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Τ ους βασικούς άξονες του νέ-
ου νομοσχεδίου που θα προ-
ταθούν προς ψήφιση, στη

Βουλή, ώστε να περάσουν οι λαϊ-
κές αγορές σε μία νέα εποχή, συζή-
τησαν ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης,
ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπα-
θανάσης, ο γενικός γραμματέας
Εμπορίου και Προστασίας του Κα-
ταναλωτή, Πάνος Σταμπουλίδης, ο
περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος
Πατούλης και ο πρόεδρος της Πα-
ναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων
Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟ-
ΣΠΛΑ) Δημήτρης Μουλιάτος. Σύμ-

φωνα με δηλώσεις του υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά
τη συνάντηση «υιοθετήθηκαν οι
προτάσεις που είχαν γίνει από τις
ομοσπονδίες των λαϊκών αγορών».
Από την πλευρά του ο κ. Πατούλης
τόνισε: «Είναι ανάγκη και προτε-
ραιότητα να διασφαλιστεί πως οι
λαϊκές αγορές θα προσφέρουν
στους καταναλωτές ποιοτικά και
ασφαλή προϊόντα σε χαμηλές τι-
μές, σε συνθήκες απόλυτης νομι-
μότητας και διαφάνειας και φαίνε-
ται πως το νομοσχέδιο, αυτό το κα-
τοχυρώνει. Είμαι αισιόδοξος λοι-
πόν πως αυτό το νομοσχέδιο θα αλ-
λάξει προς το καλύτερο τις λαϊκές

αγορές, προς όφελος των εμπό-
ρων αλλά και των καταναλωτών».
Τέλος, ο κ. Μουλιάτος είπε: «Από
την αρχή της συνεργασίας μας με
την ηγεσία του υπουργείου Ανά-
πτυξης και της περιφέρειας, είχαμε
θέσει επιτακτικά την αναβάθμιση
των λαϊκών αγορών. Βρισκόμαστε
σε ένα σημείο που οι διεκδικήσεις
ετών γίνονται πλέον πραγματικό-
τητα. Ευελπιστούμε ότι οι λαϊκές
αγορές, σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, θα αλλάξουν μορφή για το
καλό της οικονομίας και της κοινω-
νίας. Ευχαριστώ πολύ όσους προ-
ανέφερα, για όλο αυτό το έργο που
έχει γίνει».

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021
Αρ. τεύχους 192

Νέα «σελίδα» για 
τις λαϊκές αγορές



Στα 27 δισ. ευρώ ανήλθε το κόστος των μέτρων
στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων στον ένα
χρόνο της πανδημίας, ενώ η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι
σταδιακά η οικονομία θα επιστρέφει σε μια νέα
κανονικότητα. 

Τ ο πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει όλες τις ενισχύσεις ή διευκο-
λύνσεις προς εργαζομένους, ελεύθερους επαγγελματίες, ανέρ-
γους, αγρότες, ιδιοκτήτες ακινήτων, δανειολήπτες και επιχειρή-

σεις, που πλήττονται από την
υγειονομική κρίση. Ταυτό-
χρονα, επίκειται νέος κύκλος
Επιστρεπτέας Προκαταβολής
με επιδότηση των παγίων δα-
πανών, νέο πρόγραμμα επι-
δότησης δόσεων δανείων για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
πρόγραμμα επιδότησης τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-
ων, πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας, παράταση ισχύος του
μειωμένου ΦΠΑ στις μεταφορές, στην εστίαση, στον πολιτισμό και στο
τουριστικό πακέτο, μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και συνέχιση της
αναστολής καταβοιλής της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης. Επιπλέον,
στους ανέργους δόθηκε το ποσό των 1,6 δισ. ευρώ. 

Πόσα δόθηκαν και πού

Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή και οι αναστολές συμβάσεων αποτέλε-
σαν τα δύο βασικά κονδύλια του κυβερνητικού πακέτου στήριξης. 

Ειδικότερα, για τους 5 κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής κατα-
βλήθηκαν 6,8 δισ. ευρώ σε 544.591 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγ-
γελματίες. Επιπλέον, για αποζημιώσεις Ειδικού Σκοπού δόθηκαν 3 δισ.
ευρώ σε 1.727.577 δικαιούχους, ενώ επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ είναι το κό-
στος πλήρους κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών τους. 

Επίσης,  καλύφθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων των
εποχικών επιχειρήσεων και των ξενοδοχείων δωδεκάμηνης λειτουργίας,
με κόστος 270 εκατ. ευρώ και εκταμιεύτηκαν 500 εκατ. ευρώ για 500.000
ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν έως 20 εργαζομένους. Για ανα-
στολές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, το κόστος του προϋπολογι-
σμού υπολογίζεται σε 1,5 δισ. ευρώ, ενώ επιπλέον 250 εκατ. ευρώ ήταν
το κόστος των εκπτώσεων ΦΠΑ, καθώς και για φορολογικές και ασφαλι-
στικές οφειλές που εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα. 

