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Τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται έντονη η
αναζήτηση για εναλλακτικά
υλικά, τρόφιμα και
προϊόντα από τους
καταναλωτές στα σούπερ
μάρκετ, προκειμένου να
καλυφθούν οι διατροφικές
τους ανάγκες. 

Π ροϊόντα όπως το φυτικό
τυρί, τα φυτικά γάλατα
υπάρχουν ήδη στην ελλη-

νική αγορά, με το επόμενο βήμα
να είναι το κρέας εργαστηρίου ή
από φυτικά συστατικά. Υπάρχει

άλλωστε ήδη ένα καταναλωτικό
κοινό που κάνει τις συγκεκριμέ-
νες διατροφικές επιλογές, αν και
σε χαμηλότερο ποσοστό σε σχέ-
ση με το εξωτερικό. Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι όπως το 25% του
κοινού θεωρεί αυτές τις επιλογές
πιο υγιεινές, έναντι 51% στις
ΗΠΑ. Παράλληλα, οι διεθνείς δη-
μογραφικές εξελίξεις και οι πολι-
τισμικές αλλαγές σε συνδυασμό
με τις παραγωγικές δυνατότητες
της παγκόσμιας οικονομίας για
παραγωγή ζωικών πρωτεϊνών
αποτελούν παράγοντες που συ-
νεισφέρουν στην παγκόσμια αύ-
ξηση των καταναλωτών που επι-
λέγουν την χορτοφαγική δίαιτα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρ-
χουν χώρες όπως η Σουηδία που
το ποσοστό των χορτοφάγων
φτάνει ακόμα και το 15%, ενώ σε
χώρες όπως η Ινδία ξεπερνάει το
35%. Στην Ελλάδα το ποσοστό
των καταναλωτών που δηλώνουν
χορτοφάγοι δεν ξεπερνά το 3%,
αλλά υπάρχει ένα έντονο ενδια-
φέρον για αύξηση της κατανάλω-
σης φρούτων και λαχανικών, το
οποίο είναι σημαντικά πιο έντονο
από άλλες χώρες, με το 62% του
κοινού να δηλώνει ότι έχει αυξή-
σει την κατανάλωση φρούτων και
λαχανικών με στόχο τη βελτίωση
της υγείας τους.
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Κερδίζουν έδαφος τα εναλλακτικά
τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ



Σημαντική επίδραση, αλλά αρκετά μικρότερη από τη μείωση των εισαγωγών,
επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού στις ελληνικές εξαγωγές. Η μεγαλύτερη
υποχώρηση των εισαγωγών κατά 12,9% το ίδιο διάστημα, είχε ως αποτέλεσμα το
εμπορικό ισοζύγιο της χώρας να υποχωρήσει κατά 4,1 δισ. ευρώ (ή 18,5%), δηλαδή,
από 21,980,4 δισ. ευρώ που ήταν το 2019 να διαμορφωθεί σε 17,916,4 δισ. ευρώ το
2020.

Σ ύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών, η μείωση
των εξαγωγών αφορά κυρίως τα πετρελαιοειδή, ενώ από την άλλη πλευρά, παρατηρείται συνεχής αύ-
ξηση προς τις χώρες της Ευρώπης, με κυρίαρχους τους κλάδους τροφίμων, λαχανικών και παρα-

σκευασμένων ψαριών. Το 2020, ο συντελεστής γεωγραφικής συγκέντρωσης των εξαγωγών ελληνικών
προϊόντων με προορισμό τη Γηραιά Ήπειρο
ανήλθε στο 73,6%, σε σχέση με το 71,0%
του 2019 και το 70,6% την περίοδο 2010 -
2020.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες γεωγραφι-
κές περιοχές του κόσμου για το 2020, το
13,1% επί του συνόλου των ελληνικών
εξαγωγών είχε προορισμό την Ασία (14,6%
το 2019), το 5,7% τις χώρες της Βορείου
και Νοτίου Αμερικής (6,3% το 2019), το 6,2% τις χώρες της Αφρικής (6,9% το 2019) και το 1,0% την Ωκεανία
και τις λοιπές χώρες του κόσμου (1,0% το 2019).

Στήριγμα η Ευρώπη
Η συγκέντρωση των ελληνικών εξαγωγών επικεντρώνεται, κυρίως, στη Γηραιά Ήπειρο με τις χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης να απορροφούν των μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών με προορισμό την
παγκόσμια αγορά. 

Ο βαθμός αλληλεξάρτησης μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εμπορικές συναλλα-
γές είναι αντίστροφα ανάλογος προς το βαθμό της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Όταν το παγκόσμιο
ΑΕΠ υποχωρεί, η γεωγραφική συγκέντρωση των ελληνικών εξαγωγών αυξάνεται στις αγορές της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Αντίθετα, όταν το παγκόσμιο ΑΕΠ αυξάνεται η γεωγραφική συγκέντρωση των ελληνικών εξα-
γωγών υποχωρεί από τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυξάνεται σε άλλες γεωγραφικές περιοχές
του κόσμου κυρίως αυτή της Ασίας. Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια συμμετοχή των εξαγωγών από τους 69 κλά-
δους, ως προς το σύνολο των εξαγωγών της Ελλάδας την περίοδο 2010 - 2020, τη σημείωσαν τα φρούτα και
λαχανικά, τα ψάρια παρασκευασμένα, το πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου που είχε και το μερίδιο του λέ-
οντος 31%, τα ιατρικά και φαρμακευτικά, ο σίδηρος και χάλυβας, τα μη σιδηρούχα μέταλλα, τα ηλεκτρικά μη-
χανήματα συσκευές και μέρη αυτών, τα είδη ενδυμασίας και αξεσουάρ ένδυσης και τέλος τα διάφορα βιομη-
χανικά είδη μη κατονομαζόμενα.

Συγκριτικό πλεονέκτημα
Σε ό,τι αφορά στο παγκόσμιο ενδοκλαδικό εμπόριο της Ελλάδας γεωγραφικά και διαχρονικά, αυτό, κυ-

μαίνεται σε υψηλό επίπεδο σχεδόν με όλες τις γεωγραφικές περιοχές του κόσμου, με τις βασικές κατηγορίες
των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και πρώτων υλών να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις.

Το δυνητικό συγκριτικό πλεονέκτημα ανά κατηγορία ή κλάδο εξαγωγικής δραστηριότητας (τρόφιμα και
ζώα ζωντανά, ποτά και καπνός, πρώτες ύλες μη εδώδιμές εκτός από καύσιμα, ορυκτά καύσιμα και λιπαντικά,
λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης, βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη κλπ.)
παρουσιάζεται θετικό, έστω και εάν η πλειονότητα των κλάδων αυτών παρουσιάζουν ελλείμματα στο εμπορι-
κό ισοζύγιο, έναντι των αντίστοιχων εισαγωγών.

Αυξημένη ζήτηση για εναλ-
λακτικά τρόφιμα στα σού-
περ μάρκετ, όπως το φυτι-
κό τυρί, παρατηρείται τα τε-
λευταία χρόνια, τάση η
οποία αναμένεται να συνε-
χιστεί με πιο έντονους ρυθ-
μούς την επόμενη δεκαε-
τία. 

