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Τα στελέχη του
λιανεμπορίου και
βιομηχανίας FMCG
προβλέπουν σταθεροποίηση
των πωλήσεων στα τρόφιμα
το 2021, σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία του
ΙΕΛΚΑ. 

Σ ε σχέση με τις προσδοκίες
για τις πωλήσεις του κλά-
δου καταγράφεται μεγάλο

ποσοστό ερωτηθέντων 40% οι
οποίοι θεωρούν ότι οι πωλήσεις
του κλάδου θα αυξηθούν το τρέ-
χων εξάμηνο, αλλά και μεγάλο

ποσοστό οι οποίοι θεωρούν ότι θα
παρουσιάσουν μείωση 43%. Με-
σοσταθμικά τα στελέχη που συμ-
μετείχαν στην έρευνα εκτιμούν
ότι θα καταγραφεί μείωση της τά-
ξης του 0,2% στις πωλήσεις το
εξάμηνο Ιανουάριος 2021-Ιού-
νιος 2021 σε σχέση με το ίδιο εξά-
μηνο του 2020, ενώ για το σύνολο
του έτους 2020 εκτιμούν αύξηση
πωλήσεων της τάξης του 0,1% με-
σοσταθμικά. Η μείωση στο Α’ έξα-
μηνο αποδίδεται κυρίως στη σύγ-
κριση με την περίοδο του 2020 με
τις αγορές «πανικού» των πρώτων
ημερών εμφάνισης της πανδη-
μίας. Σημειώνεται ότι τα στελέχη

που προέρχονται από την πλευρά
του λιανεμπορίου είναι πιο αισιό-
δοξα σε σχέση με τις προβλέψεις
τους για τις πωλήσεις συγκριτικά
με τα στελέχη που προέρχονται
από τη βιομηχανία. Η αρνητική τά-
ση που καταγράφηκε στην αποτί-
μηση της εξέλιξης της οικονομι-
κής κατάστασης της χώρας το
2020 σταθεροποιείται σε χαμηλά
επίπεδα. Συγκεκριμένα, τον Φε-
βρουάριο 2020 μόλις το 3% θεω-
ρεί ότι η οικονομική κατάσταση
βελτιώθηκε και το 90% ότι χειρο-
τέρεψε. Αντίστοιχα ποσοστά είχαν
να καταγραφούν από τις αρχές
του 2017.
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Αισιοδοξία στο λιανεμπόριο 
για τις πωλήσεις τροφίμων



Σε λειτουργία θα είναι έως τις 16 Μαρτίου η εφαρμογή της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας «myBusinessSupport» (www.aade.gr/mybusinesssupport), της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις που
έχουν υποβάλει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 6ο κύκλο της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, καλούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης της
χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Η διαθέσιμη χρηματοδότηση από τον, εν εξελίξει, 6ο
κύκλο ανέρχεται συνολικά στα 500 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι πολλές επι-
χειρήσεις θα πάρουν περισσότερα χρήματα, καθώς οι περισσότερες έχουν...
απορριφθεί! Από την προκαταρκτική ανάλυση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδια-
φέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6, προκύπτει ότι από τις 721.396
επιχειρήσεις που υπέβαλαν οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δι-
καιούχοι είναι οι 286.181.

Γιατί απορρίπτονται
Αναφορικά με τους λόγους απόρριψης, προκύπτει ότι 138.461 επιχειρήσεις

παρουσιάζουν αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο του 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο
του 2020, ενώ 175.855 παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του 20% και
188.804 επιχειρήσεις δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 200 ευρώ! Από τον
προκαταρκτικό έλεγχο, προέκυψε ότι 21.530 έχουν αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο
του 2021 και 124.260 επιχειρήσεις έχουν πτώση τζίρου μικρότερη από 20% τον
Ιανουάριο του 2021, σε σύγκρι-
ση με τον Ιανουάριο του 2020.
Από την άλλη, 194.950 επιχει-
ρήσεις που έκαναν έναρξη πριν
από το 2018, εμφανίζουν αύξη-
ση τζίρου το 2020, σε σχέση με
το 2019. Από αυτές, 54.796
έχουν αύξηση τζίρου και τον Ια-
νουάριο του 2021, 45.838 έχουν πτώση τζίρου μικρότερη από 20% τον Ιανουά-
ριο του 2021 και 46.087 δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 200 ευρώ. Σημει-
ώνεται ότι οι κατηγορίες των δικαιούχων, ο τρόπος προσδιορισμού του ύψους της
ενίσχυσης και οι σχετικές διαδικασίες έχουν καθοριστεί με την Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων ΓΔΟΥ 232/1-3-2021
(ΦΕΚ 804/ Β �/1-3-2021). Η καταβολή της ενίσχυσης στους πρώτους δικαιούχους
θα ξεκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ελάχιστα ποσά
Τα ποσά που θα λάβουν πολλές επιχειρήσεις που δεν έχουν έστω και έναν ερ-