Στήριξη

Από το πακέτο στήριξης, περίπου 7,3 δισ. ευρώ δόθηκαν σε 31.235
επιχειρήσεις μέσω του Εγγυοδοτικού Προγράμματος 1 και 2, καθώς και
του ΤΕΠΙΧ. Επίσης, οι κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή, δεν κατέ-
βαλαν δημοτικά τέλη, με κόστος 200 εκατ. ευρώ για τον προϋπολογισμό,
για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα δόθηκαν 300 εκατ. ευρώ και για τη
μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών
προσώπων, υπήρξαν διευκολύνσεις με δημοσιονομικό κόστος 1,6 δισ.
ευρώ. Η μείωση του ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες κόστισε 200 εκατ. ευ-
ρώ, για την κάλυψη δανείων πληττόμενων επιχειρήσεων καταβλήθηκαν
240 εκατ. ευρώ, ενώ για τη μείωση των ενοικίων καταβλήθηκαν ή συμψη-
φίστηκαν ποσά 84 εκατ. ευρώ για 909.000 δηλώσεις Covid. Τέλος, με το
πρόγραμμα “Γέφυρα” δόθηκαν επιδοτήσεις δόσεων 72 εκατ. ευρώ σε
76.939 δικαιούχους.

Αλλαγή στη μορφή που
έχουν σήμερα οι λαϊκές
αγορές αναμένεται να φέ-
ρει το νομοσχέδιο που θα
προταθεί προς ψήφιση στη
Βουλή. Στόχος του νομο-
σχεδίου είναι να διασφαλι-
στεί πως οι λαϊκές αγορές
θα προσφέρουν στους κα-
ταναλωτές ποιοτικά και
ασφαλή προϊόντα σε χαμη-
λές τιμές, σε συνθήκες
απόλυτης νομιμότητας και
διαφάνειας.

Θύμιος Κτενίδης 
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Στα 27 δισ. ευρώ έφτασε 
ο κορωνο-λογαριασμός 

Editorial

INFO
Βαρύς ο δημοσιονομικός
απολογισμός των μέτρων
προστασίας 
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Ενθαρρυντικά σημάδια από 
τον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος

Η περαιτέρω εξάπλωση των
αμβολιασμών τον Φεβρουάριο και οι
προσδοκίες για την αντίστροφη
μέτρηση επιστροφής στην
κανονικότητα, αποτέλεσαν τους
καταλύτες για τη βελτίωση του
οικονομικού κλίματος  

Σ ύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιο-
μηχανικών Ερευνών, ο δείκτη σημείωσε
άνοδο στις 91,9 μονάδες από 90,7 μονάδες

τον Ιανουάριο. Όσον αφορά τους επιμέρους το-
μείς της οικονομίας, καταγράφεται βελτίωση των
προσδοκιών σε όλους, ηπιότερη στη βιομηχανία
και το λιανικό εμπόριο από ό,τι στις υπηρεσίες και
τις κατασκευές, ενώ εξασθένησε ο δείκτης κατα-
ναλωτικής εμπιστοσύνης. 

Όπως σημειώνεται στην έρευνα οικονομικής
συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η σχετικά ήπια επιδημιολογι-
κή εικόνα αμέσως μετά από την περίοδο των εορ-
τών και η λειτουργία από τα μέσα Ιανουαρίου,
έστω υπό περιορισμούς και για μικρό διάστημα,
δραστηριοτήτων του λιανικού εμπορίου που ήταν
σε αναστολή από τον Νοέμβριο, οδήγησε στη βελ-
τίωση των προσδοκιών σε σημαντικό μέρος της οι-
κονομίας. 

Αβεβαιότητα
Από την άλλη πλευρά, η επιδείνωση των επι-

δημιολογικών δεδομένων από το δεύτερο δεκαή-
μερο του Φεβρουαρίου, σε συνδυασμό με τα αυ-
στηρότερα μέτρα που ακολούθησαν, αναζωπύ-
ρωσαν εστίες αβεβαιότητας σχετικά με την εξέλι-
ξη και τις επιπτώσεις της πανδημίας στη χώρα.

