οι
οποίοι, μόνο αισιόδοξοι δεν
είναι για τον τρέχοντα μήνα. Οι έμποροι, φοβούνταιιάνοιγμια της αγοράς
και στη συνέχεια ένα νέο βίαιο κλείσιμο, το οποίο θα δώσει τη χαριστική
βολή σε χιλιάδες επιχειρήσεις απ΄ όλους τους κλάδους. 

Αργότερα και με ασφάλεια
Η κυβέρνηση έχει δεχθεί εισηγήσεις και από τους φορείς της αγοράς

περί προσεκτικού και ασφαλούς ανοίγματος, όταν το επιτρέψουν οι συνθή-
κες. Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να είναι ορατό, ωστόσο, οι πε-
ρισσότεροι προτιμούν να θυσιαστεί και ο Μάρτιος για να υπάρξει ένας
πιο... άνετος Απρίλιος, παρά να ανοίξει η αγορά τον Μάρτιο, να αυξηθούν
εκ νέου τα κρούσματα και να φτάσουμε τον Απρίλιο, να μιλάμε για άνοιγμα
της αγοράς τη... Μεγάλη Εβδομάδα. 

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο έτσι ώστε αυτό το lockdown να εί-
ναι και το τελευταίο και δεν θα διακινδυνεύσει... ακροβασίες, καθώς τα δη-
μόσια οικονομικά περιορίζονται συνεχώς και οι αντοχές του οικονομικού
κόσμου και της κοινωνίας είναι σε οριακό σημείο. Ο μεγάλος φόβος όσων
δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά και ειδικότερα στους κλάδους
του λιανεμπορίου που έμειναν εκτός κρατικής στήριξης (π.χ. σούπερ μάρ-
κετ), είναι να μην υπάρξει καμία στήριξη στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με
την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ, σε μια τέτοια περίπτωση, οι μισές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις θα βρεθούν σε... κενό, καθώς θα αναγκαστούν να κατεβά-
σουν ρολά. 

Σχεδόν χαμένη χρονιά
Με αγνώστους Χ τη φετινή τουριστική περίοδο αλλά και την πορεία των

εμβολιασμών, οι παράγοντες της αγοράς, θεωρούν ότι η χρονιά είναι σχε-
δόν χαμένη και είναι θέμα χρόνου, οι σοβαροί τριγμοί να αγγίξουν ακόμη
και μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου. 

Το 2021 θα είναι μεταβατικό έτος για όσες επιχειρήσεις θα μπορέσουν
να αντέξουν, καθώς το 2022, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν προς την άπο-
ψη ότι τα πράγματα θα είναι αισθητά καλύτερα. Ωστόσο, η διάρκεια του
lockdown, το μέγεθος του πλήματος στην οικονομική δραστηριότητα, αλ-
λά και το εύρος των χρεών για τις επιχειρήσεις, θα αποτελέσουν τους ρυθ-
μιστικούς παράγοντες, που θα καθορίσουν τον αριθμό των επιχειρήσεων
που θα είναι σε αφετηρία εκκίνησης την 1/1/2022. 

Οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου περιμένουν από την κυβέρνηση
γενναία μέτρα στήριξης, έτσι ώστε να κρατηθούν εν ζωή όσο γίνεται περισ-
σότερες επιχειρήσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση επε-
ξεργάζεται ειδικό σχέδιο, το οποίο δεν περιέχει διαγραφές χρεών, αλλά
αναδιάρθρωση και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών
έως και 6 χρόνια ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και έως 10 χρόνια. 

Αυξημένη ζήτηση για ξη-
ρούς καρπούς έχει παρατη-
ρηθεί τον τελευταίο χρόνο
στην αγορά, καθώς οι κατα-
ναλωτές επιλέγουν τροφές
που τονώνουν το ανοσοποι-
ητικό προκειμένου να «θω-
ρακιστούν» από τον κορο-
νοϊό.

Θύμιος Κτενίδης 
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Στη “διασωλήνωση” οι επιχειρήσεις,
φόβοι για... χαμένο Πάσχα! 