γαζόμενο, θα κινούνται μεταξύ 500-1.000 ευρώ. Από την άλλη, άγνωστο παρα-
μένει και ποια θα είναι η περίοδος αναφοράς για τις επιχειρήσεις προκειμένου να
εξεταστεί εάν πληρούν τα κριτήρια. Πλέον η αντίστοιχη περσινή περίοδος του
Μαρτίου 2020 είναι περίοδος που είχε ξεκινήσει το πρώτο σκληρό lockdown και
ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να συγκριθεί ο τζίρος
των επιχειρήσεων.

Σταθεροποίηση των πωλή-
σεων το 2021 προβλέπουν
τα στελέχη του κλάδου Λια-
νεμπορίου Τροφίμων-
FMCG, ενώ παραμένει χα-
μηλά ο δείκτης οικονομι-
κού κλίματος. Παράλληλα,
7 στα 10 στελέχη πιστεύουν
ότι ο Covid-19 θα επηρεάζει
την αγορά/οικονομία και το
2022.

Θύμιος Κτενίδης 

2

TAYTOTHTA

NEWSLETTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ
-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Εκδότης: 
Ευθύμης Κτενίδης

Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

Διεύθυνση Μάρκετινγκ: 
Παναγιώτης Κτενίδης

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com

Ποσό 500 εκατ. ευρώ θα μοιραστεί στις
επιχειρήσεις από την Επιστρεπτέα 6

Editorial

INFO
Απορριπτέο το 60% των
αιτήσεων σύμφωνα με τον
προκαταρκτικό έλεγχο
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Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις 
απόκομιστές επιταγών που έχουν χρέη

Μέχρι τις 31 Μαίου παρατείνονται οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών
από δηλώσεις ΦΠΑ και χρεωστικούς φόρους
που έληξαν από 1-1-2021 έως 31-1-2021, κα-
θώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που
βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν βάσει εμπρό-
θεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής την 31-1-2021
και την 28-2-2021 για τους κομιστές αξιογρά-
φων. Σχετική υπουργική απόφαση ρυθμίζει τις
διαδικασίες και τους όρους για όσους υπάγον-
ται στη σχετική ρύθμιση. Ειδικότερα η ρύθμιση
αφορά: 1. Επιχειρήσεις-κομιστές αξιόγραφων
των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης
και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες
από την αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγρα-
φου και ταυτόχρονα έχουν μείωση τζίρου άνω
του 20%. 2. Επιχειρήσεις που είναι υποκείμε-
νες σε ΦΠΑ, με βάση τις συνολικές εκροές που
έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητι-
κές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις
ΦΠΑ. 3. Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ
του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., αφού
ληφθούν υπόψιν ο τζίρος του 2019 και ο μέσος
τζίρος των ημερών λειτουργίας της επιχείρη-
σης. 

Εξαιρέσεις 

Από την εφαρμογή της σχετικής ρύθμισης
εξαιρούνται βασικά οι κομιστές αξιογράφων
που δραστηριοποιούνται σε (ΚΑΔ), όπου υπάρ-
χει αναστολή δραστηριότητας, είτε έχουν πλη-
γεί και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών
μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρί-
ου 2019-Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αν-

τίστοιχη περίοδο έτους 2019. Επίσης εξαιρούν-
ται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρή-
σεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση τζί-
ρου στη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, με
βάση όσα ορίζονται στη σχετική απόφαση
Α.1269/2020, του υπουργείου Οικονομικών. Η
αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρο-
νικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιού-
χους ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών
έως τις 5/3/2021. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύ-
θυνης δήλωσης και περιλαμβάνει όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης
των προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που έχουν
δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των
συνεπειών της ψευδούς δήλωσης επέρχεται
απώλεια των ευεργετημάτων και οι σχετικές
οφειλές είναι απαιτητές κατά τα στοιχεία της αρ-
χικής βεβαίωσης. 