Η έρευνα ενσωματώνει μόνο εν μέρει τις επι-
δράσεις των πρόσφατων περιοριστικών παρεμβά-
σεων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές
της Ελλάδας, επομένως αυτές αναμένεται να εκ-
δηλωθούν πληρέστερα τον επόμενο μήνα. Η προ-

οπτική ανοίγματος της αγοράς στο επόμενο χρονι-
κό διάστημα, έστω με αυστηρούς όρους, και ιδίως
η πρόοδος στους εμβολιασμούς, αναμένεται να
επιδράσουν σταδιακά θετικά στις προσδοκίες. Οι
σχετικές εξελίξεις θα είναι κρίσιμες και για τον το-
μέα του τουρισμού, καθώς έχει ξεκινήσει η περίο-
δος όπου συνήθως γίνεται μεγάλο τμήμα των διε-
θνών κρατήσεων. 

Η εικόνα 
Ο περιορισμός των αρνητικών προσδοκιών

ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της εικόνας των επι-
μέρους κλάδων τον Φεβρουάριο. 

Πιο συγκεκριμένα:
1. Στη βιομηχανία, οι αρνητικές προσδοκίες

για τις παραγγελίες και τη ζήτηση βελτιώθηκαν
ήπια, για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν ελα-
φρώς και οι θετικές προσδοκίες για την παραγωγή
τους προσεχείς μήνες μεταβλήθηκαν αισθητά.

2. Στις κατασκευές, οι αρνητικές προσδοκίες
αμβλύνθηκαν αισθητά,σε αντίθεση με τις αρνητι-
κές προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες
υποχώρησαν εντονότερα.

3. Στο λιανικό εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμή-
σεις για τις τρέχουσες πωλήσεις μεταβάλλονται
αισθητά, όπως και η βραχυπρόθεσμη εξέλιξη
τους. 

4. Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές προσδοκίες για
την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων αμ-
βλύνθηκαν αισθητά, οι αντίστοιχες για τη ζήτηση
βελτιώθηκαν ηπιότερα, ενώ οι αρνητικές προσδο-
κίες για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη μεταβλήθη-
καν ελαφρώς.

5. Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητι-
κές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονο-
μική κατάσταση της χώρας εντείνονται, σε αντίθε-
ση με τις αντίστοιχες για την οικονομική κατάστα-
ση του νοικοκυριού τους, ενώ παράλληλα επιδει-
νώνονται οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και η
πρόθεση για αποταμίευση.

INFO
Τονωτική “ένεση”
τον Φεβρουάριο
από τα... εμβόλια 
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Τρεις διακρίσεις για 
την “Μπάρμπα Στάθης”

Mε τρεις διαφορετικές σειρές
προϊόντων που ξεχωρίζουν για την
καινοτομία τους αναδείχθηκε η
εταιρεία Μπάρμπα Στάθης,
θυγατρική της Vivartia, στην
πρόσφατη διοργάνωση «Προϊόν της
Χρονιάς 2021».

Τ ο «Προϊόν της Χρονιάς» είναι ένας ση-
μαντικός θεσμός βράβευσης διεθνώς,
που αναδεικνύει την καινοτομία των κα-

ταναλωτικών προϊόντων, με τις διακρίσεις να
προκύπτουν μετά από ψηφοφορία του κοινού,
το οποίο φέτος ξεπέρασε τους 3.000 κατανα-
λωτές.

Φρέσκες σαλάτες Μπάρμπα 
Στάθης «Φρεσκοκομμένα»

Η σειρά φρέσκων σαλατών Μπάρμπα Στά-
θης «Φρεσκοκομμένα» ανέδειξε με το λανσά-
ρισμά της 12 συνδυασμούς λαχανικών σε μία
ανανεωμένη γκάμα που περιλαμβάνει κλασι-
κές και αγαπημένες σαλάτες αλλά και πρωτότυ-
πες γευστικές προτάσεις, υψηλής πάντοτε δια-
τροφικής αξίας. Σε συσκευασίες που επιτρέ-
πουν στα λαχανικά να αναπνέουν, οι σαλάτες

της σειράς «Φρεσκοκομμένα» ξεχωρίζουν για
τη φρεσκάδα, την ποιότητα, την ασφάλεια και
την ασύγκριτη γεύση τους. 

Ζυμαρικά με Λαχανικά 
Μπάρμπα Στάθης

Με διαρκή στόχο την παραγωγή προϊόντων
που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες του κα-
ταναλωτικού κοινού, η Μπάρμπα Στάθης πα-
ρουσίασε τη σειρά επτά μοναδικών συνδυα-
σμών Ζυμαρικών με Λαχανικά που το κοινό
σταθερά προτιμά και επιλέγει να απολαμβάνει
είτε ως συνοδευτικό υψηλής διατροφικής αξίας
είτε ανεξάρτητα ως ένα πλήρες, απολαυστικό
γεύμα.

