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«Ετοιμοπόλεμοι» και
έχοντας προμηθευτεί όλα
τα απαραίτητα για την
παρασκευή της λαγάνας
εμφανίζονται οι αρτοποιοί,
παρά το γεγονός ότι
ισχύουν έκτακτα μέτρα για
την πανδημία του
κορονοϊού. 

Φ έτος αναμένεται να
υπάρξει μία μικρή αύξη-
ση της ζήτησης, καθώς

οι καταναλωτές θα θελήσουν να

τηρήσουν το έθιμο της Καθαρά
Δευτέρας στα σπίτια τους. Αρκε-
τοί είναι οι φούρνοι που χρησιμο-
ποιούν εταιρείες «ντελίβερι» για
να κάνουν και παράδοση λαγά-
νας κατ’ οίκον, ενώ για τους υπό-
λοιπους που θα μεταβούν στα κα-
ταστήματα θα τηρούνται όλα τα
μέτρα για τον κορονοϊό και θα
υπάρχουν αποστάσεις ασφαλεί-
ας, εάν σε κάποιες περιπτώσεις
παρατηρηθούν ουρές. Ένα ζήτη-
μα που προβληματίζει είναι το
πρόσθετο μέτρο της απαγόρευ-
σης κυκλοφορίας στα 2 χιλιόμε-
τρα, καθώς σύμφωνα με την πρό-

εδρο του Σωματείου Αρτοποιών
υπάρχουν πελάτες που κάθε
χρόνο επιθυμούν και αγοράζουν
τη λαγάνα τους από συγκεκριμέ-
νο φούρνο που ενδεχομένως να
βρίσκεται σε πιο μακρινή από-
σταση. Η λαγάνα που πουλάει πε-
ρισσότερο είναι η παραδοσιακή,
ενώ φτιάχνονται επίσης με ελιά
και λιαστή ντομάτα. Τέλος, αρκε-
τά αρτοποιεία θα ψήσουν μεγα-
λύτερες λαγάνες για να στολί-
σουν τις βιτρίνες των καταστημά-
των τους ώστε με τον τρόπο αυτό
να μυρίσει λίγο Αποκριά εν μέσω
πανδημίας.
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Delivery και στη λαγάνα
εν μέσω κορονοϊού



Το ποσό του 1 δισ. ευρώ θα δοθεί σε 300.000
επιχειρήσεις που απασχολούν  600.000 εργαζομένους,
μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7, η οποία σε
ποσοστό 50% δεν θα είναι επιστρεπτέα. 

Σύμφωνα με τα μέτρα που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η
Επιστρεπτέα 7 θα δοθεί τον
Απρίλιο με βάση την πτώση τζί-
ρου την περίοδο Ιανουαρίου -
Μαρτίου 2021, ενώ το 50% της
ενίσχυσης δεν θα επιστραφεί
υπό τον όρο διατήρησης του
αριθμού των εργαζομένων έως
το τέλος Αυγούστου 2021 και το
υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί
σε 60 δόσεις από το 2022.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
όλες οι επιχειρήσεις με μείωση
τζίρου 20% την περίοδο Ια-
νουάριος- Μάρτιος 2021, σε
σχέση με την περίοδο αναφο-
ράς, όσες έχουν ελάχιστο τζίρο
600 ευρώ (αντιστοιχεί σε 3 μή-
νες), καθώς και οι επιχειρήσεις
που έχουν κάνει έναρξη πριν
την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν
άνοιξαν υποκατάστημα από
01/10/2021-31/12/2020, χω-
ρίς αύξηση τζίρου. 

Διεύρυνση

Το μέτρο της Επιστρεπτέας
διευρύνεται, ώστε να συμπερι-
ληφθούν οι νέες επιχειρήσεις
στους άμεσα πληττόμενους
κλάδους που έκαναν έναρξη

εργασιών από τον Δεκέμβριο 2019 έως και τον Ιανουάριο 2021 και οι
οποίες έχουν αποκλειστεί σε κάποιον από τους δύο προηγούμενους κύ-
κλους της Επιστρεπτέας. Αυτές οι επιχειρήσεις θα είναι επιλέξιμες, ανε-
ξαρτήτως τζίρου.

Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμε-
νους και χωρίς ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσο με 1.000
ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης για τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές
επιχειρήσεις, θα είναι κατ’ ελάχιστο 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως
τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσό που προκύπτει από τον μαθηματι-
κό τύπο. Θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα όρια για επιχειρήσεις στις
οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα (οι
οποίες αναφέρθηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορί-
ου), 1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμε-
νους, 4.000 ευρώ με έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των
20 εργαζομένων. 

Σημειώνεται ότι έως σήμερα έχουν διατεθεί από τους 6 πρώτους κύ-
κλους περί τα 7,3 δισ. ευρώ, στηρίζοντας περισσότερες από 550.000 επι-
χειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ με τον έβδομο κύκλο το
ποσό ξεπερνά τα 8,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα μισά, πλέον,
αποτελούν μη επιστρεπτέα επιχορήγηση.

Παρά τη δυσμενή κατάστα-
ση που έχει προκαλέσει η
πανδημία, καταναλωτές και
επαγγελματίες προετοιμά-
ζονται για την Καθαρά Δευ-
τέρα, με παραδόσεις κατ’
οίκον να προγραμματίζον-
ται ακόμα και για την αγορά
λαγάνας.

Θύμιος Κτενίδης 
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INFO
Ενισχύσεις 1 δισ. ευρώ 
σε 300.000 επιχειρήσεις με
600.000 εργαζομένους 
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Κριτήρια και δικαιούχοι της επιδότησης
παγίων δαπανών και δόσεων δανείων 

Ουσιαστική στήριξη στις επιχειρήσεις
για την επιδότηση παγίων δαπανών
και δόσεων δανείων,
περιλαμβάνονται στο πακέτο των
μέτρων που ανακοίνωσε η
κυβέρνηση.  

Ε ιδικότερα, η επιχείρηση θα έχει το δικαίω-
μα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που
θέλει, το οποίο θα υπολογίζεται ως ποσο-

στό των παγίων δαπανών. Οι επιχειρήσεις πρέπει
να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους, να απα-
σχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρ-
τημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης,
να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώ-
σεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που
υποχρεούνται, να παρουσιάζουν ζημιά προ φό-
ρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθά-
ριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά
έξοδά τους για το 2020 κια να έχουν πτώση τζίρου
τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέ-
ες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτη-
σαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση
στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώ-
σης τζίρου.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιεί-
ται με βάση την πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι
υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζί-
ρου άνω του 60%. Επιπλέον, η ενίσχυση δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φό-
ρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και
το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρή-
σεις, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια
τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική
μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις

επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστη-
μα. Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Επιχειρηματικά δάνεια
Μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές

επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελεύ-
θερων επαγγελματιών -επιτηδευματιών θα εν-
ταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δα-
νείων «Γέφυρα», 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος
είναι η επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματι-
κών δανείων για 8 μήνες επιδότηση κεφαλαίου
και τόκων και η επιβράβευση των συνεπών δανει-
οληπτών με υψηλά ποσοστά επιδότησης.