Θύμιος Κτενίδης 
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Ποιες είναι οι κρίσιμες αγορές 
για τα ελληνικά προϊόντα  

Η συνεχής διεύρυνση των
μεριδίων των αγροτικών και
βιομηχανικών προϊόντων στις
διεθνείς αγορές, δημιουργούν την
αισιοδοξία ότι μετά το τέλος της
πανδημίας, οι σχετικοί ρυθμοί θα
επιταχυνθούν, 

Ειδικά για τις ελληνικές εξαγωγές αγροτι-
κών και βιομηχανικών προϊόντων, πρέπει να
σημειωθεί ότι διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
Οι χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώ-
πης (Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Γερμανία,
Δανία, Νορβηγία, Πολωνία, Αυστρία κ.ο.κ.)
απορροφούν σημαντικά μερίδια σε αγροτικά
προϊόντα από το σύνολο των ελληνικών εξα-
γωγών. Επίσης, διαπιστώνεται ότι, χώρες με
μεγαλύτερες γεωγραφικές αποστάσεις σε
σχέση με τις ευρωπαϊκές (Αυστραλία, Ιαπω-
νία, Ταϊλάνδη, Καναδάς, ΗΠΑ) έχουν αυξη-
μένη προτίμηση για τα ελληνικά αγροτικά
προϊόντα όπως φαίνεται από το βαθμό απορ-
ρόφησης τους, σε σχέση με άλλες βασικές
κατηγορίες των ελληνικών εξαγωγών. 
Αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην οι-
κονομική διπλωματία της Ελλάδας και κυ-
ρίως στις προσπάθειες που καταβάλει να
προωθήσει τις ελληνικές εξαγωγές αγροτι-
κών προϊόντων και όχι μόνο στις διεθνείς
αγορές, καθώς επίσης και στις προσπάθειες
να προστατευτεί τόσο ο βαθμός διείσδυσης
από δασμολογικά και μη εμπόδια, όσο και τα
μερίδια των ελληνικών προϊόντων στις διά-
φορες αγορές του κόσμου, από αθέμιτες
πρακτικές εμπορίου που συχνά διαπιστώνου-
με τα τελευταία έτη στις διεθνείς αγορές σε
βάρος των ελληνικών εξαγωγών.

Κλάδοι και προϊόντα

Η εγχώρια παραγωγή προϊόντων με προ-
σανατολισμό τις διεθνείς αγορές, ομαδοποι-
είται σε δέκα μονοψήφιες κατηγορίες σύμ-
φωνα με την Τυποποιημένη Ταξινόμηση του
Διεθνούς Εμπορίου (ΤΤΔΕ). 

Οι κατηγορίες αυτές είναι τα τρόφιμα και
ζώντα ζώα, τα ποτά και ο καπνός, οι πρώτες
ύλες μη εδώδιμες εκτός από τα καύσιμα, τα
ορυκτά καύσιμα και λιπαντικά, τα λάδια και λί-
πη ζωικής ή φυτικής προέλευσης (ελαιόλα-
δο), τα χημικά προϊόντα και συναφή, τα βιο-
μηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά
πρώτη ύλη, τα μηχανήματα και υλικό μεταφο-
ρών, τα διάφορα βιομηχανικά είδη και οι συ-
ναλλαγές μη ταξινομημένες.

Παρά τη μικρότερη αύξηση του αγροτικού
τομέα σε σχέση με τις άλλες τρεις βασικές κα-
τηγορίες των εξαγωγών, τα αγροτικά προϊόν-
τα παρουσίασαν σημαντικές επιδόσεις τόσο
όσον αφορά στο βαθμό εξαγωγιμότητας τους
(εξαγωγές αγροτικών προϊόντων ως προς την
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία), όσο και στο
βαθμό κάλυψης (coverratio) των εισαγωγών
από τις αντίστοιχες εξαγωγές. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξαγω-
γές ελληνικών προϊόντων υποχώρησαν ρα-
γδαία το 2020, με μεγαλύτερη αυτή του Μαΐ-
ου 30,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2019. Ωστόσο, η επιβράδυνση της υπο-
χώρησης των εξαγωγών κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2020 είχε ως αποτέλεσμα η μεί-
ωση των εξαγωγών το 2020 σε σχέση με το
2019 να ανέλθει στο 9,3%, στα ίδια επίπεδα
με την υποχώρηση του ΑΕΠ της ελληνικής οι-
κονομίας.

INFO
Δέκα κατηγορίες
αντιπροσωπεύουν
το μεγαλύτερο
μερίδιο 
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Αλκιβιάδης Καλαμποκης: Η μετάβαση στην
ψηφιακή εποχή το επόμενο στοίχημα για
τις Κρητικές εξαγωγικές επιχειρήσεις

Με τις εξαγωγές να καταγράφουν
θετικό πρόσημο το δύσκολο 2020, ο
υπερδραστήριος Σύνδεσμος
Εξαγωγέων Κρήτης χαράζει τη
μελλοντική πορεία του θέτοντας
νέους άμεσους και
μακροπρόθεσμους στόχους. 

Ο Πρόεδρός του, Αλκιβιάδης Καλαμπό-
κτης, μιλά σε μία συνέντευξη εφ όλης
της ύλης για τις προκλήσεις και τα προ-

βλήματα, την αναζωπύρωση των εξαγωγών και
τις επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς και για τα
νέα απαραίτητα εφόδια των επιχειρήσεων στην
εξαγωγική τους προσπάθεια. Με ουσιαστικό
και ευθύ λόγο, έχοντας ενδελεχή γνώση, αφού
είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του ΣΕΚ επί 16 συ-

ναπτά έτη, ο κ. Καλαμπόκης αναλύει τις ανησυ-
χίες του στο φλέγον θέμα της σήμανσης προ-
ϊόντων με το σύστημα Nutri Score, που πλήττει
πολλά από τα ελληνικά προϊόντα και παρουσιά-
ζει τον στρατηγικό σχεδιασμό για την περαιτέρω
ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Σε ένα απολογισμό, μετά από 27 χρόνια πο-
ρείας του Συνδέσμου, πόσο εύκολο ή δύσκο-
λο ήταν να επιτευχθεί ο στόχος της εξωστρέ-
φειας των κρητικών επιχειρήσεων;

Ήταν από τα πιο δύσκολα έργα, που δεν είχε
να κάνει με το θέμα των προϊόντων και της ποι-
ότητάς τους. Το βασικότερο πρόβλημα που αν-
τιμετωπίσαμε σε αυτήν την πορεία, και στην
προσωπική μου πορεία στον ΣΕΚ τα τελευταία
16 χρόνια, ήταν να αλλάξουμε την νοοτροπία
του κόσμου και να τους πείσουμε ότι η εξωστρέ-

INFO
Εξαγωγές Κρητικών
Προϊιοντων 2020
Τρόφιμα & Ποτά
52,4%
Χημικά & 
Πλαστικά
28,2%
Αγροτικός 
Εξοπλισμός
6,1%
Κλωστοϋφαντουργία 
& Ένδυση
5,7%
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φεια είναι ο μόνος δρόμος, αλλά και να αλλά-
ξουμε την πεποίθηση ότι μόνο η ποιότητα ενός
προϊόντος αρκεί. Αυτή την αλλαγή τη βλέπουμε
έντονα τα τελευταία χρόνια, με τις νέες συ-
σκευασίες, τις πιστοποιήσεις, τις νέες παραγω-
γικές μονάδες, τη στροφή στις νέες τάσεις της
παγκόσμιας αγοράς, τη συμμετοχή σε εκθέσεις
κ.α. Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση ήταν να πεί-
σουμε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τους εμ-
πλεκόμενους φορείς για την ενιαία παρουσία,
κάτω από κοινή ομπρέλα, σε εκθεσιακά γεγο-
νότα και δράσεις εξωστρέφειας, για να μεγιστο-
ποιείται η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της
Κρητικής Διατροφής. 

Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο επίτευγμα του
Συνδέσμου;

Από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ΣΕΚ εί-
ναι που αντέστρεψε πλήρως την εικόνα των
κρητικών εξαγωγών, πάντα σε συνεργασία με
τις ίδιες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Αλλά το
σημαντικότερο επίτευγμα είναι, όπως αναφέρω
και παραπάνω, η πρώτη ενωμένη και συντεταγ-
μένη παρουσία των Κρητικών εξαγωγικών επι-
χειρήσεων σε μεγάλα εκθεσιακά γεγονότα του
εξωτερικού, κάτω από την επωνυμία Region of
Crete, και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν
υπήρχε καν ο αιρετός θεσμός της Περιφέρειας.
Σήμερα βλέπουμε ότι όλες οι Περιφέρειες της
Ελλάδας κινούνται με αυτή τη λογική, χρησιμο-
ποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα του Περιφε-
ρειακού Marketing. Έτσι, φαίνεται συντεταγμέ-
να η παρουσία των Περιφερειών στις διεθνείς
εκθέσεις και αναδεικνύονται τα ξεχωριστά πλε-
ονεκτήματα της κάθε Περιφέρειας, με τη λογική
της συντονισμένης παρουσίας. Άρα, και η εικό-
να των Περιφερειών είναι καλύτερη, και η εικό-

να συνολικά της Ελλάδας είναι καλύτερη. Αυτό
το βλέπαμε από τους Ιταλούς για χρόνια και
πλέον θεωρείται δεδομένο και για την Ελλάδα,
αλλά πρέπει να οριοθετηθούν οι νέοι στόχοι για
να προλάβουμε τις νέες εξελίξεις, ιδιαίτερα με-
τά την πανδημία.

Πώς καταφέρνετε να προσπεράσετε τα εμπό-
δια της πανδημίας;

Η πανδημία έπληξε όλες τις επιχειρήσεις,
άλλες σε μεγαλύτερο, άλλες σε μικρότερο βαθ-
μό. Πέραν της καθημερινότητας που αντιμετω-
πίζουμε όλοι μας με τον περιορισμό των μετακι-
νήσεων, το βασικότερο πρόβλημα που αντιμε-
τώπισαν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις ήταν το
κλείσιμο της εστίασης, που σε συνδυασμό,
όμως, με την αύξηση της κατανάλωσης εντός
των σπιτιών λόγω lock down, όχι μόνο στην Ελ-
λάδα αλλά και παγκόσμια, οδήγησε σε μια αύ-
ξηση της ατομικής ζήτησης των προϊόντων του
αγροδιατροφικού τομέα. Όσες λοιπόν επιχειρή-
σεις είχαν καταφέρει να τοποθετηθούν στα su-
per markets είχαν καλύτερες πωλήσεις. Σε
συνδυασμό με τη χαμηλότερη τιμή για το ελαι-
όλαδο, που το έκανε πιο προσιτό στον κατανα-
λωτή, οι Κρητικές εξαγωγές κατά το 2020 κατέ-
γραψαν θετικό πρόσημο, για πρώτη φορά μετά
το 2015. Άρα, θεωρώ ότι η πανδημία έως ένα
βαθμό ευνόησε κάποιους κλάδους, αλλά έπλη-
ξε κάποιους άλλους, όπως π.χ. ο κλάδος του
κρασιού, του οποίου η κατανάλωση γίνεται κυ-
ρίως μέσω της εστίασης. Θεωρώ ότι μόλις ανοί-
ξει η εστίαση, θα επιστρέψουμε στα επίπεδα
προ πανδημίας και η κατανάλωση θα έρθει στα
φυσιολογικά επίπεδα. Πρέπει όμως η μετάβαση
στην ψηφιακή εποχή, που η πανδημία επέβαλλε
ραγδαία στην καθημερινότητά μας, να αποτελέ-

INFO
Εξαγωγές
αγροδιατροφικού
τομέα
Ελαιόλαδο
147,5 εκ. Ευρώ
(+24,2%)
Κηπευτικά 
47,8 εκ. ευρώ
μ(+2,8%)
Φρούτα
22,3 εκ. Ευρώ
(+20,5%)
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σει πλέον το επόμενο στοίχημα για τις Κρητικές
εξαγωγικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η
συμμετοχή σε ψηφιακές εκθέσεις, η παρουσία
των Κρητικών επιχειρήσεων σε όλα τα σύγχρο-
να κοινωνικά και επαγγελματικά δίκτυα, η ψη-
φιοποίηση πολλών από τις μέχρι πρότινος κα-
θημερινές εργασίες, πρέπει να αποτελέσουν
εφόδια των επιχειρήσεων για την πλήρη προ-
σαρμογή τους στη νέα ψηφιακή πραγματικότη-
τα.

Ποιος ο εξαγωγικός απολογισμός της δύσκο-
λης  χρονιάς του 2020;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής που επεξεργάστηκε ο Σύνδε-
σμος Εξαγωγεών Κρήτης, το 2020 έκλεισε για
τις Κρητικές εξαγωγές με θετικό πρόσημο,
όπως αναφέρω και παραπάνω για πρώτη φορά
από το 2015, που αγγίζει σχεδόν το 14%, με τις
εξαγωγές να φτάνουν τα 463,2 εκ. ευρώ, έναντι
των 406,9 εκ. ευρώ το περυσινό αντίστοιχο διά-
στημα. Αν και ο κλάδος των Τροφίμων & Ποτών
αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών
της Κρήτης, είμαστε κοντά σε όλες τις εξαγωγι-
κές επιχειρήσεις. Έτσι, η σειρά ενημερωτικών
εκδηλώσεων που διοργανώνουμε για τις αγο-
ρές των Η.Π.Α., Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας,
Βελγίου και Ολλανδίας καλύπτουν όλους τους
κλάδους, τον αγροδιατροφικό, των καλλυντι-
κών, των δομικών υλικών, των φαρμακευτικών
προϊόντων κ.α. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο
κομμάτι των κρητικών εξαγωγών κατέχουν οι
μεγάλες εταιρείες πλαστικών της Κρήτης, που
κι αυτές κατά την περίοδο της πανδημίας κατέ-
γραψαν αυξητικά νούμερα. Γενικά και με βάση
τα παραπάνω, θεωρώ ότι το 2020 αποτέλεσε
μια καλή χρονιά για τις εξαγωγές της Κρήτης, με
αύξηση μεγαλύτερη από την αύξηση του συνό-
λου των ελληνικών εξαγωγών, η οποία οριακά
άγγιξε το 3%.