Χορευτή από τη Χρυσή Ζύμη

Η Χορευτή, μία πίτα που διακρίνεται για το
ιδιαίτερο, τραγανό, κυματιστό της φύλλο αλλά
και την ασύγκριτη νοστιμιά των γεμίσεών της με
εκλεκτά υλικά της παραδοσιακής ελληνικής
διατροφής, είναι ένα προϊόν που ξεχώρισε αμέ-
σως και με το λανσάρισμά του κατάφερε να κερ-
δίσει τόσο την προτίμηση των καταναλωτών όσο
και την εμπιστοσύνη του λιανεμπορίου που
προχώρησε σε ευρεία τοποθέτηση όλης της
γκάμας. 

INFO
1969: Η πρώτη
γραμμή παραγωγής
καταψυγμένων
φρούτων και
λαχανικών
Μπάρμπα Στάθης
50 και πλέον
χρόνια μετρά στην
ελληνική αγορά
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Οι Έλληνες καταναλωτές
βράβευσαν την καινοτομία του
ΖΑΓΟΡΙ Sparkling με φυσικό
άρωμα αναδεικνύοντας το ως
«Προϊόν της Χρονιάς 2021»
στην κατηγορία Ανθρακούχο
Νερό, στον ομώνυμο διεθνούς
κύρους θεσμό που βραβεύει την
προϊοντική καινοτομία.

Η σημαντική αυτή διάκριση
βασίστηκε στην ανεξάρτητη κα-
ταναλωτική έρευνα της IRI Ελ-
λάς, σε δείγμα 3.200 καταναλω-
τών στην Ελλάδα εστιάζοντας
στην καινοτομία.

«Είμαστε υπερήφανοι που
καταφέραμε να καινοτομήσου-
με, φέρνοντας στην αγορά μία
πρωτοποριακή πρόταση, που
ικανοποίησε πλήρως τις ανάγ-
κες του κοινού, όπως φάνηκε
από τις ψήφους των καταναλω-
τών», δήλωσε ο εμπορικός διευ-
θυντής της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, Περι-
κλής Κατριβάνος.

Βραβείο για το ΖΑΓΟΡΙ Sparkling

Μεγάλος διαγωνισμός από την 3αλφα

Η 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., διοργανώνει ένα μεγάλο
διαγωνισμό αφιερωμένο στα έτοιμα φυσικά! όσπρια μαγειρεμένα στον ατμό.

Τα βήματα για τη συμμετοχή είναι απλά: like στη σελίδα της 3αλφα στο Fa-
cebook, follow στο Instagram Account και... ψήφος στο αγαπημένο προϊόν
από τα έτοιμα φυσικά! 

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τις 13 Μαρτίου και οι 15 + 1 μεγάλοι νι-
κητές θα κερδίσουν πλούσια δώρα.

Αλλαγή ημερομηνίας
για τη drinktec

Τη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγω-
γής της Διεθνούς Κλαδικής Έκθεσης Τεχνο-
λογίας Ποτών και Ρευστών Προϊόντων Τρο-
φίμων, drinktec, για τις 12 έως τις 16 Σεπτεμ-
βρίου 2022, ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός Ορ-
γανισμός του Μονάχου,.

«Αυτή η εμπιστοσύνη στη φήμη της drin-
ktec είναι ο λόγος, για τον οποίο πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι θα ανταποκριθούμε στις
προσδοκίες των πελατών μας», δήλωσε ο
Δρ. Reinhard Pfeiffer, αναπληρωτής πρό-
εδρος του ΔΣ του Εκθεσιακού Οργανισμού
του Μονάχου.



Δωρεάν συμμετοχή στην
transport logistic Online
2021, η οποία θα διεξαχθεί
πλήρως ψηφιακά υπό τη
μορφή συνεδρίου, από τις 4
έως τις 6 Μαΐου 2021, προ-
σφέρει ο Εκθεσιακός Οργα-
νισμός του Μονάχου, τον
οποίο αντιπροσωπεύει στην
Ελλάδα και την Κύπρο το Ελ-
ληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο.

Σύμφωνα με ανακοίνω-
ση, οι ενδιαφερόμενοι, από
τις 16 Μαρτίου θα έχουν τη
δυνατότητα να εγγραφούν
δωρεάν στην πλατφόρμα,
για να παρακολουθήσουν,
κατά τη διάρκεια των τριών
ημερών, πάνω από 80 εκδη-
λώσεις, που θα καλύψουν
πλήρως το φάσμα της εφο-
διαστικής αλυσίδας και των
μεταφορών.

Spec δύο εκατ. ευρώ από το ΟΕΕ

Δωρεάν συμμετοχή στην transport logistic Online 2021

To Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) διακηρύσσει ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του
έργου «Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις
δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από
δράσεις κρατικών ενισχύσεων».