Editorial

INFO
Φόβοι για... πανδημία
“λουκέτων” και σοκ 
στην οικονομία 
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Στα “δίχτυα” του BigBrother 
της Εφορίας για φοροδιαφυγή

Πάνω από 13.000 επιχειρηματίες,
δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι
επαγγελματίες και... άνεργοι, έχουν
πέσει στα “δίχτυα” της Εφορίας,
καθώς από τους ελέγχους που
πραγματοποιήθηκαν την
προηγούμενη πενταετία,
αποκαλύφθηκαν αδήλωτα
εισοδήματα και αδικαιολόγητη
αύξηση της περιουσίας τους. 

Η έκρηξη της μεγάλης φοροδιαφυγής και
των υποθέσεων μαύρου χρήματος στην περίο-
δο 2016 – 2020 αποτυπώνεται στα επίσημα
στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, ενώ οι συγκεκριμένες υποθέσεις πα-
ραπέμφθηκαν για τα… περαιτέρω στην Αρχή
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Παράλλη-
λα η Αρχή για το ξέπλυμα κοινοποίησε στην ΑΑ-
ΔΕ, πάνω από 4.800 υποθέσεις που ελέγχονται
για ξέπλυμα, προκειμένου να ελεγχθούν και για
φορολογικές παραβάσεις.

Ο πλούσιος απολογισμός του κυνηγητού
του μαύρου χρήματος και της φοροδιαφυγής
στην Ελλάδα, από τις ανεξάρτητες Αρχές, απο-
τυπώνεται στα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑ-
ΔΕ και καλύπτουν την περίοδο από το 2016
(όταν ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχείων)
έως και το 2020.

Ξέπλυμα

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμο-
ποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριό-
τητες απέστειλε προς τις φοροελεγκτικές υπη-
ρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., 2.168 έγγραφα παροχής
πληροφοριών για 4.885 πρόσωπα εμπλεκόμε-
να σε υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήμα-

τος, προκειμένου να διερευνηθούν τα βασικά
αδικήματα φοροδιαφυγής τα οποία διέπραξαν
τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η Α.Α.Δ.Ε. επεξεργάζεται ήδη 2.525 υποθέ-
σεις και μάλιστα σε 1.324, πρόσωπα, για τα
οποία ολοκλήρωσε την επεξεργασία καταλόγι-
σε φόρους και πρόστιμα ύψους 157,1 εκατ. ευ-
ρώ εκ των οποίων εισπράχθηκαν ήδη 5,81
εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα η ΑΑΔΕ εντόπισε συνολικά
7.296 περιπτώσεις φορολογουμένων με ληξι-
πρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των
50.000 ευρώ, για τις οποίες, οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες, υπέβαλαν αναφορές προς την Αρχή Κα-
ταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου να
διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης και του
αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήμα-
τος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οφειλέτες χρω-
στάνε στο δημόσιο, συνολικά, το ποσό των 11,4
δισ. ευρώ.

Πλούσια... φοροδιαφυγή
Οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ,

(Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου
Πλούτου ή ΚΕΦΟΜΕΠ), Κέντρο Ελέγχου Μεγά-
λων Επιχειρήσεων ή ΚΕΜΕΕΠ, η ΥΕΔΔΕ και οι
Δ.Ο.Υ. στην πενταετία αυτή, υπέβαλαν στις αρ-
μόδιες εισαγγελικές αρχές συνολικά 6.403 μη-
νυτήριες αναφορές, για ποινικά αδικήματα φο-
ροδιαφυγής.

Από τις υποθέσεις αυτές, οι 1.019 αφορού-
σαν περιπτώσεις φοροδιαφυγής άνω των
50.000 ευρώ, συνολικού ύψους 2,48 δισ. ευ-
ρώ, για τις οποίες απέστειλαν αναφορές προς
την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο
διάπραξης και του αδικήματος του ξεπλύματος
«μαύρου» χρήματος από τους εμπλεκόμενους.

INFO
Αποκαλύφθηκαν
αδήλωτα
εισοδήματα και
αδικαιολόγητη
αύξηση της
περιουσίας 
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Agroinvest: Στήριξη στους 
εργαζόμενους με... γενναίο μπόνους

Μία ευχάριστη έκπληξη για τους
εργαζόμενους τους επιφύλασσε η
εταιρεία Agroinvest στην Ανατολική
Φθιώτιδα. Παρά τη συνεχιζόμενη
επιδείνωση του οικονομικού
κλίματος και των προκλήσεων που
δημιουργεί στη λειτουργία της
αγοράς η πανδημία του κορονοϊού,
η Διοίκηση αποφάσισε για άλλη μια
χρονιά να δώσει bonus σε κάθε
εργαζόμενό της 2.500€. Το
συνολικό ποσό που διέθεσε ήταν
562.500 ευρώ, αφού η εταιρεία
απασχολεί συνολικά 225
εργαζόμενους.