Αποστολή στοιχείων 

Για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋπο-
θέσεων του σχετικόυ άρθρου, οι τράπεζες δια-
βιβάζουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία και πληροφορίες
κατόπιν αιτήματος για τα αξιόγραφα που έχουν
γνωστοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, απαι-
τούνται ο ΑΦΜ του εκδότη, ο αριθμός και η ημε-
ρομηνία έκδοσης, το ποσό και ο αριθμός λογα-
ριασμού σε μορφή IBAN του εκδότη. Η διαβίβα-
ση των στοιχείων που προβλέπει η σχετική
υπουργική απόφαση, γίνεται απευθείας στην
ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς
αρχείου, ενώ ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύμα-
τα γίνεται μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.

INFO
Κριτήριο υπαγωγής
στο πλαίσιο
διευκολύνσεων 
η μείωση του τζίρου
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“Δικαίωση” της ΖΜΘ κατά
του ομίλου Heineken

Για «δικαίωση» εναντίον του
ολλανδικού ομίλου Heineken στο
Εφετείο του Άμστερνταμ κάνει λόγο
η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης ΑΕ
(ΖΜΘ). 

Σ υγκεκριμένα αναφέρει ότι «μετά την έκ-
δοση προδικαστικής απόφασης, έγινε
δεκτό το αίτημά της, συζήτησης της αγω-

γής της για τη διεκδίκηση καταβολής αποζημίω-
σης από τον όμιλο Heineken λόγω των αθέμι-
των αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών που με-
τήλθε η θυγατρική του στην Ελλάδα, Αθηναϊκή
Ζυθοποιία, ενώπιον των ολλανδικών δικαστη-
ρίων. Το Εφετείο του Άμστερνταμ έκρινε ότι εί-
ναι αρμόδιο να συζητήσει την σχετική αγωγή
της ΖΜΘ όχι μόνο κατά της μητρικής εταιρείας
Heineken αλλά και κατά της ελληνικής θυγατρι-
κής αυτής, Αθηναϊκής Ζυθοποιίας».

Το χρονικό της υπόθεσης

Σημειώνεται ότι οι δικαστικές ενέργειες της
ΖΜΘ εναντίον του ομίλου της Heineken ξεκίνη-
σαν έπειτα από την έκδοση απόφασης της Ελλη-
νικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία ανα-
γνώρισε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία καταχράστη-
κε τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγο-
ρά για περισσότερα από 16 χρόνια και επέβαλε
σε αυτήν πρόστιμο ρεκόρ 31,5 εκατομμυρίων
ευρώ. H Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης η
οποία είναι ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία με

έδρα την Κομοτηνή, κατέθεσε αγωγή αποζη-
μίωσης κατά της Heineken ενώπιον των ολλαν-
δικών δικαστηρίων, το 2017. Υποστήριξε ότι η
υπόθεση πρέπει να συζητηθεί στην Ολλανδία,
όπου έχει την έδρα της η Heineken, επειδή οι
δραστηριότητες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας βρι-
σκόταν υπό την καθοδήγηση και εις γνώση της
μητρικής εταιρείας.

Η αντίδραση 
Η Heineken και η θυγατρική της στην Ελλά-

δα, Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανακοίνωσαν ότι
έχουν ενημερωθεί για την απόφαση του Εφετεί-
ου του 'Αμστερνταμ και αξιολογούν τις επόμε-
νες κινήσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της
πιθανότητας προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστή-
ριο της Ολλανδίας.

Όπως υπογραμμίζει: «Βρισκόμαστε τώρα
στη φάση αξιολόγησης των επόμενων κινήσε-
ών μας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότη-
τας προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο της
Ολλανδίας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η
απόφαση αυτή αφορά στη διαδικασία και όχι την
ουσία της υπόθεσης, καθώς το μόνο που έγινε
είναι να καθοριστεί το κατά πόσο οι Ολλανδικές
Δικαστικές Αρχές έχουν ή όχι δικαιοδοσία να
αποφανθούν σχετικά με τους ισχυρισμούς της
Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης εναντίον της
Heineken και της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Η
απόφαση δεν έχει απολύτως καμία επίδραση
επί της ουσίας των ισχυρισμών της Ζυθοποιίας
Μακεδονίας Θράκης».

INFO
1996:
Δημιουργήθηκε 
η Ζυθοποιία
Μακεδονίας
Θράκης
1998: Εμφιαλώθηκε
η πρώτη μπύρα
ΒΕΡΓΙΝΑ
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H Amite Free, ο νέος χυμός
με λιγότερες θερμίδες, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης και με γλυ-
καντικό από το φυτό στέβια,
απέσπασε συνολικά τρεις ση-
μαντικές διακρίσεις, τόσο για
τη γεύση όσο και για την καινο-
τόμο σύστασή της.