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού πληροφόρη-
σης των επιχειρήσεων της χώρας για τις βασικές οικονομικές ρυθμίσεις, κα-
θώς και δυνατότητες κρατικής ενίσχυσης που αφορούν την επιχειρηματική
τους δραστηριότητα. 

Επιμελητήριο 
Αχαΐας: Συνεχίζονται 
τα rapid tests

Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ σε συνεργασία
με τον ΕΟΔΥ και το Επιμελητήριο Αχαΐας  συ-
νεχίζουν τη διενέργεια δειγματοληπτικών
ελέγχων κατά του κορονοϊού για τα μέλη του
Επιμελητηρίου και το ευρύ κοινό. Προγραμ-
ματίζονται δειγματοληψίες την Πεμπτη 4
Μαρτίου και Σαββατο 6 Μαρτίου.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανα-
πτυξιακό πλάνο της Lidl Ελλάς καθώς
αριθμεί πλέον 63 σημεία πώλησης
στην Αττική και 227 σε ολόκληρη την
Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Lidl Ελλάς εγκαι-
νίασε ένα νέο κατάστημα στο Κερατσί-
νι, επί της λεωφόρου Δημοκρατίας 97,
τηρουμένων όλων των κανόνων προ-
στασίας για την ασφάλεια πελατών και
εργαζομένων.

Το νέο κατάστημα αναπτύσσεται σε
έναν υπερσύγχρονο χώρο πώλησης
1.156 τ.μ., διαθέτει 6 ταμεία και 72 θέ-
σεις στάθμευσης - εκ των οποίων οι 41
στο ισόγειο και οι υπόλοιπες 31 στον
υπαίθριο χώρο της οροφής του κτιρίου
- καθώς και σταθμό φόρτισης ηλεκτρι-
κών οχημάτων 2 θέσεων στο ισόγειο
πάρκινγκ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
η Lidl Ελλάς δίνοντας έμφαση στη
«φρεσκάδα», ενσωματώνει ολοένα και
περισσότερα ελληνικά προϊόντα, εμ-
πλουτίζοντας συνεχώς την γκάμα τόσο
με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας όσο και
επώνυμα. 

Το 2nd ReGeneration Academy for Food Innovation

Νέο κατάστημα Lidl στο Κερατσίνι

O οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα
Γενιά» διοργανώνει για δεύτερη συνε-
χή χρονιά από κοινού με το ReGenera-
tion, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαί-
δευσης και απασχόλησης για νέους
πτυχιούχους στην Ελλάδα, μία καινο-
τόμο «ακαδημία» που παρέχει σε νέ-
ους επιστήμονες έως 29 ετών τα κα-
τάλληλα εφόδια και την απαραίτητη δι-
κτύωση για να εργαστούν στον κλάδο
της βιομηχανίας τροφίμων. Το πρό-
γραμμα υποστηρίζεται μέσω της ιδρυ-
τικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ). Βασικός χορηγός της
ακαδημίας φέτος είναι η Elbisco.

Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών
στη χώρα μας παρουσιάζει ολοένα και
αυξανόμενη ζήτηση για στελέχη με
εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότη-
τες. Στόχος του ReGeneration Acade-
my for Food Innovation-Powered by
New Agriculture New Generation &
Elbisco, είναι να εκπαιδεύσει νέους
επιστήμονες και ταυτόχρονα να τους
παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης με στε-
λέχη της αγοράς και απόκτησης επαγ-
γελματικής εμπειρίας. 



8

Συνεχίζει τη δυναμική 
της πορεία η Βίκος

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία
Εμφιαλώσεων συνεχίζει την
δυναμική της πορεία διεκδικώντας
περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου
της στην αγορά των αναψυκτικών η
οποία από το 2016 έως σήμερα
παρουσιάζει συνολικά ανάπτυξη
4,8% ενώ ειδικότερα η κατηγορία
cola ανάπτυξη 8,4%. 

Α πό το 2006 έως και το 2020 το μερίδιο
αγοράς της εταιρείας Βίκος συνολικά
στην κατηγορία των αναψυκτικών ανέρ-

χεται σε 5% ενώ στην κατηγορία cola σε 4,2%.
Την ίδια τετραετία η Βίκος παρουσίασε ανάπτυ-
ξη σε όγκο 333% στο σύνολο της αγοράς ανα-
ψυκτικών ενώ ειδικότερα στην κατηγορία cola
ανάπτυξη σε όγκο 578%.

Η χρονιά του κορονοϊού

Αναφορικά με το 2020, ο Κωνσταντίνος Σε-
πετάς, διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ
της Βίκος, υπογράμμισε ότι η χρονιά έκλεισε
οριακά πτωτικά για τον τζίρο της Βίκος, δεδομέ-
νων των συνθηκών που δημιούργησε η πανδη-
μία του κορονοϊού και των μέτρων περιορισμού
της διασποράς. Οι απώλειες από το κλείσιμο της
εστίασης αντισταθμίστηκαν, όπως είπε, από την
δυναμική που παρουσίασε το μη οργανωμένο
λιανεμπόριο.

