


Μεταβάλλουν τη “σκακιέρα” 
του λιανεμπορίου οι millennials

Βασικό στόχο των αλυσίδων σούπερ
μάρκετ, που δραστηριοποιούνται στο εγ-
χώριο λιανεμπόριο τροφίμων, αποτελεί
η προσέλκυση της γενιάς των millennials
στα φυσικά ή τα ηλεκτρονικά καταστήμα-
τά τους. Πρόκειται για μια γενιά κατανα-
λωτών με δικές της συνήθειες, που περι-
λαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό το ίντερνετ
και τα social media, με τη συγκεκριμένη
ομάδα να χρησιμοποιεί ως βασικό “ερ-
γαλείο” αγορών το κινητό. Ρούχα, συ-

σκευές και πλέον τρόφιμα είναι κάποιες
από τις κατηγορίες προϊόντων, που οι ση-
μερινοί 30αρηδες επιλέγουν να προμη-
θευτούν από το διαδίκτυο, γεγονός που
φαίνεται να έχουν λάβει σοβαρά υπόψη
οι μεγάλοι “παίκτες” της οργανωμένης
λιανικής. Για το λόγο αυτό, πολλά είναι
και τα καταστήματα που έχουν αρχίσει να
αναπτύσσονται διαδικτυακά, κυρίως μέ-
σω Facebook και Instagram, στην προ-
σπάθειά τους να προσελκύσουν πελά-

τες. Πρόκειται για μία νέα τάση που δεί-
χνει ότι θα καθιερώνεται όλο και περισ-
σότερο τα επόμενα χρόνια, γεγονός που
καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο, να μάθει κα-
νείς να αξιοποιεί τα social media στο
έπακρο. Για τη γενιά των Millennials η τη-
λεοπτική διαφήμιση ανήκει μάλλον στο
παρελθόν, καθώς, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της αγοράς, επιλέγουν εναλλακτικά
μέσα ενημέρωσης για τις αγορές τους,
όπως τα social media, σε ποσοστό 43%.
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Η επιχειρηματική συνομοσπονδία της
Βόρειας Μακεδονίας αναφέρει ότι η επι-
δημία του κορονοϊού θα μπορούσε να
επηρεάσει σοβαρά τον τομέα των υπηρε-
σιών της χώρας, τον τουρισμό, τη βιομη-
χανία, την αλυσίδα εφοδιασμού, τη ζήτη-
ση και την εμπιστοσύνη των καταναλω-
τών. 

Από την άλλη πλευρά, η Υπουργός
Οικονομικών κα Nina Angelovska δήλω-
σε ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτιμη-
θούν οι οικονομικές ζημίες που οφείλον-
ται στον κορονoϊό, εντούτοις, δεν απο-

κλείεται στο μέλλον να υπάρξουν αρνη-
τικές συνέπειες για τη βιομηχανία μετα-
φορών και τουρισμού, λόγω ακυρώσε-
ων, καθώς και στη βιομηχανία δερμάτι-
νων ειδών που συνεργάζονται με εται-
ρείες από τη Βόρεια Ιταλία. 

Εν τω μεταξύ, τα προϊόντα υγιεινής
και απολυμαντικά αγοράζονται μαζικά,
ενώ ορισμένοι πολίτες αγοράζουν ακό-
μη και τρόφιμα. Η Κυβέρνηση συνέστη-
σε ψυχραιμία και έλαβε προληπτικά κά-
ποια μέτρα. 

Ξανά… “Halloumi» στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Editorial
Το facebo-
ok και το in-
stagram
“επιστρα-
τεύουν”
αναγκαστι-
κά οι μεγά-
λες αλυσί-
δες σούπερ
μάρκετ,

προκειμένου να προσελκύσουν
στα ταμεία τους τα 3 εκατομμύ-
ρια περίπου των καταναλωτών
της νέας γενιάς. Οι  millennials
φαίνεται να αποτελούν την ομά-
δα που μεταβάλλει τα δεδομένα
στην αγορά, καθώς έχει αναπτύ-
ξει διαφορετικές συνήθειες που
συνδέονται με το ίντερνετ και τα
social media.