Πόσο σας ανησυχεί το θέμα της σήμανσης
των προϊόντων με το σύστημα Nutri Score;

Το θέμα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς
πλήττει πολλά από τα Κρητικά προϊόντα, όπως
το ελαιόλαδο. Ένα από τα κυριότερα προβλήμα-
τα που δημιουργεί η χρήση του, ιδιαιτέρως αν
καταστεί υποχρεωτικό, με την παρούσα μορφή,
είναι ότι δεν αξιολογεί το συνολικό διατροφικό
προφίλ των προϊόντων και παραβλέπει έτσι την
περιεκτικότητα σε ωφέλιμα συστατικά. Επίσης,
δεν αξιολογεί τον τρόπο παραγωγής και επε-
ξεργασίας των τροφίμων, άρα στην ουσία δίνει
παραπλανητικές πληροφορίες στον καταναλω-
τή και δεν τον βοηθάει να κάνει πιο υγιεινές επι-
λογές, όπως είναι και η οδηγία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Επιπλέον, αδικεί κατάφορα τα φυσι-
κής προέλευσης και μονοσυστατικά τρόφιμα
(εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, επιτραπέζιες
ελιές κ.α.), τα οποία δεν επιδέχονται τροποποί-
ηση στη σύστασή τους, ενώ φανερά επωφελεί
τα επεξεργασμένα και πολυσυστατικά τρόφιμα.
Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης έχει κινηθεί
προς όλες τις κατευθύνσεις, Υπουργεία, Ευρω-
βουλευτές, Περιφέρεια Κρήτης, Επιμελητήρια,
για να προλάβουμε την εφαρμογή του συγκε-
κριμένου συστήματος με την παρούσα μορφή,
μια μορφή που αδικεί βασικά προϊόντα της Κρη-
τικής Διατροφής, καταθέτοντας πολύ συγκεκρι-
μένες, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις
για την αλλαγή του συστήματος. 

Από τους στόχους του Συνδέσμου είναι η
προβολή της Κρητικής διατροφής στο εξωτε-
ρικό, δράση η οποία, στην πραγματικότητα,
ωφελεί πολυεπίπεδα ολόκληρη την Ελλάδα.
Σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτές οι προσπά-
θειες; 

Ο ΣΕΚ, κατά τη διάρκεια της 25ετούς πορεί-
ας του έχει διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις
για την προβολή της Κρητικής Διατροφής, σε
συνεργασία με τα Γραφεία Οικονομικών & Υπο-

INFO
Κυριότεροι αγοραστές
Γερμανία 20,3%
Ιταλία 17%
Γαλλία 6,1%
Ολλανδία 5,7%
Πολωνία 4,3%
Την δεκάδα
συμπληρώνουν
Η.Π.Α., Ηνωμένο
Βασίλειο, Κύπρος,
Ισπανία,  Αυστρία.



θέσεων των Ελληνικών Πρεσβειών ανά τον κό-
σμο, σε υψηλού επιπέδου εστιατόρια και με κα-
λεσμένους αγοραστές, δημοσιογράφους, δια-
μορφωτές κοινής γνώμης. Στη συνέχεια αλλά-
ξαμε τη στρατηγική μας και στα πλαίσια της συμ-
μετοχής της Κρήτης και των κρητικών επιχειρή-
σεων σε μεγάλα εκθεσιακά γεγονότα του εξω-
τερικού, διοργανώναμε πάντα ημέρες Κρητικής
Διατροφής, με σεφ που μαγείρευαν παραδο-
σιακές συνταγές με τη χρήση των προϊόντων
των εκθετών. Έτσι, είχαμε τη δυνατότητα να
προβάλλουμε και να αναδείξουμε την Κρητική
Διατροφή πιο στοχευμένα σε επαγγελματίες
επισκέπτες των εκθέσεων στο περίπτερο της
Περιφέρειας Κρήτης και της Αγροδιατροφικής
Σύμπραξης, παράλληλα με την προβολή των
σύγχρονων εξαγωγικών επιχειρήσεων, με τις
καινοτόμες συσκευασίες και τις πιστοποιήσεις
τους. Στους άμεσους στόχους είναι και η προ-
βολή της κρητικής διατροφής στο εξωτερικό με
τα νέα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας αξιοποιών-
τας τη δύναμη των κοινωνικών και επαγγελμα-
τικών δικτύων. 

Ποια είναι τα παραδοσιακά, αλλά και τα και-
νοτόμα μεγάλα εξαγωγικά “όπλα” της Κρή-
της;

Τα κυριότερα παραδοσιακά εξαγωγικά προ-
ϊόντα της Κρήτης είναι το ελαιόλαδο, τα κηπευτι-
κά και σε μικρότερο ποσοστό το μέλι, το κρασί,
τα αρτοποιήματα. Από εκεί και πέρα, η Κρήτη
έχει βιομηχανία, όπως είναι τα πλαστικά, με και-
νοτόμα προϊόντα, παγκόσμιες πατέντες και δι-
είσδυση σε όλες τις αγορές του κόσμου, ο
αγροτικός εξοπλισμός, τα συστήματα πυρασφά-
λειας, τα δομικά υλικά και διάφορα άλλα, που
αποδεικνύουν ότι αν υπήρχε μεγαλύτερη δια-
σπορά στην παραγωγική διαδικασία της Κρήτης
και δεν ήταν τόσο εστιασμένη στον αγροδιατρο-
φικό τομέα, τότε οι εξαγωγές μας, αλλά και η
απασχόληση, θα είχαν μεγαλύτερη αύξηση.
Βάσει των στοιχείων που έχουμε για το 2020,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο κλάδος των νερών,
αναψυκτικών και χυμών, που παρουσιάζει ανο-
δική πορεία. 

Ποιοι οι νέοι άμεσοι στόχοι του ΣΕΚ και ποιοι
οι μακροπρόθεσμοι;

Ο πρώτος άμεσος στόχος μας είναι να εντεί-
νουμε τις προσπάθειές μας για το θέμα του Nu-
tri – Score και να αποφύγουμε τις δυσάρεστες
εκπλήξεις που μπορεί να επιφέρει με την υπο-
χρεωτική σήμανση και τις απαιτήσεις που ήδη
άρχισαν να έχουν κάποιες αλυσίδες του εξωτε-
ρικού. Άμεσο στόχο επίσης αποτελεί, μόλις γυ-
ρίσουμε στην κανονικότητα, να επιστρέψουμε
στις εκθέσεις με μεγαλύτερη δυναμική για να
καλύψουμε το χαμένο έδαφος της παρουσία-
σης των νέων προϊόντων. Μπορεί οι εξαγωγές
μας να αυξήθηκαν, αλλά η προβολή των κρητι-
κών προϊόντων, νέων και παλιών, γινόταν το τε-
λευταίο διάστημα μόνο μέσα από διαδικτυακά
γεγονότα. Πρέπει να επιστρέψουμε στην φυσι-
κή παρουσία που, σε συνδυασμό με τη διαδι-
κτυακή, θα οδηγήσει στην καλύτερη προβολή
των προϊόντων μας και παράλληλα οι επισκέ-

πτες θα μπορούν όχι απλά να τα δουν, αλλά και
να τα γευτούν, να τα μυρίσουν, να αισθανθούν
τη διαφορά και την ανώτερη ποιότητά τους.