Οι επενδύσεις

Τα τελευταία τρία χρόνια η εταιρεία υλοποί-
ησε επενδύσεις ύψους 25 εκατ. ευρώ που αφο-
ρούσαν στην επέκταση της μονάδας εμφιάλω-
σης νερού και αναψυκτικών στο Καλπάκι Ιωαν-

νίνων, ύψους 10,87 εκατ. ευρώ (αυξάνοντας τη
συνολική δυναμικότητα σε 108.000
φιάλες/ώρα), στην επέκταση μονάδας εμφιά-
λωσης φυσικού μεταλλικού νερού και επιτρα-
πέζιου νερού στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων,
ύψους 6,59 εκατ. ευρώ (αυξάνοντας τη συνολι-
κή δυναμικότητα σε 200.000 φιάλες/ώρα), στην
επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονά-
δας παραγωγής προπλάσματος πλαστικών φια-
λών ΡΕΤ και πωμάτων ΡΕ στη Βιομηχανική Πε-
ριοχή των Ιωαννίνων, ύψους 3 εκατ. ευρώ (με
συνολική δυναμικότητα 442.269 preform-κα-
πάκια /ώρα).

Λίγα λόγια για την εταιρεία
Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΑΕ

ιδρύθηκε το 1990 και ξεκίνησε την παραγωγική
της δραστηριότητα με την εμφιάλωση, από την
ομώνυμη πηγή, του φυσικού μεταλλικού νερού
«Βίκος», το οποίο διαθέτει από το 1992 στην ελ-
ληνική αλλά και ξένη αγορά. Η εταιρεία λει-
τουργεί τέσσερα υπερσύγχρονα εργοστάσια με
καθετοποιημένη παραγωγή. Τρία εργοστάσια
εμφιαλώνουν νερό και αναψυκτικά, ενώ το τέ-
ταρτο εργοστάσιο, η PETCOM Plastics, παράγει
πλαστικά προπλάσματα (preforms) και πώματα
για τη συσκευασία νερού, αναψυκτικών και γά-
λακτος.

Στις εγκαταστάσεις της, που καλύπτουν
79.000 τ.μ., σε μια έκταση 260 στρεμμάτων, η
εταιρεία αξιοποιεί 7 πηγές νερού και λειτουργεί
30 γραμμές παραγωγής. Επιπλέον, το 2014,
μετά από τρία χρόνια εντατικής έρευνας και
ανάπτυξης, η εταιρεία εισήλθε στην αγορά των
αναψυκτικών με την κυκλοφορία 8 διαφορετι-
κών γεύσεων, δημιουργώντας μια εντελώς νέα
κατηγορία προϊόντων, τα «Βίκος» Φυσικά Με-
ταλλικά Αναψυκτικά. 

INFO
1990: Η ίδρυση της
εταιρείας
4: τα εργοστάσια
της Βίκος
7: οι πηγές νερού
που αξιοποιεί
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Η Carpathian Springs Co. λανσάρει
στην Ελληνική αγορά το Aqua Carpatica
φυσικό μεταλλικό και φυσικώς ανθρα-
κούχο νερό το μοναδικό με μηδέν νιτρι-
κά. Στα Καρπάθια Όρη, σε ένα από τελευ-
ταία άγρια δάση της Ευρώπης, βρίσκον-
ται προστατευμένες οι δύο πιο αγνές,
φυσικές πηγές του πλανήτη μας. Από αυ-
τές τις παρθένες πηγές αναβλύζουν τα
μοναδικά μεταλλικά νερά AQUA Carpati-
ca:

Το AQUA Carpatica φυσικό μεταλλι-
κό νερό έχει σχεδόν μηδέν νιτρικά
(0,6mg/l), γεγονός που το καθιστά από-
λυτα ασφαλές για τις μητέρες και τα μω-
ρά, αλλά και για όποιον επιθυμεί ένα πιο
υγιεινό τρόπο ζωής. Από την άποψη των
Νιτρικών είναι από τα αγνότερα νερά της
φύσης, η ιδανική επιλογή για ευτυχισμέ-
νες και υγιείς οικογένειες. Θα το βρείτε
σε συσκευασίες PET 0.250lt, 0.5lt, 1lt,
1.5lt και 2l t καθώς και σε γυάλινη φιάλη
των 0,750lt . Κυκλοφορεί και η συσκευα-
σία για παιδιά PET 250ml με πρωτοπο-
ριακό ειδικό στόμιο που τα διευκολύνει
να το πίνουν χωρίς να βρέχονται τα ρου-
χαλάκια τους.