Η “ψυχή” της εταιρείας

«Για εμάς οι εργαζόμενοι ήταν, είναι και θα
είναι η "ψυχή" της εταιρείας, γι αυτό πάρα τους
δύσκολους καιρούς που διανύουμε, συνεχί-
ζουμε να τους στηρίζουμε με κάθε τρόπο....»,
δήλωσε ο πρόεδρος της «Agroinvest», Γιάννης
Βογιατζης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των εργα-
ζόμενων, Νίκος Χάδος, ευχαρίστησε τη Διοίκη-
ση της εταιρείας και προσωπικά τον κ. Γιάννη
Βογιατζή, τονίζοντας ότι εκτός από εξαιρετικός
εργοδότης, πάνω απ όλα είναι άνθρωπος, και
αυτό το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια στην
πράξη, αφού ήταν πάντα δίπλα στον εργαζόμε-
νο υλικά και ηθικά, όταν χρειαζόταν.

Λίγα λόγια για την «Agroinvest»

Η εταιρεία «Agroinvest», είναι μια από τις με-
γαλύτερες και πιο υγιείς Ελληνικές βιομηχανίες
στον κλάδο των βιοκαυσίμων και τροφίμων στη
χώρα μας. Η επιχείρηση αναπτύσσει ευρύτατες
δραστηριότητες και διαθέτει μεγάλο παραγωγικό
δυναμικό και ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις,
οι οποίες της προσδίδουν σημαντικό ανταγωνιστι-
κό πλεονέκτημα.

Η βιομηχανική μονάδα της βρίσκεται στην
ανατολική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στο Αχλάδι
Στυλίδας, σε έκταση 250 στρεμμάτων, όπου λει-
τουργούν οκτώ γραμμές παραγωγής, υποστηρι-
ζόμενες από μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους
και το ιδιόκτητο λιμάνι.

Στις παραδοσιακές δραστηριότητες της
Agroinvest περιλαμβάνονται η παραγωγή και εμ-
πορία σπορελαίων κατεργασμένων και ακατέργα-
στων, σογιάλευρων, ηλιάλευρων, κραμβάλευ-
ρων, απλών και σύνθετων ζωοτροφών, καθώς
επίσης αλεύρων για την αρτοποιία και την ζαχαρο-
πλαστική. Η εταιρεία ασχολείται επίσης, συχνά, με
την εμπορία δημητριακών, κυρίως για την παρα-
γωγή ζωοτροφών. Επίσης, έχει μπει δυναμικά και
στην παραγωγή βιοκαυσίμων, στην οποία οφείλει
πλέον το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσό-
δων της, καθώς το 2017 στην κρατική κατανομή
της παραγωγής βιοντίζελ έλαβε ποσοστό 23,76%,
το μεγαλύτερο από κάθε άλλη εταιρεία. Επίσης,
διαθέτει μονάδα πάχυνσης ψαριών στη θέση Θυνί
Αργολίδας. Ακόμη, δραστηριοποιείται και στην
εμπορία λιπασμάτων. Εδρεύει στην Ηλιούπολη
Αττικής και έχει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς
και υποκαταστήματα στο Πλατύ Ημαθίας και στο
Κρανίδι Αργολίδας.

INFO
250 στρέμματα 
η έκταση της
βιομηχανικής
μονάδας
2 τα
υποκαταστήματα
της εταιρείας
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Βασικός πρωταγωνιστής της
νέας της τηλεοπτικής καμπάνιας
«Η Γεύση που μας Ενώνει» είναι
τα απαράμιλλης ποιότητας ζυμα-
ρικά της MISKO. Μέσα από αυ-
τά, ενώνονται μικροί και μεγά-
λοι, εκείνοι που αγαπούν την πα-
ραδοσιακή κουζίνα και εκείνοι
που πειραματίζονται με ό,τι νέο
υλικό πέσει στα χέρια τους, εκεί-
νοι που εκτιμούν το καλό φαγητό
αλλά και εκείνοι που δεν αφιε-
ρώνουν πολύ χρόνο στη μαγει-
ρική. 