Επίσης, σε συνέχεια των τεσσάρων εκδηλώ-
σεων που υλοποιούνται αυτήν την περίοδο, με
μεγάλη επιτυχία πέρα από κάθε προσδοκία,
ετοιμάζουμε σειρά νέων, στα πλαίσια της διαδι-
κτυακής έκθεσης FOOD MARKET SHOW που
πραγματοποιείται κατά το διάστημα 11 – 14
Μαΐου, για την παρουσίαση των αγορών της Αυ-
στρίας, της Κίνας, της Σιγκαπούρης και των
Η.Π.Α. 

Ακόμα ένας στόχος μας, ο οποίος είναι μεν
άμεσος, αλλά αποτελεί και μακροπρόθεσμη
στρατηγική μας, είναι η επαφή μας με την Κυ-
βέρνηση για τη διαμόρφωση πολιτικών που
έχουν να κάνουν με τις εξαγωγές της Κρήτης,
όπως η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για το
ελαιόλαδο, η αναδιάταξη του παραγωγικού το-
μέα κ.α. Τέλος, μακροπρόθεσμο στόχο αποτε-
λεί η επιμόρφωση των ανθρώπων που δραστη-
ριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν
στο εξαγωγικό εμπόριο και με αυτόν τον σκοπό
ετοιμάζουμε αυτήν την περίοδο νέα σειρά σεμι-
ναρίων, υψηλού επιπέδου και με καθαρά εξα-
γωγικό χαρακτήρα. 
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INFO
Ποαοστό αύξησης
εξαγωγών 2020
Τρόφιμα & Ποτά
16,6%
Χημικά & Πλαστικά 
8,4%
Αγροτικός
Εξοπλισμός 
17,4%
Κλωστοϋφαντουργία
& Ένδυση 
23,8%
Μηχανές & Συσκευές 
13,1%
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Το κρασί της Νεμέας 
“πρωταγωνιστεί” στη Σουηδία

Το ελληνικό κρασί της Νεμέας, η
παραδοσιακή μας κουζίνα, αλλά και
το φυσικό κάλλος του Νομού
Κορίνθου, έχουν την τιμητική τους
σε πολυσέλιδο αφιέρωμα του
έγκριτου σουηδικού online
περιοδικού COUNTRYSMART, όπως
και στο αντίστοιχο έντυπο ετήσιο
περιοδικό πολυτελείας, που
κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον
περασμένο Φεβρουάριο.

Π ρόκειται για εξαιρετική προβολή, που
προέκυψε σε συνέχεια ταξιδίου εξοι-
κείωσης, που οργάνωσε ο ΕΟΤ Σκανδι-

ναβίας (24 έως 28/09/2019) σε Αθήνα, Λου-
τράκι, Κόρινθο, Βραχάτι Κορινθία και Νεμέα με
σκοπό την προβολή προορισμών που συνδυά-
ζουν την γαστρονομία, τον ιαματικό τουρισμό,
αλλά και της φυσικές ομορφιές της περιοχής.

Στο ταξίδι εξοικείωσης συμμετείχαν τόσο οι
ιδιοκτήτες Kristina Fröling και Lars Ottoson του
περιοδικού, όσο και συνεργάτες του δημοσιο-
γράφοι, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν
πολύ ενδιαφέρουσες επισκέψεις σε τοπικά οι-
νοποιεία.

Το αφιέρωμα

Το συγκεκριμένο 20σέλιδο αφιέρωμα για τους
προαναφερόμενους προορισμούς, συγκέντρωσε
πάνω από 1,8 εκ. Views και φιλοξενείται στο σύν-
δεσμο: online.flipbuilder.com/evvb/aglq/mobi-
le/index.html σελ. 34 έως και 53.

Η μεγάλη αναγνωσιμότητα του θέματος, αλ-
λά και η άριστη συνεργασία με τον ΕΟΤ Σκανδι-

ναβίας, οδήγησε τους ιδιοκτήτες του περιοδι-
κού, να εντάξουν ένα απόσπασμα επτά σελί-
δων, από το οnline αφιέρωμα του 2019, στην
πολυτελή ετήσια έκδοση των 238 σελίδων, το
οποίο τέθηκε για πρώτη φορά σε κυκλοφορία
φέτος και η οποία κυκλοφόρησε τέλος Φε-
βρουαρίου 2021.

Το ηλεκτρονικό περιοδικό COUNTRY-
SMART Σουηδίας με θεματολογία Lifestyle, in-
terior design, tourism, country life, Gastrono-
my κ.α.,μπορούν να το διαβάσουν οι ενδιαφε-
ρόμενοι από την πλατφόρμα Readly
(https://se.readly.com/countrysmart), όπου -
μέσω μηνιαίας συνδρομής- είναι προσβάσιμες
140.000 εκδόσεις, σε Σουηδία, Αγγλία, Γερμα-
νία, Ολλανδία, Ιταλία με περισσότερα από 99
εκ. Views.

Ο Οινοποιητικός 
Συνεταιρισμός Νεμέας

Ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας
ιδρύθηκε στις 11 Μαΐου 1937 και αρχικά αριθ-
μούσε 70 μέλη. Το 1959, σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Οίνου, έκανε την πρώτη πειραματική
εμφιάλωση Αγιωργίτικου.

Σήμερα, ύστερα από 82 χρόνια λειτουργίας
και σε σύγχρονες εγκαταστάσεις ο Συνεταιρι-
σμός, αριθμεί πάνω από 500 μέλη - καλλιεργη-
τές της αυτόχθονης ερυθρής ποικιλίας «Αγιωρ-
γίτικο» - και έχει τη δυνατότητα να οινοποιεί ετη-
σίως μέχρι και 7.000 τόνους σταφύλι, γεγονός
που τον καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους
παραγωγούς πανελλαδικά.

Στις εγκαταστάσεις που είναι σε οικόπεδο
33 στρεμμάτων με κτιριακό χώρο 8.500μ²,
υπάρχουν 10.000 τόνων στεγαζόμενες δεξαμε-
νές (Inox).

INFO
15 και πλέον 
οι χώρες που
εισάγουν το κρασί
Νεμέας
427 γαλλικά δρύινα
βαρέλια για την
παλαίωση του
κρασιού
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Πολύ κοντά σε συμφωνία
βρίσκονται η Κολιός με την
Δωδώνη. Η Δωδώνη έχει προ-
χωρήσει ήδη στην προσφορά
τιμήματος προς την Κολιός, το
οποίο έχει αποδεχτεί η διοίκη-
ση της εταιρείας. Την τελική
έκβαση της συγκεκριμένης
προσέγγισης θα κρίνει ο ορ-
κωτός ελεγκτής, ο οποίος εξε-
τάζει εξονυχιστικά τα βιβλία
και τις υποχρεώσεις της Κο-
λιός αυτή την περίοδο. 