Τα AQUA Carpatica φυσικώς ανθρα-
κούχο φυσικό μεταλλικό νερό, , προέρ-
χεται από επιλεγμένη πηγή μεταλλικών
νερών με φυσικές εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα και σημαντική περιεκτικό-
τητα σε ανόργανα άλατα χάρη στις γεω-
λογικές δομές που περιβάλλουν την πη-
γή. Ως φυσικώς ανθρακούχο φυσικό με-
ταλλικό νερό συμβάλλει στην εξουδετέ-
ρωση της γαστρικής οξύτητας, διευκολύ-

νει την πέψη, τον μεταβολισμό και μετα-
φέρει φυσικούς ηλεκτρολύτες στο σώ-
μα. Τα μεταλλικά του στοιχεία καλύπτουν
το 40% των ημερησίων μας αναγκών σε
Ασβέστιο και 28% σε Μαγνήσιο (NHS-
UK, κατανάλωση ενός λίτρου νερού) To
Aqua Carpatica φυσικώς ανθρακούχο
φυσικό μεταλλικό νερό θα το βρείτε σε
PET συσκευασία 1,5lt και 500ml καθώς
και σε γυάλινη συσκευασία 750ml.

Βιολογικό γιαούρτι ΠΗΛΙΑΓΝΟ

Στην ελληνική αγορά το Aqua Carpatica

Αρκετά προϊόντα με βάση το κατσικίσιο γάλα έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα στην αγορά. Στα ψυγεία των σού-
περ μάρκετ είναι διαθέσιμο και το γιαούρτι ΠΗΛΙΑΓΝΟ που προέρχεται από το Πήλιο. Πρόκειται για ένα βιολογικό, ελληνικό κα-
τσικίσιο γιαούρτι χωρίς πέτσα με 4% λιπαρά, που κυκλοφορεί σε συσκευασία των 150 γραμμαρίων. Επίσης, είναι διαθέσιμο στα
καταστήματα πώλησης τροφίμων και το πρόβειο γιαούρτι ΠΗΛΙΑΓΝΟ με 6% λιπαρά.
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H Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, μια αμι-
γώς Ελληνική εταιρία, ιδρυτικό μέλος της
πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», παρου-
σιάζει με υπερηφάνεια, το «1821». Με
αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση, η Βιομηχανία Ζυμα-
ρικών ΗΛΙΟΣ δημιούργησε ένα πρωτοπο-
ριακό προϊόν, εμπνευσμένο από το ηρωικό
1821. Μέσα στην επετειακή συσκευασία
υπάρχουν δέκα μοναδικά σχήματα ζυμαρι-
κών, εμπνευσμένα από την ηρωική εξέγερ-
ση των Ελλήνων, όπως είναι η παραδοσιακή
ανδρική και γυναικεία ενδυμασία, το στεφάνι
της δόξας, η περικεφαλαία, το τσαρούχι, το
καράβι και το ναυτικό κανόνι που σηματοδό-
τησαν τους ένδοξους αγώνες των προγόνων
μας. Αξίες όπως το θάρρος, η δημοκρατία
και η αλληλεγγύη, άρρηκτα συνδεδεμένες
με την Ελληνική Επανάσταση του 1821,  πα-
ρουσιάζονται με έναν ευφάνταστο τρόπο.
Μικροί και μεγάλοι έχουν τη δυνατότητα να
συζητήσουν για τις ιστορικές μάχες και τα γε-
γονότα του 1821 ενώ απολαμβάνουν ένα
υγιεινό και θρεπτικό γεύμα. Τα καινοτόμα
ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ 1821, μέσω μίας σειράς
στοχευμένων ενέργειων θα βρίσκονται όλο
το 2021 σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. 