Πιο συγκεκριμένα αναδείχ-
θηκε Προϊόν της Χρονιάς
2021, στο πλαίσιο του μεγαλύ-
τερου και σημαντικότερου θε-
σμού βράβευσης διεθνώς για
την καινοτομία καταναλωτικών
προϊόντων και υπηρεσιών,
ενώ παράλληλα βραβεύτηκε
και με 2 Bronze Awards στη
διοργάνωση Healthy Diet
Awards 2021, στις κατηγορίες
Best Healthy Beverage Pro-
duct – Cold Beverages και
Best Healthy Beverage Pro-
duct – «Free From or Low» Be-
verage Products.

Τρεις διακρίσεις για την Amita Free

Επιμελητήριο Ηρακλείου: Διεθνείς 
Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις

Ανοικτή πρόσκληση στις επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρα-
κλείου που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό και τη Γαστρονομία απευθύ-
νει το Επιμελητήριο Ηρακλείου προκειμένου να συμμετάσχουν σεδιαδικτυα-
κές εκδηλώσεις και Β2Β συναντήσεις στους αντίστοιχους τομείς.

Οι δράσεις έχουν στόχο την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού, με
έμφαση στον Τουρισμό Πολυτελείας, και της ελληνικής γαστρονομίας σε εν-
νέα από τις σημαντικότερες αγορές του εξωτερικού. Πρόκειται για παρακάτω
παράλληλες εκδηλώσεις:

Δωρεά στο 
Επιμελητήριο Εύβοιας

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ευχαριστεί
θερμά τον Πρόεδρο και το ΔΣ του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, για την αμέ-
ριστη συμπαράσταση τους στην όλη πρωτο-
βουλία για την δημιουργία Εκθεσιακού χώ-
ρου Ιστορίας της Βιομηχανίας της Εύβοιας.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στέρεας Ελ-
λάδας ανταποκρινόμενος άμεσα σε αίτημα
του Επιμελητηρίου, ενέκρινε εκ νέου χορη-
γία, αυτή τη φορά ενός ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή-laptop, απαραίτητου για την διεκπεραί-
ωση εργασιών που αφορούν το μουσικολογι-
κό μέρος, το στήσιμο των εκθεμάτων και τη
δημιουργία των γραφικών.



Σε συμφωνία κατέληξαν η ΕΛΑΪΣ-Unile-
ver Hellas και η ΜΙΝΕΡΒΑ για την πώληση
του κλάδου τοματικών προϊόντων, που πε-
ριλαμβάνει τα εμπορικά σήματα Pummaro
και Pelargos, καθώς και το εργοστάσιο της
Γαστούνης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με
την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλη-
σης, το σύνολο των εργαζομένων του κλά-
δου τοματικών προϊόντων θα μεταφερθούν
στον νέο ιδιοκτήτη. Η συμφωνία προβλέπε-
ται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώ-
του εξαμήνου του 2021.

Όπως δήλωσε ο Andrew Kennedy, γενι-
κός διευθυντής της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas
ΑΕ: «Η πώληση του κλάδου τοματικών προ-
ϊόντων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
την ανάπτυξη του κλάδου και την παραγω-
γή μακροπρόθεσμης αξίας, ενώ ταυτόχρο-
να έρχεται σε εναρμόνιση με τη διεθνή
στρατηγική εστίασης του Ομίλου Unilever.
Πιστεύουμε ότι η ΜΙΝΕΡΒΑ είναι η πλέον
κατάλληλη για το μέλλον των τοματικών
προϊόντων και του εργοστασίου στη Γα-
στούνη, καθώς έχει την πρόθεση να επε-
κτείνει και να αναπτύξει τις μάρκες, τόσο σε
τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Υποχώρηση 1% στην τιμή του ελαιόλαδου στην Ελλάδα

Στη ΜΙΝΕΡΒΑ τα τοματικά προϊόντα της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas 

Η κατανάλωση ελαιολάδου
στην Ευρώπη και τον κόσμο έχει
καταγράψει αύξηση 5,8% από
την προηγούμενη ελαιοκομική
χρονιά, με τις εκτιμήσεις του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ελαι-
οκομίας (IOC) σε ένα μετριοπα-
θές σενάριο να διατηρούν μέ-
ρος των κεκτημένων και στην
τρέχουσα περίοδο, ωστόσο η
Ελλάδα φαίνεται πως δεν μπο-
ρεί να συγχρονίσει τον βηματι-
σμό της με τις ανοδικές διεθνείς
αγορές.  