Η νέα διαφημιστική ταινία της
MISKO δημιουργήθηκε από την
Soho Square Athens, σε παρα-
γωγή της Picky Productions και
υπό την επίβλεψη των σκηνοθε-
τών Danny & Loco. Το Food Sty-
ling των πιάτων επιμελήθηκαν οι
Tina & Olivia Webb ενώ το τρα-
γούδι, που συντέθηκε αποκλει-
στικά για την ταινία φέρει την
υπογραφή του Λευτέρη Σαμ-
ψών.

Νέο τηλεοπτικό σποτ για τη MISCO

UPL Hellas: Άνοιγμα στην ινδική αγορά

Στο κέντρο της συζήτησης των εκπροσώπων της UPL Hellas με τον πρέ-
σβη της Ινδίας τέθηκε το ενδιαφέρον της εταιρείας, αλλά και των παραγωγών
να διευρυνθεί το δίκτυο εξαγωγών των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και
στην αγορά της Ινδίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μεταξύ άλλων,  διερεύνησαν τις δυνα-
τότητες  προώθησης και εξαγωγών των ελληνικών γεωργικών προϊόντων
(λάδι, ελιές, φρούτα) στην αγορά της Ινδίας.

Αυξήθηκαν τα κέρδη
της Ahold Delhaize

Η ολλανδική εταιρεία σούπερ μάρκετ,
Ahold Delhaize, εμφάνισε υποκείμενα λει-
τουργικά κέρδη 811 εκατ. ευρώ για το δ' τρί-
μηνο του 2020, 11% υψηλότερα από το πε-
ρασμένο έτος. Οι καθαρές πωλήσεις αυξή-
θηκαν στα 19,60 δισ. ευρώ από τα 17,38 δισ.
ευρώ πριν από ένα χρόνο.



Η FIX Hellas ανα-
κοίνωσε τη συνεργα-
σία της με την BBDO
Athens, μετά από τη
διενέργεια κλειστού
spec. Όπως αναφέρε-
ται στη σχετική ανακοί-
νωση, η διαφημιστική
εταιρεία αναλαμβάνει
τον δημιουργικό σχε-
διασμό και την υλοποί-
ηση των επικοινωνια-
κών υλικών, σε όλο το
φάσμα της above και
below the line επικοι-
νωνίας, για τα brands
FIX Hellas, FIX Άνευ
και FIX Dark. Παράλ-
ληλα, θα έχει την ευ-
θύνη της digital στρα-
τηγικής και επικοινω-
νίας της μάρκας, κα-
θώς και της διαχείρι-
σης των social media.

Συγχώνευση για Dole Food και Total Produce

FIX Hellas: Συνεργασία με την BBDO Athens

Tην απόφαση τους για επικείμενη συγχώνευση ανακοίνωσαν η Dole Food
και η Total Produce, δημιουργώντας έτσι την Dole plc, τη μεγαλύτερη εταιρεία
νωπών προϊόντων στον κόσμο.

Η νέα εταιρεία που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ και θα έχει
παγκόσμια έδρα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, θα επωφεληθεί από συνέργειες
που θα της εξοικονομήσουν εκατομμύρια δολάρια, με δεδομένο ότι η Dole
Food είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην Αμερική και η Total Produce στην Ευρώπη.

LVMH: Εξαγόρασε 
το 50% του brand της
σαμπάνιας του Jay-Z

Ο γαλλικός όμιλος LVMH ανακοίνωσε ότι
απέκτησε ποσοστό 50% στην μάρκα σαμπά-
νιας "Armand de Brignac” του γνωστού ρά-
περ Jay-Z. Ευρύτερα γνωστή ως "Ace of
Spades” λόγω των μεταλλικού χρώματος
φιαλών της, η μάρκα σαμπάνιας του δημοφι-
λούς ράπερ εμφάνιζε ισχυρή δυναμική στην
προ-κορονοϊού εποχή, με τις πωλήσεις της
το 2019 να ξεπερνούν τα 500.000 μπουκά-
λια.
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Τη δυνατότητα να προωθούν τα προ-
ϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω διαδι-
κτύου, ακόμα και αν δεν διαθέτουν ηλε-
κτρονικό κατάστημα, αναμένεται να απο-
κτήσουν τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρη-
ματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), μέσω
της (υπό κατασκευή) πλατφόρμας e-for-
me.store, που αναμένεται να είναι έτοιμη
εντός Μαρτίου.