Κατεψυγμένα λαχανικά εκλεκτή Σοδειά

Επετειακά Ζυμαρικά 1821 από την Ήλιος

Η εταιρεία AGRIFREDA Α.Ε.
ιδρύθηκε το 2000 και βρίσκεται στη
γεωργική περιοχή της Αριδαίας του
Νομού Πέλλας. Η περιοχή αυτή φη-
μίζεται για την πλούσια αγροτική
της δραστηριότητα σε περίμετρο 40
χλμ, μια αγροτική ζώνη ευρέως
γνωστή για την καλλιέργεια πολ-
λών φρούτων όπως κεράσια τραγα-
νά και γαλανά, κάστανα, ροδάκινα,
βερίκοκα και την καλλιέργεια λαχα-
νικών όπως αρακά, φασολάκια,
σπανάκι, πατάτες, πράσα και πολλά
άλλα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται
στον τομέα μεταποίησης – επεξερ-
γασίας κατεψυγμένων φρούτων
και λαχανικών καθώς και προϊόν-
των ζαχαροπλαστικής. Στο χαρτο-
φυλάκιό της περιλαμβάνονται και α
κατεψυγμένα λαχανικά Εκλεκτή
Σοδειά που είναι διαθέσιμα στα ψυ-
γεία των σούπερ μάρκετ σε συ-
σκευασίες του 1 κιλού σε τύπους
όπως: αρακάς, σπανάκι, μπάμια έξ-
τρα, καλαμπόκι, φασόλι πλατύ,
σπανακόρυζο, ρακάς με αγκινάρες
κ.α.
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Η οικογένεια Χρυσανθίδη άνοιξε το πρώτο της μι-
κρό οικογενειακό εργαστήρι - κατάστημα στη Νέα
Καρβάλη Καβάλας, φτιάχνοντας κουραμπιέδες με
την πατροπαράδοτη γεύση μιας σπιτικής συνταγής.
Χρόνο με τον χρόνο η οικογένεια και οι πρώτοι συ-
νεργάτες της πειραματίστηκαν, δοκίμασαν, απέρρι-
ψαν, αλλά τελικά δημιούργησαν μια σημαντική σε
πλήθος και ποιότητα γεύσης γκάμα, εφάμιλλη των
καλύτερων ζαχαροπλαστείων της εποχής. Ταυτό-
χρονα η πελατεία και η φήμη για τα προϊόντα της εται-
ρίας άρχισαν να ξεφεύγουν από τα όρια του νομού.
Έτσι, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετατρέπεται σε
μια σύγχρονη δυναμική μονάδα παραγωγής προϊόν-
των αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής. Η εταιρεία δια-
θέτει στην αγορά και ένα παραδοσιακό τσουρέκι με
αμύγδαλο των 450 γραμμαρίων.

Φρέσκο βούτυρο, φρέσκα αυγά και αλεύρι πρώ-
της κατηγορίας, είναι τα βασικά συστατικά για το κα-
λοζυμωμένο και αρωματικό τσουρέκι. Φτιάχνεται με
αγνά συστατικά που βασίζονται σε παραδοσιακές
συνταγές, πασπαλισμένα με φιλέ αμυγδάλου. Η εται-
ρεία δημιουργεί καθημερινά νόστιμα, τσουρέκια για
να προσφέρει μια απίστευτη γευστική εμπειρία ακό-
μα και στους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Vinaigrette σε 5 γεύσεις
από την Condito

Παραδοσιακό τσουρέκι με αμύγδαλο Χρυσανθίδης

Σε πέντε κλασικές γεύσεις με εσπεριδοειδή, βότανα και αρώματα Μεσο-
γείου, τα dressings της Condito έρχονται να ολοκληρώσουν κάθε πιάτο μας.
Το γλυκό πορτοκάλι, τα όξινα σμέουρα, το αντιοξειδωτικό ρόδι, το βαλσάμικο
και το κλασικό ιταλικό blend αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία vinaigrette
dressings χωρίς λίπαρα. Με πλούσια γεύση συνοδεύουν αρμονικά σαλάτες κι
όχι μόνο. Άλλωστε, δροσερές ή ζεστές, με διάφορα πράσινα φύλλα ή ποικιλία
ψητών λαχανικών, με όσπρια, κοτόπουλο, ζυμαρικά, τυρί ή κρέας αλλά και με
ξηρούς καρπούς ή αποξηραμένα φρούτα, οι σαλάτες έχουν το πρώτο λόγο στα
καθημερινά μας γεύματα. Οι vinaigrette της Condito είναι κατάλληλες για ve-
gans και δεν περιέχουν γλυκαντικά! Διατίθενται σε συσκευασίες 315-340g.

Ariston: Έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο με γεύση
λεμόνι

Ένα έξτρα
παρθένο ελαι-
όλαδο με γεύ-
ση λεμόνι είναι
δ ι α θ έ σ ι μ ο
στην αγορά
από την Ari-
ston. Πρόκει-
ται για ένα
προϊόν που
μπορεί να χρη-
σ ιμοπο ιηθε ί
στις χοιρινές
μπριζόλες, στο
κ ο τ ό π ο υ λ ο ,
στο ψάρι, σε
λαχανικά στον
ατμό, ενώ είναι
επίσης ιδανικό
για κέικ. Είναι
διαθέσιμο σε
συσκευασία των 250ml. Ο σκοπός της Ari-
ston, πέρα από τις εξαγωγές, είναι να γίνουν
τα προϊόντα της γνωστά στο ευρύ κοινό και
να το οδηγήσουν να δοκιμάσει την αυθεντική
ελληνική γεύση των εξαιρετικών προϊόντων
της εταιρείας.