Η πορεία των τιμών στην Ελ-
λάδα για τον τελευταίο μήνα του
2020, διαμορφώνουν μέση τιμή
στα 2,33 ευρώ το κιλό με πτώση
1,1% συγκριτικά με την αντί-
στοιχη περίοδο το 2019. Μεγα-
λύτερη είναι η υποχώρηση της
τιμής στην Τυνησία, μια χώρα η
οποία επίσης διαθέτει τον βασι-
κό όγκο παραγωγής της προς
χύμα εξαγωγή με τις τιμές να
υποχωρούν κατά 18%.

6
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Μεταξύ 15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου
2022 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδει-
ξη των νέων διοικήσεων των επιμελητηρίων
σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκη-
σης των επιμελητηρίων παρατείνεται μέχρι τις
επόμενες εκλογές.

Η τροπολογία για την αναβολή των εκλο-
γών στα επιμελητήρια της χώρας κατά ένα έτος
όπως έχει δηλώσει υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης ήταν ανα-
γκαία καθώς «μέσα σε συνθήκες πανδημίας, το
να ξεκινήσει τώρα η προεκλογική περίοδος στα
εμπορικά επιμελητήρια της χώρας, είναι εντε-
λώς παράλογο, δεν είναι αυτή η στιγμή, άρα θα
έχουμε αναβολή των εκλογών για ένα έτος».

Επίσης με την τροπολογία υπάρχει και μια
τροποποίηση ως προς τις θητείες των προ-
έδρων των επιμελητηρίων. Προβλέπεται ότι
μπορεί να υπάρξει επανεκλογή προέδρου για
μια φορά. Δηλαδή δύο πλήρεις θητείες. Δεν
περιλαμβάνεται και δεν προσμετράται για την
εκλογή προέδρου, θητεία διανυθείσα από
εκλογή σε αντικατάσταση , για οποιοδήποτε λό-
γο, του αρχικά εκλεγμένου προέδρου , ανε-
ξάρτητα της διάρκειας αυτής.

Προς ενοποίηση οδεύουν ΕΘΕΑΣ και ΣΑΣΟΕΕ

Ορίστηκαν οι εκλογές για τις νέες διοικήσεις των επιμελητηρίων

Θεσμική φωνή και ισχυρή εκπρο-
σώπηση αποκτούν οι αγρότες μετά την
απόφαση της Εθνικής Ένωσης Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών(ΕΘΕΑΣ)και του
Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστι-
κών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων Ελ-
λάδος(Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)να προχωρήσουν
στην ενοποίησή τους.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός τόνισε
ότι η «ύπαρξη ενός ενιαίου φορέα εκ-
προσώπησης όλων των αγροτικών συ-
νεταιρισμών, βάζει τέλος στις χρόνιες
παθογένειες του συνεταιριστικού κινή-
ματος και δημιουργεί τις προϋποθέ-
σεις για πληρέστερη εκπροσώπηση
των αγροτών και την ανάδειξη μιας νέ-
ας υγιούς συνεταιριστικότητας», σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.Σει-
ρά έχει, σύμφωνα με την ίδια ανακοί-
νωση, η «απαιτούμενη (νομοθετική)
ρύθμιση για την υλοποίηση των συμ-
φωνηθέντων, έτσι ώστε να καταστεί η
ΕΘΕΑΣ κοινωνικός εταίρος, να απο-
κτήσει εκπροσώπηση στους εποπτευό-
μενους φορείς του ΥΠΑΑΤ και να κατο-
χυρωθεί η χρηματοδότησή της».



8

Διψήφιος ρυθμός 
ανάπτυξης για την Κρι Κρι 

Την ευκαιρία να ενημερωθούν για
την πορεία της Κρι Κρι την
περασμένη χρονιά, αλλά και για τις
νέες τάσεις στην παγκόσμια αγορά
γιαουρτιού, είχαν οι συμμετέχοντες
στο συνέδριο γιαουρτιού της
ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας.

Τ ο συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακά με τη συμμετοχή συνεργατών και
αντιπροσώπων της εταιρείας από όλη την

Ελλάδα.
Το 2021 είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χρο-

νιά για την εταιρεία αφού φέτος συμπληρώνον-
ται 30 χρόνια από την παραγωγή του πρώτου γι-
αουρτιού Κρι Κρι.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Κρι Κρι, Παναγιώτης Τσινάβος, επεσήμανε ότι η
απόφαση για επένδυση στο γιαούρτι αποδείχ-
θηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, αφού σήμερα το
75% των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από
τη δραστηριότητα των γαλακτοκομικών και
αποτέλεσε το όχημα για τη σημαντική της ανά-
πτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η πορεία το 2020
Το 2020 η Κρι Κρι σημείωσε διψήφιο ρυθμό