Θύμιος Κτενίδης 
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Την επανεγγραφή του εμπορι-
κού σήματος HALLOUMI στο Γρα-
φείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
του Ην. Βασιλείου, από τ ις
31/1/2020, ανακοίνωσε το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου
& Βιομηχανίας της Κύπρου. Η νέα
κατοχύρωση έχει  ισχύ ως τ ις

17/5/2028. 
Η αρχική εγγραφή του σήμα-

τος είχε ακυρωθεί τον Μάιο του
2018, ύστερα από αίτηση της
εταιρείας εισαγωγής μεσογει-
ακών διατροφικών προϊόντων,
John & Pascalis Ltd, η οποία ανή-
κει σε Κύπριους ομογενείς εγκα-

τεστημένους στο Λονδίνο.
Εν τω μεταξύ, το Υφυπουργείο

Τουρισμού της Μεγαλονήσου
ανακοίνωσε το νέο χρηματοδοτι-
κό πρόγραμμα αναβάθμισης του
τομέα της γαστρονομίας,  που
προσφέρονται  στους χώρους
εστίασης των ορεινών περιοχών. 

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Εκδότης: 

Ευθύμης Κτενίδης
Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com

Υπό την πολιορκία του 
κορωνοϊού η Β. Μακεδονία 
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Κορωνοϊός: Τι προβλέπει η εργατική νομοθεσία
Μπορεί ο εργοδότης να ζητήσει

από υγιείς μισθωτούς του, για λόγους
προλήψεως, και ενώ η επιχείρηση συ-
νεχίζει να λειτουργεί, να απόσχουν
από την εργασία τους επί κάποιο διά-
στημα, ώστε να διαφυλαχθούν οι υπό-
λοιποι μισθωτοί από την ενδεχόμενη
μετάδοση του κορωνοϊού; 

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα
ερωτήματα που ανέκυψαν λόγω των
έκτακτων συνθηκών που έχει επιβάλει
ο κορωνοϊός και το Δελτίο Εργατικής
Νομοθεσίας φωτίζει τις ισχύουσες
διατάξεις. Κατ’ αρχάς, ο εργοδότης
υποχρεούται να καταρτίζει πρόγραμ-
μα προληπτικής δράσεως και βελτιώ-
σεως των συνθηκών εργασίας στην
επιχείρηση, να λαμβάνει συλλογικά
μέτρα προστασίας των εργαζομένων,
ενώ τα μέτρα για την ασφάλεια και την
υγιεινή κατά την εργασία, σε καμία πε-
ρίπτωση δεν συνεπάγονται την οικο-
νομική επιβάρυνση των εργαζομένων. 

Επιπλέον, ο εργαζόμενος, ο οποί-

ος σε περίπτωση σοβαρού, άμεσου και
αναπόφευκτου κινδύνου, απομακρύ-
νεται από την θέση εργασίας του, δεν
επιτρέπεται να υποστεί καμμία δυσμε-
νή επίπτωση και πρέπει να προστα-
τεύεται από κάθε ζημιογόνο και αδι-
καιολόγητη συνέπεια. 

Το σημαντικότερο είναι ότι ο εργο-
δότης έχει δικαίωμα να απαιτήσει από

τους μισθωτούς να απόσχουν από την
εργασία τους για κάποιο διάστημα, κα-
ταβάλλοντας όμως τις αποδοχές τους
για το διάστημα αυτό. Επίσης ο εργο-
δότης θα μπορούσε ενδεχομένως μο-
νομερώς να ζητήσει από τους μισθω-
τούς του να παρέχουν για ένα διάστη-
μα την εργασία τους από την οικία τους
(τηλεργασία). 

Αποστολή στο Αζερμπαϊτζάν 

Ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ, το ΕΒΕΑ και το Enter-
prise Greece, με την υποστήριξη του
Υπουργείου Εξωτερικών, του Εμπορι-
κού και Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδος-Αζερμπαϊτζάν, του ΠΣΕ και του

ΣΕΚ, διοργανώνουν επιχειρηματική
αποστολή στο Μπακού / Αζερμπαϊτζάν
από Τρίτη 7 έως την Παρασκευή 10
Απριλίου.

Το επιχειρηματικό φόρουμ και οι

Β2Β συναντήσεις θα διοργανωθούν σε
συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης
Εξαγωγών & Επενδύσεων (AZPROMO).
Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι
οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας.



«Γκρίζες» προβλέψεις για το ΑΕΠ
Βαραίνει το κλίμα πάνω και από την ελληνική οικονομία, κα-

θώς ο κορωνοϊός επελαύνει. Ακόμα και στο καλύτερο σενάριο,
οι επιπτώσεις ειδικά στον Τουρισμό δεν θα αποφευχθούν, προ-
καλώντας ντόμινο στο σύνολο της οικονομίας. Χαρακτηριστική
είναι η ανάλυση της Wood, με φόντο τις χαμηλές πτήσεις του
ΑΕΠ στο τελείωμα του 2019. 