Στο μεταξύ, σε 50 ανέρχονται οι κενές
θέσεις από τις συνολικά 200 που προσφέ-
ρει μέσω της ανταποδοτικής του δράσης
«We Do It For You» ο ΣΕΓΕ. Η δράση, αφο-
ρά την υποστήριξη των μελών του συνδέ-
σμου, που θέλουν να συμμετέχουν στο
πρόγραμμα που προκήρυξε το υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το «e-Λιανι-
κό». Το πρόγραμμα αφορά σε χρηματοδό-
τηση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών,
έως και 5000 ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ, για τη δη-
μιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος.
Προκηρύχθηκε πριν από λίγες ημέρες και
οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται
μέχρι τις 24/3.

Επιμελητήριο Κορινθίας: e-ημερίδα “Μy data”

Διαδικτυακή πλατφόρμα προώθησης 
προϊόντων γυναικών επιχειρηματιών 

aO Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κο-
ρινθίας, κ. Παναγιώτης Πιτσάκης προ-
σκαλεί στην νέα δωρεάν ενημερωτική e-
ημερίδα σε συνεργασία με το 11ο Περι-
φερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Οι-
κονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με
θέμα “Μy data, η νέα πρόκληση για τις
επιχειρήσεις’’, που θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 στις 19:00-
21:00.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στη
διάρκεια της εκδήλωσης είναι:

-Ποιες επιχειρήσεις αφορά και ποιος
ο χρόνος εφαρμογής των ηλεκτρονικών
βιβλίων-mydata

-Από την υποβολή των “χειρόγρα-
φων” συγκεντρωτικών καταστάσεων
στην “ηλεκτρονική διαβίβαση” του my-
data.

-Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
και ο χρόνος διαβίβασης στα νέα ψηφια-
κά δεδομένα του mydata.

-Τρόποι διαβίβασης δεδομένων και ο
ρόλος της επιχείρησης.

-Σύνδεση ενημέρωσης ηλεκτρονι-
κών βιβλίων και φορολογίας των επιχει-
ρήσεων.Το δρόμο για την εκμετάλλευση
της θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων

στη θέση Τάπια της Στυλίδας, η οποία
ανήκε στην Ρολάτα Ιχθυοκαλλιέργειες,
την οποία απέκτησε στο πλαίσιο της από-
φασης της ευρωπαϊκής Επιτροπής Αντα-
γωνισμού η Philosofish από τη Σελόντα,
ως υποχρέωση της δεύτερης κατά την
διαδικασία εξαγοράς της από τις Amera
και Mudabala ανοίγει σχετική απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας – Στερεάς Ελλάδας. Επί της ουσίας η
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης έρχεται να τροποποιήσει το προ-
ϋπάρχον καθεστώς βάσει του οποίου το

δικαίωμα εκμετάλλευσης της θαλάσσιας
έκτασης είχε η Ρολάτα Ιχθυοκαλλιέργει-
ες, επιφορτίζοντας ταυτόχρονα με τις
σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν
και από την νομοθεσία την νέα ιδιοκτή-
τρια των εγκαταστάσεων, Philosofish. 

Να σημειωθεί ότι η Philosofish και οι
συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες διατη-
ρούν συνολικά 27 πάρκα ιχθυοκαλλιέρ-
γειας που βρίσκονται στην Κεντρική Ελ-
λάδα και συγκεκριμένα στην Εύβοια και
στη Φθιώτιδα καθώς και στα Δωδεκάνη-
σα. 



Σημάδια ελαφριάς ανάκαμψης εμφα-
νίζουν οι τιμές παραγωγού στις ποικιλίες
πορτοκαλιών που εμπορεύονται την πε-
ρίοδο αυτή, με την κινητικότητα ωστόσο
να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
που είχαν για φέτος οι καλλιεργητές.