ανάπτυξης και καθιερώθηκε ως ο μεγαλύτερος
παραγωγός για την ελληνική αγορά γιαουρτιού
με πάνω από 450 εργαζόμενους και 84 νέες
προσλήψεις το 2020. Η εταιρεία συνεχίζει να
κατέχει τη δεύτερη θέση στις μάρκες γιαουρτι-
ού, με μερίδιο 16,3%, ενώ στόχος παραμένει η
κορυφή. Ιδιαίτερα πετυχημένη ήταν η χρονιά
και για τις εξαγωγές, αφού η συμμετοχή των

εξαγωγών στις πωλήσεις ανήλθε στο 43%, με
την εταιρεία να έχει παρουσία σε 37 χώρες.

Το 2020 η εταιρεία ολοκλήρωσε σημαντικές
επενδύσεις στο εργοστάσιό της, το οποίο είναι
ένα από τα πλέον σύγχρονα εργοστάσια παρα-
γωγής γιαουρτιού στην Ευρώπη. Συνολικά, οι
επενδύσεις πενταετίας (2016-2020) της Κρι Κρι
ανήλθαν στα 43 εκατ. ευρώ. Το 2021 πρόκειται
να υλοποιηθεί και η επένδυση σταθμού βιοαε-
ρίου και συμπαραγωγής ενέργειας και θερμό-
τητας ισχύος 1MW, όπου το κόστος επένδυσης
θα ανέλθει στα 5 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η
πρόληψη της ρύπανσης, η μείωση των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων αλλά και η παραγωγή
ΑΠΕ αξιοποιώντας τα απόβλητα που παράγει το
εργοστάσιο.

Πρωταγωνιστεί στην ελληνική αγορά

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Παναγιώτης
Τσινάβος δήλωσε σχετικά με τα μελλοντική πο-
ρεία του γιαουρτιού Κρι Κρι τόσο στην παγκό-
σμια όσο και στην ελληνική αγορά: «Το ελληνι-
κό γιαούρτι είναι ένα από τα πιο ταχέως ανα-
πτυσσόμενα προϊόντα παγκοσμίως, με μεγάλη
οικονομική ανάπτυξη σε σχεδόν όλο τον κόσμο.
Η Κρι Κρι σήμερα απευθύνεται σε μία τεράστια
αγορά ελληνικού γιαουρτιού ύψους 6,5 δισ.
παγκοσμίως και 3,5 δισ. στην Ευρώπη. Σήμερα
στη χώρα μας είμαστε ο μεγαλύτερος παραγω-
γός για την ελληνική αγορά γιαουρτιού και η
δεύτερη μάρκα γιαουρτιού. Διαθέτουμε μια
υπερσύγχρονη παραγωγική μονάδα και πολύ
μεγάλη πλέον τεχνογνωσία. Είμαστε σίγουροι
ότι με τα νέα δεδομένα θα συνεχίσουμε ακόμη
πιο δυναμικά».

INFO
30 χρόνια
συμπληρώνει φέτος
η εταιρεία
43 εκατ. ευρώ 
οι επενδύσεις
πενταετίας
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Αρκετά νέα προϊόντα έχουν κυκλο-
φορήσει στα σούπερ μάρκετ στην κατη-
γορία της μπίρας που παρουσιάζουν
στοιχεία καινοτομίας και προσπαθούν
να προσελκύσουν ένα εναλλακτικό κοι-
νό. Οι σύγχρονες διατροφικές τάσεις
και η στροφή των καταναλωτών στην
υγιεινή διατροφή έχει προκαλέσει με-
ταβολές στα προϊόντα του συγκεκριμέ-
νου κλάδου, καθώς οι κωδικοί χωρίς
αλκοόλ κερδίζουν σταθερά έδαφος.
Μια μπίρα χωρίς αλκοόλ είναι διαθέσι-
μη στα ράφια των καταστημάτων και
από τη ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης.
Πρόκειται για τη Βεργίνα Alcohol Free.
Η ΒΕΡΓΙΝΑ Alcohol Free είναι μια γνή-
σια premium lager με την γεύση μιας
αυθεντικής ΒΕΡΓΙΝΑ Lager χωρίς αλ-
κοόλ. Ακολουθώντας την συνταγή και
τις προδιαγραφές παραγωγής της La-
ger, η ΒΕΡΓΙΝΑ Alcohol Free διαφέρει
μόνο στη διαδικασία ζύμωσης καθώς
στο στάδιο αυτό προστίθεται ένα εκλε-
κτό στέλεχος μαγιάς που δεν έχει χρη-
σιμοποιηθεί ξανά σε ζυθοποιία προσδί-
δοντας της τον μοναδικό της χαρακτή-
ρα. Με ελαφριά αλλά ταυτόχρονα με-