Με τα έως τώρα δεδομένα, και με την υπόθεση ότι η επιδη-
μία θα περιοριστεί μέσα σε λίγους μήνες και η έτσι Ελλάδα θα
επηρεαστεί στο μισό διάστημα της τουριστικής περιόδου (μέχρι
τον Ιούνιο), το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να κινηθεί με αύξηση
της τάξης του 1,8%-2,5%, λόγω και του άμεσου “χτυπήματος”
από τον τουρισμό. Ωστόσο, οι δευτερογενείς επιδράσεις είναι
πιθανές και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω απώλειες 0,3%-0,5%
του ΑΕΠ λόγω της μείωσης των επενδύσεων και της εγχώριας
ζήτησης. Σε περίπτωση που η επιδημία συνεχιστεί για μεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστημα, η εκτίμηση της Wood για την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομία το 2020 περιορίζεται στο 0,8%-1,2%. 

Με αυτό το δεδομένο, το οικονομικό επιτελείο αιτείται την
κάλυψη και της Ελλάδας- παρά το ότι είναι σε καθεστώς Ενισχυ-
μένης Εποπτείας- από της ρήτρες ευελιξίας, που προβλέπει ήδη
το Σύμφωνο Σταθερότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο στόχος
του πλεονάσματος για το 2020 θα πρέπει να προσαρμοστεί με
βάση την κυκλικότητα της οικονομίας. 

Υποχρεωτική ή προαιρετική
άδεια για γονείς; 

Μετά το κλείσιμο των σχολεί-
ων, «καίει» το ερώτημα αν ο εργο-
δότης οφείλει να χορηγήσει άδεια
στον εργαζόμενο (ιδιαιτέρως στην
εργαζόμενη μητέρα) και κυρίως
αν οφείλει αποδοχές κατά το διά-
στημα της αδείας αυτής. 

Το αν θα χορηγηθεί άδεια και
πόση εξαρτάται από την καλή πί-
στη και τις ανάγκες της επιχειρή-
σεως αφ’ ενός και της εργαζομέ-
νης αφ΄ ετέρου. Για την άδεια αυτή
δεν οφείλονται αποδοχές, αφού
κατά την νομοθεσία, άνευ αποδο-
χών είναι και το μείζον, δηλαδή η
άδεια για ασθένεια των παιδιών.
Οι ανάγκες των γονέων θα καλυ-
φθούν με άλλο τρόπο, όπως συμ-
βαίνει άλλωστε και κατά τα δια-
στήματα των διακοπών του σχο-
λείου κατά την διάρκεια του έτους,
κατά τα οποία εξακολουθεί να
υπάρχει υποχρέωση παροχής ερ-
γασίας.
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«Μουδιασμένη» η αγορά

Μόνο τα καταστήματα τροφίμων και
τα super markets καταγράφουν αύξη-
ση του τζίρου τους, καθώς σύμφωνα
με παράγοντες της αγοράς, οι υπόλοι-
πες δραστηριότητες κινούνται στα όρια
του «0». 

Ο περιορισμός των μετακινήσεων
των πολιτών, που θα γίνει ακόμα πιο

έντονος μετά το υποχρεωτικό κλείσιμο
των σχολείων, ήδη ασκεί πίεση στη ζή-
τηση και την κατανάλωση, με αποτέλε-
σμα ειδικά οι μικρότερες επιχειρήσεις
να βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. 

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται και οι
τουριστικές μονάδες στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα αστικά

κέντρα, οι οποίες λειτουργούν σε
12μηνη βάση, καθώς η μείωση των
κρατήσεων φτάνει στο 50%. «Παγωμέ-
νες» είναι, σύμφωνα, με πληροφορίες
και οι πρώιμες κρατήσεις (early boo-
kings) για τη θερινή περίοδο, καθι-
στώντας έτσι τη διάσωση των καλοκαι-
ρινών μηνών ως το μεγάλο στοίχημα. 