“Αγκάθι” στην πορεία της
Κολιός παρά το σημαντικό
εκτόπισμά της, με τζίρο που
αγγίζει τα 100 εκατομμύρια
ευρώ το 2019, παραμένουν
τόσο οι προϋπάρχουσες υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από
την πτωχευμένη – συνδεδεμέ-
νη γαλακτοβιομηχανία Αγνό,
όσο και οι υψηλές δανειακές
και λοιπές υποχρεώσεις της
Κολιός.

Οκτώ βραβεία για τα κρασιά της Ένωσης Ηρακλείου

Κοντά σε συμφωνία Δωδώνη – Κολιός

Η Ένωση Ηρακλείου μετά από πολλά χρόνια, βρέθηκε ξανά στην κορυφή
κερδίζοντας οχτώ μετάλλια στο διεθνή διαγωνισμό οίνου PAR WINE AWARD
INTERNATIONAL 2021 που έγινε στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα Χρυσό Μετάλλιο κέρδισαν το DOMENICO ποικιλίας Βιδια-
νό, DOMENICO ποικιλίας Θραψαθήρι, ΕΡΩΦΙΛΗ λιάτικο και το ΚΟΝΑΚΙ ροζέ.

Με ασημένιο μετάλλιο βραβεύτηκαν ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ λευκό – ροζέ -
κόκκινο και το ΚΟΝΑΚΙ λευκό.

Επιμελητήριο Αιτ/νίας:
B2B συναντήσεις για 
τον κλάδο τροφίμων

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενη-
μερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι  Εμπο-
ρικό Επιμελητήριο του Μπάρι και η Ένωση
Ιταλικών Επιμελητηρίων Απουλίας, στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Freshways», αναζη-
τούν ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου τρο-
φίμων, προκειμένου να συμμετάσχουν σε
διαδικτυακές B2B συναντήσεις και να έρ-
θουν σε άμεση επαφή με την ιταλική αγορά.



Amazon: Σούπερ μάρκετ χωρίς ταμεία στο Λονδίνο

MyData από το Επιμελητήριο Αργολίδας

Ο κολοσσός των διαδικτυακών αγορών Amazon άνοιξε στο Λονδίνο, για πρώτη φορά εκτός των ΗΠΑ, ένα σούπερ μάρκετ
που επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους χωρίς να περνούν από το ταμείο, σε ένα νέο βήμα στον έντονο ο
ανταγωνισμό με τους παραδοσιακούς εμπόρους.

Οι πελάτες μπορούν να σκανάρουν ένα κωδικό QR στα έξυπνα τηλέφωνά τους μπαίνοντας στο κατάστημα, στη συνέχεια να
κάνουν τις αγορές τους και να βγουν απευθείας από το κατάστημα. Ωστόσο, κάθε προϊόν που παίρνει ο καταναλωτής από τα ρά-
φια χρεώνεται αυτομάτως στον λογαριασμό του μέσω της εφαρμογής στο τηλέφωνό του.

Το κατάστημα λειτουργεί με αισθητήρες, κάμερες και αλγόριθμους "deep learning".
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και με ευρεία συμ-
μετοχή η διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «MyData»
(Ηλεκτρονικά Βιβλία) – Οι Υποχρεώσεις των Επιχειρή-
σεων και η Λειτουργία της  Πλατφόρμας. Την εκδήλω-
ση διοργάνωσαν Επιμελητήριο Αργολίδας σε συνερ-
γασία με το 11ο Περιφερειακό τμήμα Πελοποννήσου
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Την εκδήλωση προλόγισαν ο Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Αργολίδας Φώτης Δαμούλος, ο οποίος επι-
σήμανε την σημασία κατανόησης του νέου πλαισίου
από τους επιχειρηματίες και τις αλλαγές που επιφέρει
στην έως τώρα επιχειρησιακή λειτουργία τους, ο Πρό-
εδρος του 11ου Περιφερειακού τμήματος Πελοπον-
νήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Πά-
νος Κρητικός και ο Γενικός Γραμματέας του τμήματος
Γιάννης Μαρινόπουλος  Γιάννης, οι οποίοι τοποθετή-
θηκαν για την κρισιμότητα και τις σημαντικές αλλαγές
που επιφέρει η εφαρμογή MyData στις υποχρεώσεις
των επιχειρήσεων και των φοροτεχνικών.

Η κεντρική παρουσίαση έγινε από τον Κωνσταντίνο
Νιφορόπουλο, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, συγγραφέα
Λογιστικών και Φορολογικών βιβλίων, συνεργάτη και
αρθρογράφο στην φορολογική και λογιστική πύλη –
ιστοσελίδα ενημέρωσης «www.taxheaven.gr».



11

Την επείγουσα υλοποίηση της δέσμευσης της Πε-
ριφέρειας Κρήτης για Νέο Πρόγραμμα Μη Επιστρε-
πτέας Χρηματοδότησης, στοχευμένο στις Πολύ Μι-
κρές Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες, ζητά με ανακοί-
νωση του το Επιμελητήριο Χανίων, τονίζοντας πως ότι
το 30% των πολύ μικρών επιχειρήσεων των Χανίων θα
κλείσει χωρίς αποτελεσματική ενίσχυση μετά τα αλλε-
πάλληλα lockdowns.

“Διαπιστώσαμε ότι με την ίδια απόφασή σας απορ-
ρίφθηκαν 557 μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότη-
σης ισάριθμων επιχειρήσεων, με σχετική τεκμηρίωση
(περιλαμβάνονται οι αιτήσεις που δεν πληρούν τις τυ-
πικές προϋποθέσεις, ή/και έχουν ελλείψεις στα δι-
καιολογητικά οι οποίες δεν επιτρέπουν την εξαγωγή
ασφαλούς συμπεράσματος για την ικανοποίηση των
τυπικών προϋποθέσεων), συνολικού προϋπολογι-
σμού δημόσιας δαπάνης 14.175.188,60 ευρώ. Εξαι-
τίας της πρωτοφανούς πίεσης που δέχονται τον τελευ-
ταίο χρόνο οι επιχειρήσεις και οι σύμβουλοί τους για
την διαχείριση πολύπλοκων και διαφορετικών γραφει-
οκρατικών διαδικασιών με αντικείμενο τη διεκδίκηση
μέτρων στήριξής τους, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε
την εξάντληση της ευελιξίας των οργάνων αξιολόγη-
σης κατά την επικείμενη διαδικασία εξέτασης των τυ-
χόν από μέρους τους δίκαιων ενστάσεων”.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου για το Ενετικό Λιμάνι

Επιμελητήριο Χανίων: Ενίσχυση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις

Τη διατήρηση του Δημόσιου Χαρακτήρα του Ενετικού Λιμανιού Ηρακλείου και των παραπλήσιων σε αυτό δομών (Κούλες,
Νεώρια κλπ)  ζητεί με επιστολή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Μανώλης Αλιφιεράκης. Στην επιστολή γίνεται αναφορά  στην έντονη φημολογία των τελευταίων
ημερών για πιθανή παραχώρηση του Ενετικού Λιμανιού σε επενδυτές, στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης του Εμπορικού Λιμανιού και
στην ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου να ζητηθεί η εξαίρεση του ενετικού τμήμα-
τος από τις επενδύσεις, ως τμήματος της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα.
Λίνα Μενδώνη και τον Υπουργό Τουρισμού, κ .Χάρη Θεοχάρη.
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Τα ελληνικά προϊόντα με τη 
μεγαλύτερη ζήτηση στον Καναδά

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που
προσφέρει η αγορά του Καναδά για
τις ελληνικές επιχειρήσεις,
παρουσιάστηκαν στο webinar:
«Doing Business in Canada - COVID
19 Challenges and Opportunities»,
το οποίο διοργάνωσε η Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise
Greece), σε συνεργασία με το
Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων της
ελληνικής πρεσβείας στην Οττάβα.