στή γεύση και γεμάτο σώμα, με
25kcal/100ml και φολικό οξύ, γίνεται η
ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή της
ημέρας. Το προϊόν είναι διαθέσιμο στην
αγορά σε φιάλη 0,33lt και 0,5lt και σε
κουτί των 0,33lt. Η Ζυθοποιία Μακεδο-

νίας Θράκης διαθέτει μια από τις πλέον
σύγχρονες εγκαταστάσεις ζυθοποί-
ησης του κόσμου. Δίνει προστιθέμενη
αξία στα προϊόντα της ελληνικής γης και
διαμορφώνει κουλτούρα ελληνικής
μπύρας για τον τόπο.

Λευκός οίνος «The Wine Barrel»

Μπίρα ΒΕΡΓΙΝΑ Alcohol Free

Ένα κρασί σε εναλλακτική συσκευασία είναι διαθέσιμο στην αγορά το οποίο πρόσφατα ξεχώρισε στον διαγωνισμό Προϊόν
της Χρονιάς. Πρόκειται για το «The Wine Barrel», το οποίο διατίθεται και στον τύπο Ποικιλιακός λευκός οίνος από τον Ελληνικό
Αμπελώνα και συνοδεύει ιδανικά ψάρια, οστρακοειδή, σαλάτες και λευκά κρέατα με ελαφριές λευκές σάλτσες. Η δημιουργία
συσκευασίας οίνου σε σχήμα βαρελιού ήταν μια παράτολμη καινοτομία η οποία όρισε μια νέα τάξη πραγμάτων στην κατηγορία.
Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο καταναλωτής να απολαμβάνει ένα εξαιρετικής ποιότητας κρασί σε μια πρακτική και πρωτότυπη
συσκευασία. Ποικιλίες από τον Ελληνικό Αμπελώνα, οίνος εξαιρετικής ποιότητας, με φρουτώδη αρώματα και επίγευση που
διαρκεί. Στη συσκευασία αναγράφονται όλα τα στοιχεία ώστε να πληροφορηθεί ο καταναλωτής και να επιλέξει ένα ποιοτικό προ-
ϊόν σε προσιτή τιμή.
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Η Amita Free,  ο νέος απολαυστικός
χυμός με λιγότερες θερμίδες που κυ-
κλοφορεί από την Coca Cola 3 Έψιλον,
παράγεται χωρίς προσθήκη ζάχαρης και
με γλυκαντικό από το φυτό στέβια. Στην
αγορά κυκλοφορούν τρεις ήδη αγαπη-
μένες γεύσεις Amita και μια καινούργια
πρόταση. Βασική καινοτομία της νέας
σειράς είναι το γεγονός ότι περιέχει ση-
μαντικά λιγότερες θερμίδες από τα αντί-
στοιχα φρουτοποτά με ζάχαρη και σε
συνδυασμό με την απίθανη γεύση – κύ-
ριο χαρακτηριστικό κάθε χυμού Amita –
καθιστά την Amita Free μια ιδανική κα-
θημερινή προσθήκη σε μια ισορροπημέ-
νη διατροφή. Τέσσερις αγαπημένες γεύ-
σεις έρχονται ανανεωμένες στη νέα
Amita Free: Πορτοκάλι-Βερίκοκο-Μή-
λο, Ροδάκινο, Βύσσινο και Πορτοκάλι-
Καρότο-Λεμόνι. Οι χυμοί Amita Free έρ-
χονται σε συσκευασίες 1 λίτρου και
330ml που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο
minimal σχεδιασμό τους. Λιτές γραμ-
μές, «καθαρά» χρώματα και μοντέρνος
σχεδιασμός είναι μερικά από τα στοιχεία
των συσκευασιών, που αναδεικνύουν
περαιτέρω την Amita Free.