Οι πρώτες πράξεις της χρονιάς για την
ποικιλία Λάνε Λέιτ σημειώθηκε στην Αι-
τωλοακαρνανία, όπου ήδη ξεκίνησε η
συγκομιδή, με τις τιμές παραγωγού να αγ-
γίζουν τα 24 λεπτά για τις πρώτες ποιότη-
τες.

Με το 70% της παραγωγής πορτοκα-
λιών Μέρλιν της Αργολίδας να έχει βρει
το δρόμο του για την αγορά, οι τιμές παρα-
γωγού μετά βίας υπερβαίνουν τα 25 λε-
πτά το κιλό, όταν την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι η τιμή είχε διαμορφωθεί γύρω από
τα 30 λεπτά το κιλό.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα της αγοράς
και στη Λακωνία. Εκεί οι καλλιεργητές
επίσης προετοιμάζονται για τη συγκομιδή
των ομφαλοφόρων ποικιλιών Λάνε Λέιτ
και Νάβελ Λέιτ, με τις τιμές παραγωγού το
2020 να είχαν ξεκινήσει στα 30 λεπτά το
κιλό, ενώ στη συνέχεια η πρώτη ποιότητα
υπερέβη τα 60 λεπτά το κιλό.

Χαλκιαδάκης: Στηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του “The Tipping Point”

Ενίσχυση ζήτησης σε Μέρλιν και Λάνε Λέιτ

Επεκτείνοντας τη συνεργασία των
περασμένων δυο σχολικών ετών,
όπου στελέχη της ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.
συνέβαλαν ως μέντορες στο πρόγραμ-
μα του The Tipping Point, η εταιρεία
φέτος προσφέρει τη δυνατότητα σε μα-
θητές του Γενικού Λυκείου Χερσονή-
σου Ηρακλείου Κρήτης να ενημερω-
θούν για επαγγέλματα και σπουδές,

υποστηρίζοντας τη συμμετοχή τους
στο εν λόγω πρόγραμμα.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, εκ-
μηδενίζοντας τις αποστάσεις και το
χρόνο, οι μαθητές του ΓΕΛ Χερσονή-
σου έχουν την ευκαιρία να:

-συνδεθούν με την αγορά εργα-
σίας,

-ενημερωθούν για επαγγέλματα

που τους ενδιαφέρουν ή μπορεί να μη
γνώριζαν,

-διευρύνουν τους ορίζοντές τους,
πέρα από τα στερεότυπα της τοπικής
κοινωνίας,

“συναντώντας” μέσω live ομαδι-
κών συνεδριών (τηλεδιασκέψεις)
επαγγελματίες από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.
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Aπό το 1875 στο Μπαλατά της Κων-
σταντινούπολης, ο Ανέστης Μπαμπατζι-
μόπουλος απόσταξε το Ούζο του χρησι-
μοποιώντας σπάνια αρωματικά φυτά
από τα γύρω βουνά του χωριού του. Η
δεύτερη και η τρίτη γενιά κράτησε τη
γεύση του ούζου Μπαμπατζίμ απείρα-
χτη, όπως τη δημιούργησαν οι παλαιότε-
ροι, με την ίδια παλιά μυστική συνταγή
και την υπόσχεση να μην ξεχάσουν, αλ-
λά να τη μεταδώσουμε από γενιά σε γε-
νιά. Σήμερα στη Χρυσούπολη Καβάλας
πια, συνεχίζει με πολύ μεράκι να παρά-
γουμε το εξαιρετικό Κωνσταντινουπολί-
τικο Καζανιασμένο Ούζο που είναι μεγά-
λο σε παράδοση, σε ποιότητα, σε γεύση
και με πολλά μεγάλα διεθνή βραβεία. Σε
παραδοσιακά χειροποίητα καζάνια,
αποστάζεται το ούζο ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ, με
τον ίδιο τρόπο και την ίδια συνταγή του
παππού Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου
από την Κωνσταντινούπολη. Είναι ούζο
που χαρακτηρίζεται για την υψηλή του
ποιότητα και τα ιδιαίτερα αρωματικά του
χαρακτηριστικά. Είναι διαθέσιμο σε δια-
φορετικά μεγέθη των 350ml, των
700ml, των 2lt κ.α. Η επιχείρηση, έχον-

τας πλέον φθάσει στην τέταρτη γενιά και
με έδρα πάντοτε την Χρυσούπολη στο
Νομό Καβάλας, παράγει το Γνήσιο και
Παραδοσιακό ΟΥΖΟ και ΤΣIΠΟΥΡΟ

ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ με το ίδιο μεράκι και με
την ίδια μοναδική συνταγή του ιδρυτή
της το οποίο συνοδεύει ιδανικά θαλασ-
σινούς μεζέδες.