Κλείνει κατάστημα της 
Μασούτης λόγω κοροναϊού

Κλείνει λόγω κοροναϊού κατάστημα της αλυσίδας
Μασούτης στο Πλωμάρι της Λέσβου για προληπτικούς
λόγους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
“Το επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στο Πλω-

μάρι Λέσβου βρήκε σε απόλυτη ετοιμότητα την εται-
ρεία Μασούτης. Όταν έγινε γνωστό ότι η εργαζόμενη
επέστρεψε από εκδρομή σε χώρα στην οποία εμφανί-
στηκαν κρούσματα COVID-19, καθώς και σε ταξιδιώτες
από άλλες πόλεις της Ελλάδας που επισκέφτηκαν τον
ίδιο προορισμό, χωρίς η ίδια να έχει παρουσιάσει κανέ-
να σύμπτωμα, με πρωτοβουλία της εταιρείας, απομα-
κρύνθηκε άμεσα με άδεια.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι η συγκεκριμένη ερ-
γαζόμενη είναι θετική στον COVID-19 και πριν προλά-
βει να γίνει κάποια σύσταση ή να δοθεί οδηγία από κρα-
τικούς φορείς, η εταιρεία προχώρησε σε κλείσιμο του
καταστήματος και απολύμανση. Oι υπόλοιποι εργαζό-
μενοι του καταστήματος ακολουθούν τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ και του γιατρού της εταιρείας.

Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι 13/3 για
καθαρά προληπτικούς λόγους.

Με δεδομένη την επαγρύπνηση της εταιρείας και
την ευθύνη της απέναντι στους εργαζόμενους, από τη
στιγμή που ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα COVID-
19 σε ελληνικό έδαφος, απεστάλη πολύ νωρίς, από αρ-
χές Φεβρουαρίου, ενημέρωση από τον γιατρό της εται-
ρείας προς όλους τους εργαζόμενους για τα μέτρα
πρόληψης από τον COVID-19, αλλά και τη γρίπη.”
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ΝΟΥΝΟΥ Calciplus με 33% περισσότερο ασβέστιο
Ένα γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας με

33% επιπλέον ασβέστιο, το ΝΟΥΝΟΥ Calciplus, έχει
κυκλοφορήσει στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, δίνον-
τας στους καταναλωτές μια εναλλακτική επιλογή.
Πρόκειται για ένα προϊόν ημιαποβουτυρωμένου γά-
λακτος με 1,6% λιπαρά, πρωτείνη γάλακτος, μαγνή-
σιο και βιταμίνη D3. Πιο συγκεκριμένα:
nΤο ασβέστιο είναι το σημαντικότερο δομικό στοι-

χείο των οστών.
nΗ βιταμίνη D3 βοηθάει στην απορρόφηση του

ασβεστίου από τον οργανισμό και τη συγκράτησή
του στα οστά.

nΤο μαγνήσιο συμμετέχει μαζί με το ασβέστιο στο
σχηματισμό των οστών.
Το ΝΟΥΝΟΥ Calciplus κυκλοφορεί σε όλα τα

σούπερ μάρκετ και τα μικρότερα σημεία λιανικής
πώλησης από τη FrieslandCampina HELLAS σε συ-
σκευασία του 1 λίτρου.
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Παπαδοπούλου: Μπισκότα με 4 δημητριακά και γάλα 
Ένα από τα βασικότερα γεύματα

της ημέρας, το πρωινό, παραλείπει ένα
μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, με
αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζήτηση για
προϊόντα στην κατηγορία των snacks,
που λειτουργούν ως υποκατάστατα.
Στο πλαίσιο αυτό, πολλές από τις εγχώ-
ριες βιομηχανίες τροφίμων έχουν λαν-
σάρει πρωινό σε μορφή μπάρας ή μπι-
σκότων, μεταξύ των οποίων και η μπι-
σκοτοποιία Παπαδοπούλου. Στο χαρ-
τοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνε-
ται το προϊόν Μπισκότα πολυδημητρια-
κά με 4 δημητριακά και γάλα σε συ-
σκευασία των 160 γραμμαρίων.

Τέσσερα θρεπτικά δημητριακά, σι-
τάρι ολικής άλεσης, σίκαλη, βρώμη και
κριθάρι συνδυάζονται στο snack με
διάφορα φρούτα, σοκολάτα, κακάο και
θρεπτικό γάλα. Ο συνδυασμός δημη-
τριακών, φυτικών ινών, βιταμινών και
μετάλλων, συνιστούν ένα θρεπτικό
πρωινό γεύμα με πολυδημητριακά μπι-
σκότα πρωινού Παπαδοπούλου.