Τόνος Rio Mare Super Naturale

Amita Free σε 4 γευστικούς συνδυασμούς

Ο τόνος RIO mare Super Naturale είναι ένα νέο καινοτόμο και μοναδικό προϊόν στην Ελληνική Αγορά που διατηρεί αναλλοί-
ωτη την αυθεντική γεύση του πιο εκλεκτού τόνου ποιότητας Κιτρινόπτερου και περιέχει μόνο μία σταγόνα νερό. Αυτό είναι εφι-
κτό χάρη σε κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία που επιτρέπει την προσθήκη μικρής ποσότητας νερού στην κονσέρβα και προστατεύει
τη γεύση του τόνου χάρη στην προστατευτική της ατμόσφαιρα. Περισσότερη γεύση με μόνο μία σταγόνα νερό. Ιδανικό σε όλες
τις συνταγές, από ορεκτικά έως φρέσκες και γευστικές σαλάτες. Το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα του Κιτρινόπτερου Τόνου και η
εξαιρετική ποιότητα, είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του RIO mare. Η υψηλή ποιότητά του, είναι αποτέλεσμα της σχολαστικής
επιλογής των φιλέτων και των αυστηρών ελέγχων που υφίστανται στην αλυσίδα εφοδιασμού.
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Η Ελληνική Γαστρονομία Παλτσίδη Α.Ε.
ιδρύθηκε το 1975 και έχει παρουσιάσει νέες
γεύσεις ορεκτικών στο καταναλωτικό κοινό.
Από τότε μέχρι σήμερα έχει εξελιχθεί σε μια
από τις πιο δυναμικές μονάδες παραγωγής,
επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων τόσο
στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά. Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περι-
λαμβάνεται μεταξύ άλλων και ο κωδικός Τσι-
ροσαλάτα σε ηλιέλαιο Παλτσίδης σε συ-
σκευασία των 250 γραμμαρίων. Το προϊόν
παρασκευάζεται από Σκουμπρί, ηλιέλαιο,
αλάτι, ξύδι και μπαχαρικά. Η Ελληνική Γα-
στρονομία Παλτσίδη Α.Ε. παρουσιάζει έντο-
νη εξαγωγική δραστηριότητα σε πολλές χώ-
ρες της Ευρώπης και άλλων ηπείρων. Η μέ-
ριμνα ωστόσο και το ενδιαφέρον για την εύ-
ρεση νέων αγορών είναι συνεχής και αδιά-
κοπη. Από τη συλλογή των πρώτων υλών,
την επεξεργασία τους και παραγωγή των τε-
λικών προϊόντων, μέχρι τη διανομή τους στον
τελικό καταναλωτή, τα προϊόντα της Ελληνι-
κής Γαστρονομίας Παλτσίδη ξεχωρίζουν διό-
τι τηρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές
υγιεινής και διασφάλισης ποιότητας.

Μπισκότα «Γλυκές στιγμές»

Τσιροσαλάτα σε ηλιέλαιο Παλτσίδης

Μια μεγάλη γκάμα σε μπισκότα περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της εταιρεί-
ας Παπαδοπούλου Στα σούπερ μάρκετ είναι διαθέσιμα και τα μπισκότα «Γλυ-
κές στιγμές» Κανέλας που έχουν ένα ιδιαίτερο άρωμα και μπορούν να κατανα-
λωθούν κάθε ώρα της ημέρας. Συνοδεύουν αρμονικά ένα αχνιστό φλιτζάνι
τσάι, αλλά και με κάθε άλλο ρόφημα. Τα μπισκότα «Γλυκές στιγμές» κυκλοφο-
ρούν και στον τύπο Speculoos με μαύρη ζάχαρη και ginger, που αποτελούν
την τέλεια συνοδευτικό για κάθε τύπο καφέ. Κυκλοφορούν στα ράφια των κα-
ταστημάτων σε συσκευασία των 150 γραμμαρίων.

Μαρμελάδα Lazaris
κουμ κουάτ

Η Lazaris Distillery & Artisan Sweets,
που δραστηριοποιείται από το 2005, διαθέτει
προϊόντα που
βασίζονται στις
γεύσεις και τα
αρώματα της
Κέρκυρας, συ-
νεχίζοντας την
γαστρονομική
παράδοση του
νησιού. Μετα-
ξύ άλλων κυ-
κλοφορεί μια
μαρμελάδα με
πλούσιο άρω-
μα, εκρηκτική
και ελαφρώς
γ λ υ κ ό π ι κ ρ η
γεύση από
φρέσκα φρού-
τα κουμ κουάτ
σε πρακτική
συσκευασία. Χωρίς συντηρητικά και χρωστι-
κές ουσίες, γεμάτη γεύση και αληθινό άρω-
μα κουμ κουάτ. Η μαρμελάδα Lazaris κουμ
κουάτ συνοδεύει το πρωινό, γαρνίρει μονα-
δικά τα μπισκότα, το κρουασάν ή τα κέικ σο-
κολάτας, ενώ αναμειγνύεται ιδανικά σε πλα-
τό τυριών και αλλαντικών.