Βιολογικές μπάρες Flapjack Bio

Ούζο ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ

Τα τελευταία χρόνια οι μπάρες παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση στα σούπερ μάρκετ, ενώ σταθερά κερδίζουν έδαφος οι vegan
κωδικοί. Ένα σημαντικό μέρος του κοινού, που δεν απέχει απαραίτητα από την κατανάλωση κρέατος, αναζητά προϊόντα με φυτι-
κές πρώτες ύλες. Η εταιρεία Naturals διαθέτει στην αγορά τις μπάρες Flapjack Bio Vegan και Flapjack Bio Vegetarian. Οι μπάρες
Flapjack Bio Vegan αποτελούν ένα ελληνικό, βιολογικό προϊόν με σιρόπι αγαύης που είναι διαθέσιμο σε συσκευασία των 50g σε
2 γεύσεις:

-Βρώμη, φουντούκια, βούτυρο φουντουκιού και σιρόπι αγαύης
-Βρώμη, αμύγδαλα, βούτυρο αμυγδάλου, σιρόπι αγαύης και ζάχαρη καρύδας.
Οι μπάρες Flapjack Bio Vegetarian αποτελούν ένα προϊόν κατάλληλο για χορτοφαγικές δίαιτες στις γεύσεις:
-Βρώμη, μαύρη σοκολάτα, αποξηραμένη μπανάνα και μέλι
-Βρώμη, μαύρη σταφίδα, χαρουπάλευρο, κανέλα Κεϋλάνης και μέλι.
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Τα RiceUp προσφέρουν μία
ευρεία γκάμα από τραγανά, φυ-
σικά σνακ ρυζιού που μετατρέ-
πουν την υγιεινή και ισορροπη-
μένη διατροφή σε κάτι εύκολο
και κυρίως απολαυστικό. Η σει-
ρά είναι κατάλληλη για τους
ακόλουθους της vegan διατρο-
φής και αποτελεί πηγή φυτικών
ινών. Δεν περιέχει γλουτένη και
οι κωδικοί είναι ολικής άλεσης
με βάση το καστανό ρύζι. Στα ρά-
φια των σούπερ μάρκετ, μεταξύ
άλλων κυκλοφορεί και το προ-
ϊόν RICE UP! Ρυζογκοφρέτες
Sour Cream & Onion Ελαιόλα-
δο, που αποτελεί ένα υγιεινό
σνακ για όλες τις ώρες. Διατίθε-
ται από την ΣΑΝΤΙΚΟΣ, τα προ-
ϊόντα της οποίας διανέμονται σε
σημεία πώλησης όπως: σούπερ
μάρκετ, καταστήματα τροφίμων,
delicatessen, ζαχαροπλαστεία,
κάβες, βιολογικά μαγαζιά, φαρ-
μακεία, καφέ, εστιατόρια, ξενο-
δοχεία.

Ροφήματα καφέ από τη Δέλτα

Ρυζογκοφρέτες RICE UP! Sour Cream & Onion

Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ έχει λανσάρει
στην αγορά ροφήματα με βάση τον
καφέ, που είναι κατάλληλα για κα-
τανάλωση καθ’οδόν, καθώς κυκλο-
φορούν σε πρακτικές συσκευασίες.
Το MILCAFE αποτελεί ένα απολαυ-
στικό ρόφημα στιγμιαίου καφέ με
βάση το ημιάπαχο γάλα. Παράλλη-
λα για τους λάτρεις του καφέ, πα-
ρουσίασε το FLOCAFE ICE, υψηλής
ποιότητας καφές από 100% ποικι-
λία ARABICA, σε 2 μοναδικές γεύ-
σεις, Cappuccino ή Espresso Mac-
chiato και σε πρωτοποριακή, φιλική
προς το περιβάλλον carton can συ-
σκευασία.