Ως προς τα κριτήρια, η επιδότηση φτάνει στο
90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο
80% για το 2ο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2
μήνες. Για τα “κόκκινα” δάνεια, η επιδότηση
ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο
τρίμηνο, στο 70% για το 2ο και στο 60% για τους
υπόλοιπους 2 μήνες. Η επιχείρηση πρέπει να
υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στην Ειδική Γραμ-
ματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και στη συ-
νέχεια γίνεται ο έλεγχος επιλεξιμότητας και η δια-
σταύρωση των στοιχείων

Η ατομική επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγ-
γελματίας δεν πρέπει να απασχολεί προσωπικό,
πρέπει να έχει τζίρο έως 42.000 ευρώ, να έχει κα-
ταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό έως 40.000
ευρώ, αξία μετοχών και ομολόγων έως 40.000
ευρώ και μη υποθηκευμένη ακίνητη περιουσία
έως 600.000 ευρώ. Οι μεσαίες επιχειρήσεις για
να επιδοτηθούν πρέπει να έχουν έως 250 εργα-
ζομένους, τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ, καταθέσεις
έως 25 εκατ. ευρώ, αξία μετοχών, ομολόγων κλπ.
έως 3,75 εκατ. ευρώ, και ακίνητη περιουσία έως
50 εκατ. 

INFO
Σημαντικές οι
ενισχύσεις για 
τις επιχειρήσεις 
και εξόφληση 
οφειλών σε 60 δόσεις 
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350 ευρώ εξοικονόμησαν τα νοικοκυριά
από τις προσφορές των σούπερ μάρκετ

Μέση εξοικονόμηση 350 ευρώ για
το μέσο νοικοκυριό από τις
προσφορές και εκπτώσεις στις
μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ το
2020 καταδεικνύει έρευνα του
Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών, με δείγμα
2.000 καταναλωτές από όλη την
Ελλάδα.

Σ ύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η μέση εξοικονό-
μηση που προκύπτει από την στάθμιση
της συνολικής αξίας αγορών ανέρχεται

σε 13%, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τα
προηγούμενα έτη. Πρακτικά, η μηνιαία συνολι-
κή αξία των προωθητικών ενεργειών αντιστοι-
χεί κατά μέσο όρο σε όφελος σε πάνω από 350
ευρώ ετησίως για το 2020, με τη μέση ετήσια
εξοικονόμηση τα τελευταία χρόνια να είναι πά-
νω από 300 ευρώ. Η αξία αυτή είναι σταθερή σε
ετήσια βάση την τελευταία πενταετία με εξαίρε-
ση το 2016, χρονιά υπολειτουργίας δύο εκ των
τότε σημαντικότερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ
της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το όφε-
λος είναι πολύ σημαντικότερο από το αντίστοιχο
όφελος του 2014 εξαιτίας της μείωσης της δα-
πάνης στων νοικοκυριών σε είδη παντοπωλεί-
ου, η οποία εκτιμάται σε περίπου 4% την εξετα-
ζόμενη πενταετία. Συνολικά η μέση εξοικονό-
μηση ανά νοικοκυριό εκτιμάται σε περίπου
2.100 ευρώ για την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ
η συνολική αξία που έχει δοθεί σε επτά χρόνια
πλησιάζει τα 9 δισ. ευρώ.

Τι άλλαξε με τις 
προωθητικές ενέργειες

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν και
άλλες απόψεις των καταναλωτών γύρω από τις
προσφορές, οι οποίες δείχνουν μία σταδιακή
αλλαγή. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ το 2017
το 74% των ερωτώμενων κυνηγούσε τις προ-
σφορές και τις εκπτώσεις στο σούπερ μάρκετ,
αυτό το ποσοστό το 2020 έχει διαμορφωθεί σε
20%. Αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της αύ-
ξησης των προωθητικών ενεργειών. Πλέον οι
καταναλωτές βρίσκουν περισσότερες ευκαι-
ρίες, ενώ τις βρίσκουν και πιο εύκολα. Παράλ-
ληλα όμως μειώνεται και η επίδραση που έχουν
οι προσφορές και οι εκπτώσεις στην επιλογή
καταστήματος. Το ποσοστό των καταναλωτών
που προτιμούσε καταστήματα ανάλογα με τις
προσφορές, έχει μειωθεί από 63% το 2017 σε
44% το 2020.