Σ ε ανακοίνωσή της η Enterprise Greece
σημειώνει ότι ο Καναδάς είναι μεταξύ των
χωρών με τον υψηλότερο μέσο μισθό

στον κόσμο και διαθέτει ένα από τα ασφαλέστε-
ρα χρηματοπιστωτικά συστήματα παγκοσμίως,
γεγονός που τον καθιστά μια ενδιαφέρουσα
αγορά-στόχο για τους Έλληνες εξαγωγείς και
μια ιδανική αγορά για εξαγωγές προϊόντων
υψηλής ποιότητας.

Τα περιζήτητα προϊόντα
Σύμφωνα με το Export Potential Map της

ΙTC, τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες εξαγωγικές
δυνατότητες στον Καναδά είναι οι ελιές, το παρ-
θένο ελαιόλαδο και τα φάρμακα. Αυξημένη επί-
σης ζήτηση παρατηρείται και για βιολογικά προ-
ϊόντα, ενώ οι ενεργειακές μπάρες και το ελληνι-
κό, στραγγιστό, κατσικίσιο γιαούρτι, παρουσιά-
ζουν μεγάλη δυναμική καθώς ανταποκρίνονται
στα διατροφικά πρότυπα των Καναδών κατανα-
λωτών.

Η εντεταλμένη σύμβουλος και εκτελεστικό
μέλος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, Μπέττυ
Αλεξανδροπούλου, ανέφερε: «Εστιάζοντας
στην πολλά υποσχόμενη αγορά του Καναδά, ιδι-
αίτερες είναι οι εξαγωγικές μας προοπτικές στον
τομέα του τροφίμου, ενώ ο κλάδος του κρασιού,
παρουσιάζει ισχυρή δυναμική. Η Enterprise
Greece θα υλοποιήσει μέσα στα επόμενα τρία
χρόνια, ξεκινώντας από φέτος, ένα μεγάλο πρό-
γραμμα υποστήριξης του κλάδου, ενώ ένα ειδι-
κό πρόγραμμα προώθησης θα εστιάσει ειδικά
στην αγορά του Καναδά για τα κρασιά του Αγίου
Όρους».

Προοπτικές για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις

Η διευθύνουσα του Γραφείου ΟΕΥ Οττάβας,
Δήμητρα Σχοινά, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄, παρου-
σίασε τη δομή της καναδικής αγοράς και το θε-
σμικό πλαίσιο που διέπει τις διμερείς σχέσεις
Ελλάδος - Καναδά: «Ο Καναδάς είναι μια μεγά-
λη αγορά με εξαιρετικές προοπτικές για τα ελλη-
νικά προϊόντα. Αν και οι τομείς με τις πιο ελπιδο-
φόρες προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρή-
σεις είναι πρωτίστως οι τομείς τροφίμων, ενέρ-
γειας και τεχνολογίας, υπάρχουν μεγάλες ευ-
καιρίες και σε άλλους τομείς. Ιδιαίτερα επιβοη-
θητική στην προσπάθεια διείσδυσης των ελληνι-
κών επιχειρήσεων στην καναδική αγορά είναι η
προσωρινή εφαρμογή της Συνολικής Συμφω-
νίας Οικονομίας και Εμπορίου ΕΕ-Καναδά (CE-
TΑ), στο πλαίσιο της οποίας έχουν καταργηθεί οι
δασμοί για το 98% των προϊόντων που εμπο-
ρεύεται η ΕΕ με τον Καναδά. Το Γραφείο ΟΕΥ
Οττάβας καθώς και το Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο εί-
ναι στη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων,
στηρίζοντας την εξαγωγική τους προσπάθεια».

INFO
9,3% η μείωση 
των ελληνικών
εξαγωγών το 2020
5,7% των
ελληνικών
εξαγωγών στη
Βόρεια και Νότια
Αμερική
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Φτιαγμένη με την κλασσική συνταγή του Αμερικάνικου Νότου, η
ΒBQ Sauce BRAVA δεν περιλαμβάνει γλουτένη. Χάρη στην ελαφριά
γλυκόξινη γεύση της και στην ισορροπημένη αίσθηση καπνιστού
αρώματος είναι ιδανική, όχι μόνο για αυτούσια χρήση, αλλά και σαν
πολύτιμο συστατικό μαριναρίσματος. Κυκλοφορεί σε συσκευασία Pet
των 510g καθώς και σε πλαστικό μπιτόνι των 4,5 kg για τους επαγγελ-
ματίες της μαζικής εστίασης.

Η εταιρεία MEDITERRANEAN FOODS A.E. έχοντας παρουσία
στην ελληνική αγορά από το 1987 ξεκίνησε τη διαδρομή της στη Πε-
λοπόννησο και συγκεκριμένα στην Κοινότητα Πραγματευτή (Δήμος
Ν. Κυνουρίας) Ν. Αρκαδίας όπου και δημιουργήθηκε το πρώτο της
εργοστάσιό, από τους ιδρυτές της , την οικογένεια Σαλάκου. Σήμερα,
οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου συνεχίζουν να βρίσκονται στην
ίδια περιοχή. Διαθέτει επίσης Αποθηκευτικό Κέντρο συνολικής έκτα-
σης 3.100 τ.μ. στην Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου, όπου στεγάζον-
ται οι Διοικητικές υπηρεσίες της και μέσω αυτού διενεργούνται όλες
οι δραστηριότητες που αφορούν στην Αποθήκευση, Διακίνηση και
Εμπορία των προϊόντων ( BRAVA) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η
MEDITERRANEAN FOODS A.E είναι μια σύγχρονη εταιρεία και ανα-
πτυσσόμενη επιχείρηση στον χώρο της. Στόχοι της είναι: η σταθερή
ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, η εξα-
σφάλιση επιτυχούς πορείας στην ελληνική και ξένη αγορά, η αύξηση
του μεριδίου αγοράς που κατέχει, η ικανοποίηση των απαιτήσεων και
προσδοκιών των πελατών της, η ικανοποίηση των σχετικών με το αν-
τικείμενό της νομοθετικών διατάξεων και κοινωνικών θεσμών.