Αναλυτικά, το MILCAFE διαθέ-
τει υψηλή περιεκτικότητα σε πρω-
τεΐνες και η περιεκτικότητά του σε
καφεΐνη είναι 64mg ανά συσκευα-
σία. Δεν περιέχει συντηρητικά και
γλουτένη και κυκλοφορεί σε συ-
σκευασία των 230ml. To FLOCAFE
ICE Cappuccino είναι υψηλής ποι-
ότητας ρόφημα καφέ από 100%
ποικιλία ARABICA με περιεκτικότη-
τα σε καφεΐνη 103,5 mg ανά συ-
σκευασία. 
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Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας Bellisi-
mo περιλαμβάνονται κωδικοί προϊόντων, οι
οποίοι και αφορούν μία μεγάλη γκάμα κατη-
γοριών: ζυμαρικά, μείγματα μπαχαρικών,
τσάι, αλάτια, μαρμελάδες, αλλά και χειρο-
ποίητα σαπούνια, κηραλοιφές, απορρυπαν-
τικά, καθαριστικά και πολλά ακόμη προϊόν-
τα. Το πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνει
διαρκή αύξηση των προϊόντων τα οποία είναι
αυστηρά επιλεγμένα από εγκεκριμένους
παραγωγούς στην Ελλάδα. Διαθέτει στην
αγορά κι ένα καινοτόμο προϊόν, την αφρίνα,
που συγκαταλέγεται στην κατηγορία του
αλατιού και αποτελεί ανθό άλατος από τη λι-
μνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η όψη της
είναι ανάλαφρη, δεν είναι τόσο αλμυρή όσο
το αλάτι και οι κρύσταλλοι ταιριάζουν στα
ωμά φαγητά, όπως οι σαλάτες. Χρησιμοποι-
είται επίσης σε φαγητά μετά το μαγείρεμα ή
στο ψήσιμο, καθώς λίγοι κόκκοι πριν τελει-
ώσει το ψήσιμο θα νοστιμίσουν χωρίς να στε-
γνώσουν το κρέας ή ψάρι. Τέλος, είναι ευρύ-
τατα διαδεδομένη στην ζαχαροπλαστική, κα-
θώς η ήπια γεύση της είναι ιδανική για συν-
ταγές γλυκών.

Βούτυρο αγελάδος από
το Γαλακτοκομείου ΡΟΔΟΠΗ

Αφρίνα από την εταιρεία Bellisimo

Το 1963 μια ομάδα κτηνοτρόφων με αγάπη για τη δουλειά και πίστη στην
παράδοση της Ροδόπης ξεκίνησε τη δημιουργία του «Γαλακτοκομείου Ξάνθης
ΡΟΔΟΠΗ». Σήμερα το Γαλακτοκομείο διαθέτει εξοπλισμό υψηλής τεχνολο-
γίας για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας και υγιεινής, και συνεργάζεται με
κορυφαίες εταιρίες εξοπλισμού στο τομέα της συλλογής, της επεξεργασίας
και συσκευασίας του γάλακτος. Το Γαλακτοκομείο διαθέτει στα σούπερ μάρ-
κετ ένα βούτυρο από 100% Αγελαδινό Γάλα με μεζούρα, για μεγαλύτερη ευ-
κολία χρήσης στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική και με υπέροχη γεύση. Κυ-
κλοφορεί σε συσκευασίες των 250gr και των 3kg.

Άλειμμα Φουντουκιού
με Πρωτεΐνη και Κακάο
Real & Honest

Η Real & Honest γεννήθηκε από την ανάγ-
κη και την πίστη ότι ο καθένας πρέπει να βρίσκει
εύκολα τη σωστή διατροφή. Έτσι, δημιουργή-
θηκε αυτή τη σειρά προϊόντων με βάση τους ξη-
ρούς καρπούς. Δύναμή της τα καθαρά, αγνά
υλικά που αποτελούν την καλύτερη πηγή πρω-
τεϊνών. Χαρακτηρίζεται από υψηλή διατροφική
αξία και πραγματικά απολαυστική γεύση. Η σει-
ρά Real & Honest περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
και το άλειμμα Φουντουκιού με Πρωτεΐνη και
Κακάο χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης με γλυκαντι-
κά από φυτό Στέβια. Ένας μοναδικός συνδυα-
σμός Απόλαυσης και Υψηλής Διατροφικής
Αξίας σε συσκευασία των 250 γραμμαρίων.