Τριμμένο κεφαλοτύρι 
από την εταιρεία Όλυμπος

Τριμμένο κεφαλοτύρι σε συσκευα-
σίες των 150 γραμμαρίων έχει λανσάρει
στην εγχώρια αγορά η εταιρεία Όλυμ-
πος. Το συγκεκριμένο τυροκομικό προ-
ϊόν της εταιρείας έχει χρώμα ανοιχτό κί-
τρινο ως λευκό, υψηλή σκληρότητα και
διάσπαρτες μικρές τρύπες. Χαρακτηρί-
ζεται από πλούσια, πικάντικη γεύση και
είναι ελαφρώς αλατισμένο. Αποτελεί κα-
τάλληλη επιλογή σε σαγανάκι, μεζέδες,
ζυμαρικά και ως συνοδευτικό για πολλές
ποικιλίες κρασιών. Παράγεται από πα-
στεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα, αλλά και
αγελαδινό. Το κεφαλοτύρι ανήκει στην
κατηγορία των σκληρών τυριών της
Όλυμπος, που είναι κατάλληλα για μα-
γειρική, μαζί με τους κωδικούς γραβιέρα
και χωριάτικο σκληρό τυρί. Τα προϊόντα
της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας παρά-
γονται από ελληνικές πρώτες ύλες υψη-
λής ποιότητας, στοχεύοντας σε ασφαλή
προϊόντα για τον καταναλωτή.



ΙΟΝ: Σοκοφρέτα με
γέμιση φράουλας

Η ελληνική σοκολατοποιία ΙΟΝ έχει παρουσιάσει στην αγορά μια νέα γευστι-
κή πρόταση σνακ με γέμιση κρέμας από φυσική φράουλα. Πρόκειται για μια δια-
φορετική εκδοχή ενός κλασικού προϊόντος της εταιρείας, όπως είναι η σοκο-
φρέτα. Η νέα σοκοφρέτα αποτελείται από γέμιση φράουλας και τρία στρώματα
τραγανής βάφλας, η οποία στην συνέχεια καλύπτεται από σοκολάτα γάλακτος
ΙΟΝ. Κυκλοφορεί σε όλα τα σούπερ μάρκετ και τα μικρότερα σημεία λιανικής σε
συσκευασία των 38 γραμμαρίων.

Smart: Παιδική σειρά προϊόντων από τη Δέλτα

Σφολιάτα 
“του χεριού σας”
από την alfa

Το φύλλο σφολιάτας “του χεριού
σας” της εταιρείας Alfa κυκλοφορεί
στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ και
είναι φτιαγμένο από επιλεγμένα υλι-
κά, για να προσφέρει αφράτο φού-
σκωμα στις γαστρονομικές παρα-
σκευές. Είναι κατάλληλο για αλμυ-
ρές ή γλυκές πίτες, κρουασάν ή μιλ-
φέιγ. Η συσκευασία περιέχει 2 ρολά
τυλιγμένα και συσκευασμένα ξεχω-
ριστά για ευκολότερη χρήση. Από τη
στιγμή που αποψυχθεί το προϊόν, θα
πρέπει να καταναλωθεί την ίδια μέ-
ρα ή εντός 24 ωρών, αν μείνει στο
ψυγείο. Το προϊόν δεν ψήνεται σε
φούρνο μικροκυμάτων, ενώ διατη-
ρείται στην κατάψυξη στους -18°C
μέχρι την ημερομηνία λήξης. Αν
αποψυχθεί, δεν πρέπει να ξανακα-
ταψυχθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες
της εταιρείας. Είναι διαθέσιμο σε συ-
σκευασία των 800 γραμμαρίων.

Η γνωστή γαλακτοβιομηχανία Δέλτα
δημιούργησε μια σειρά με προϊόντα γάλα-
κτος και γιαουρτιού, υψηλής διατροφικής
αξίας, ειδικά μελετημένα και κατάλληλα
εμπλουτισμένα με θρεπτικά συστατικά τα
οποία συμβάλλουν στην πνευματική εξέλι-

ξη των παιδιών 4 ετών και άνω. Τα προϊόν-
τα βοηθούν την ενδυνάμωση του ανοσο-
ποιητικού, δίνουν ενέργεια, γερά κόκαλα
και εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ισορρο-
πημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρό-
που ζωής. Η σειρά περιλαμβάνει ροφήμα-

τα γάλακτος, τα επιδόρπια γιαουρτιού
smart στις γεύσεις μπισκότο, φράουλα και
μπανάνα, τους εμπλουτισμένους 100%
φυσικούς χυμούς στις γεύσεις φράουλα,
βερίκοκο, πορτοκάλι και τα 2 γαλακτοκέικ
ψυγείου με μέλι ή σοκολάτα γάλακτος.
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