Νέα μουστάρδα από την εταιρεία Kalamata Papadimitriou

ΒBQ Sauce BRAVA

Μια εκλεκτή μου-
στάρδα από χονδροαλε-
σμένο σιναπόσπορο με
πλούσια, πικάντικη γεύση
και εκρηκτικά αρώματα
είναι διαθέσιμη στα ράφια
των σούπερ μάρκετ από
την εταιρεία Kalamata
Papadimitriou. Το προϊόν
δίνει νέα διάσταση σε
όλες τις συνταγές, από τις
πιο απλές έως τις πιο
εκλεπτυσμένες. Παρα-
σκευάζεται με βαλσαμικό
ξίδι Kalamata Papadimi-
triou και με εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο. Κα-
τά την παραγωγή του
χρησιμοποιείται μέλι αντί
για ζάχαρη και δεν περιέ-
χει τεχνητές χρωστικές
και γλουτένη. Ο κωδικός
έχει χαμηλές θερμίδες,
μόλις 14 ανά κουταλιά
και ακολουθεί τις σύγ-
χρονες διατροφικές τά-
σεις.
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Το μαύρο κοτόπουλο είναι ένα και-
νοτόμο προϊόν πουλερικών, το οποίο
διατίθεται από την εταιρεία Νιτσιάκος. Η
Νιτσιάκος εισάγει τον νεοσσό από την
Γαλλία, εκκολάπτεται στα εκκολαπτήρια
της εταιρείας και στη συνέχεια πραγμα-
τοποιείται η εκτροφή των μαύρων κοτό-
πουλων στις φάρμες της. Εκτρέφεται σε
ελάχιστες χώρες παγκοσμίως και διατη-
ρεί ποιοτικά χαρακτηριστικά που υπερ-
τερούν διατροφικά, των συμβατικών
πουλερικών.Τα μαύρα φτερά τους με τις
μπλε ανταύγειες καθιστούν αυτά τα κο-
τόπουλα της Αλσατίας τα πιο δημοφιλή
πτηνά στη Γαλλία. Η ανώτερη ποιότητα
και γεύση του οφείλεται τόσο στη διάρ-
κεια εκτροφής του, η οποία υπερβαίνει
τις 90 ημέρες, όσο και στο ειδικά διαμορ-
φωμένο σιτηρέσιο με το οποίο τρέφεται,
που είναι 100% φυτικής προέλευσης
και αυξημένο σε κυτταρίνες. Περιέχει
αυξημένη πρωτεΐνη, λιγότερο νερό, λι-
γότερα λιπίδια, καλά επίπεδα σε ανόρ-
γανα άλατα, καθώς και υψηλή περιεκτι-
κότητα σε κάλιο και φώσφορο.

Παιδική φιάλη PET “ΖΑΓΟΡΑΚΙ”

Μαύρο κοτόπουλο από την εταιρεία Νιτσιάκος

Η παιδική ανανεωμένη φιάλη PET
“ΖΑΓΟΡΑΚΙ” των 330 ml. αποτελεί μια
πρακτική φιάλη για μικρά παιδιά και εί-
ναι διαθέσιμη στην αγορά σε 5 διαφο-
ρετικά χρώματα και ετικέτα που φιλοξε-
νεί τα “emoji”, το νέο αγαπημένο ηλε-
κτρονικό κώδικα επικοινωνίας μικρών
και μεγάλων. Η φιάλη διατίθεται σε αγο-
ρές σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα ση-
μεία πωλήσεων για παιδιά από τη ΧΗ-
ΤΟΣ ΑΒΕΕ.  Η ιστορία της εταιρείας ξε-
κινάει στα μέσα της δεκαετίας του ’50
με την ίδρυση εργοστασίου εμφιάλω-
σης αεριούχων ποτών στην πόλη των
Ιωαννίνων. Ιδρυτής του εργοστασίου, ο
κ. Ιωάννης Χήτος, με καταγωγή από την
πόλη των Ιωαννίνων, ο οποίος με συνο-
δοιπόρους τους γιους του, Κωνσταντίνο
και Αλκιβιάδη, ξεκίνησε την παραγωγή
των αναψυκτικών «Ερμής». Σήμερα η
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι μια καινοτόμα,
καταξιωμένη ελληνική εταιρεία με ηγε-
τική παρουσία στην εγχώρια αγορά των
εμφιαλωμένων νερών και έντονη εξα-
γωγική δραστηριότητα στη διεθνή αγο-
ρά, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην
εθνική οικονομία.



Η γενικότερη στροφή του κατα-
ναλωτικού κοινού σε φυτικές πρω-
τεΐνες συνδυασμένη με τις ειδικές
συνθήκες της πανδημίας, έχουν επι-
φέρει μία πρωτόγνωρη ανάπτυξη
στην αγορά των οσπρίων της τάξης
του 28,8%. Στο πλαίσιο αυτό η Agri-
no επαναλάνσαρε τη σειρά των
οσπρίων της με νέες συσκευασίες.
Η σειρά περιλαμβάνει και το προϊόν
Φασόλια μαυρομάτικα σε συσκευα-
σία των 500gr. Ήδη από το 2006, η
Agrino πρωτοπορεί, παράγοντας
ελληνικά όσπρια, καλλιεργημένα σε
στενή συνεργασία με τους ντόπιους
παραγωγούς σύμφωνα με τις αρχές
της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
(ΟΓΠ), αφού σε παγκόσμια πρώτη
αναγράφει το όνομά τους καθώς και
την περιοχή καλλιέργειας πάνω στη
συσκευασία, ενώ παραμένει η μόνη
εταιρεία στην Ελλάδα που έχει πλή-
ρη ιχνηλασιμότητα στα προϊόντα εγ-
χώριας παραγωγής, και μία από τις
ελάχιστες παγκοσμίως. 

Light Drops από το φυτό στέβια

Φασόλια Mαυρομάτικα από την Agrino

Ένα καινοτόμο επιτραπέζιο γλυκαντικό σε υγρή μορφή με γλυκαντικά είναι
διαθέσιμο στην αγορά. Το Light Drops είναι το πρώτο ελληνικό υγρό γλυκαντι-
κό από το φυτό στέβια, που φέρει την υπογραφή της ‘Εψα. Δεν περιέχει ζάχα-
ρη και δεν αλλοιώνει τη γεύση των ροφημάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στη ζαχαροπλαστική και μαγειρική, αφού αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες.
Είναι ιδανικό στον καφέ και για light ροφήματα. Η μικρή συσκευασία των 30ml
αντιστοιχεί σε 150 κουταλάκια ζάχαρης, ενώ το dispenser 500ml αντιστοιχεί
σε 500 δόσεις/ κουταλάκια ζάχαρης.

Φυσικός χυμός
λουξ πορτοκάλι

Ο φυσικός χυμός λουξ πορτοκάλι, που
κυκλοφορεί σε συσκευασίες των 250 ml
και 1000 ml, αποτελείται από 100% πορτο-
κάλια Πελοποννήσου. Εφοδιάζει τον οργα-
νισμό με την πολύτιμη βιταμίνη C και βοη-
θά να ξεκινήσει τη μέρα ευχάριστα και ευ-
διάθετα. Πρόκειται για μια μοναδική και
αυθεντική γεύση, άρρηκτα συνδεδεμένη
με την ελληνική διατροφή. Σήμερα η Λουξ
απασχολεί 130 άμεσους και έμμεσους ερ-
γαζόμενους σε Αχαΐα, Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη. Η ανάπτυξη του δικτύου της, που
φτάνει μέχρι σήμερα τα 75.000 σημεία πώ-
λησης, υποστηρίζεται από περισσότερους
από 500 αντιπροσώπους που καλύπτουν
γεωγραφικά το σύνολο της χώρας.
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