“Ψηφίζουν” προσφορές

Χαρακτηριστικό του βαθμού υιοθέτησης
προσφορών από τον καταναλωτή είναι το γεγο-
νός ότι το 47% του κοινού δηλώνει ότι προτιμάει
περισσότερες προσφορές, παρά χαμηλές τιμές.
Μπορεί και αυτό το ποσοστό να παρουσιάζει
κάμψη συγκριτικά με το 2017 (47%), αλλά εξα-
κολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή κατα-
γραφή. Ο λόγος γι' αυτή την επιλογή είναι ότι
θεωρεί ότι μέσω της αναζήτησης και επιλογής
προσφορών και εκπτώσεων έχει τη δυνατότητα
τόσο για μεγαλύτερες εξοικονομήσεις, όσο και
για προσαρμογή στις δικές τους εξατομικευμέ-
νες ανάγκες της εξοικονόμησης χρημάτων.

INFO
2.100 ευρώ η μέση
εξοικονόμηση ανά
νοικοκυριό
47% του κοινού
προτιμά περισσότερες
προσφορές
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Με την πρωτοβουλία «200
χρόνια δημοτικό τραγούδι», ένα
πολύπλευρο πρόγραμμα δράσε-
ων που στόχο έχουν την ανάδειξη
και προβολή της σημασίας και της
διαχρονικότητας της ελληνικής
παραδοσιακής μουσικής, η Lidl
Ελλάς γιορτάζει τη σημαντική
επέτειο των 200 χρόνων από την
Επανάσταση του 1821.

Σύμφωνα με την εταιρεία,
στον πυρήνα του προγράμματος
«200 χρόνια δημοτικό τραγούδι»,
του οποίου την καλλιτεχνική επι-
μέλεια και το γενικό συντονισμό
έχει αναλάβει ο συνθέτης Σταύ-
ρος Ξαρχάκος σε συνεργασία με
τον Λάμπρο Λιάβα, καθηγητή
εθνομουσικολογίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, βρίσκεται η δη-
μιουργία μιας συλλογής από τα 63
σημαντικότερα δημοτικά τραγού-
δια, που γράφτηκαν τα τελευταία
200 χρόνια.

Lidl Ελλάς: Πρωτοβουλία τγια την επέτειο του 1821

Οικονομικό Επιμελητήριο:
Στη Διοίκηση ο Ν. Νάτσιος

Μετά την παραίτηση του Νικολάου Κίσσα από μέλος της Τοπικής Διοίκησης
του Περιφερειακού τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας, τη θέση του καταλαμβάνει ο Νικόλαος Νάτσιος. Η νέα σύνθεση της
Τοπικής Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Ο.Ε.Ε. έχει
ως εξής: Πρόεδρος ο Κοτσιμπογεώργος Ηλίας, Αντιπρόεδρος ο Αναγνωστό-
πουλος Ευάγγελος, Γεν. Γραμματέας ο Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος, Οικον.
Επόπτης ο    Μαργαριτόπουλος Ιωάννης και μέλη οι Ισαακίδης Πολυχρόνης,
Νάτσιος Νικόλαος και Τσουλούφης Μαργαρίτης.

Επιμελητήριο Ελλάδας:
Υποψηφιότητες 
για το Hall of Fame

Το Ελληνικό Περιφερειακό Εμπορικό
Επιμελητήριο δέχεται υποψηφιότητες για το
31ο ετήσιο βραβείο Youth Hall of Fame από
τις 2 Απριλίου. Το βραβείο αναγνωρίζει εξαι-
ρετικούς μαθητές της 11ης και 12ης τάξης
για εξαιρετική προσωπική ανάπτυξη και ανά-
πτυξη μέσω των επιτευγμάτων και των συνει-
σφορών τους στην κοινότητα. Οι υποψήφιοι
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα δημό-
σιο, ιδιωτικό, μικρό ή σχολείο τμημάτων. 



 Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνα-
νίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις –
μέλη του καθώς και τους πολίτες, που
έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα
εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη δυ-
νατότητα που έχουν να χρησιμοποι-
ήσουν τις υπηρεσίες του δικτύου Sol-
vit, προκειμένου να επιλύσουν προ-
βλήματα που απορρέουν σε περιπτώ-
σεις παραβίασης της ενωσιακής νο-
μοθεσίας από δημόσιες αρχές άλλου
κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και δεν έχουν εκκινήσει σχε-
τικές νομικές διαδικασίες σε ευρω-
παϊκό ή εθνικό επίπεδο.

Το Solvit αποτελεί ένα ευέλικτο
και αποτελεσματικό εργαλείο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής που έχει, ως
σκοπό την εξεύρεση γρήγορων και
ανεπίσημων λύσεων σε προβλήματα,
τα οποία αντιμετωπίζουν πολίτες και
επιχειρήσεις όταν τα δικαιώματά
τους, τα οποία απορρέουν από το δί-
καιο της ΕΕ, πιθανόν να παραβιάζον-
ται από δημόσιες αρχές άλλου κρά-
τους μέλους της ΕΕ.

Επιμελητήριο Κέρκυρας: Στο ΣτΕ η διαγραφή μελών του ΔΣ

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Ενημέρωση για το δίκτυο Solvit 

Τα τρία μέλη του επιμελητηρίου Στράτος Ταγκατίδης, Κίμων Καλοδίκης και Βασιλάκης Βασίλης μετά την αποβολή τους από
μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κατέθεσαν ενώπιων του ΣτΕ ως αρμόδιο δικαστήριο την από 9-12-2020 αίτηση ακύ-
ρωσης των διαπιστωτικών πράξεων του Προέδρου του Επιμελητηρίου Γ. Χονδρογιάννη.

Τη συγκεκριμένη αίτηση προσδιορίζεται να συζητηθεί στο Γ΄ τμήμα του ΣτΕ στις 10 Ιουνίου 2021.
Ταυτόχρονα κατέθεσαν ενώπιον του ιδίου αρμοδίου δικαστηρίου την από 8-3-2021 αίτηση αναστολής εκτέλεσης των συγ-

κεκριμένων διαπιστωτικών πράξεων του Δ.Σ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και επί της αιτήσεως αυτής αναστολής εκτέλεσης ζη-
τούν την έκδοση προσωρινής διαταγής η οποία θα αναστέλλει την εκτέλεση των ως άνω πράξεων ως την έκδοση οριστικής από-
φασης επί της αιτήσεως αναστολής.
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Με θετικό πρό-
σημο (+1%) ξεκίνη-
σε η νέα χρονιά για
τις ελληνικές εξα-
γωγές, χωρίς τα πε-
τρελαιοειδή, τον Ια-
νουάριο του 2021,
διατηρώντας το ανο-
δικό μομέντουμ που
έχουν αναπτύξει το
τελευταίο διάστημα.

Σχετικά με τις με-
γάλες κατηγορίες
προϊόντων, τον Ια-
νουάριο του 2021
καταγράφεται αύξη-
ση στους κλάδους
Ποτά & Καπνός
(+16,9%), Χημικά
(+13,2%), Πρώτες
ύλες (11,7%) και
ακολουθούν τα Βιο-
μηχανικά (+5%) και
τα Τρόφιμα & Ζώντα
Ζώα (2,4%).

Τηλεδιάσκεψη Σκρέκα με ΙΕΛΚΑ και εκπροσώπους αλυσίδων σούπερ μάρκετ 

Αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές σε ποτά και καπνό

Η εφαρμογή του συστήματος εγ-
γυοδοσίας υλικών συσκευασίας και τα
μέτρα για μείωση του ενεργειακού κό-
στους συζητήθηκαν στην τηλεδιάσκε-
ψη που είχε χθες ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέ-
κας, με το διοικητικό συμβούλιο του Ιν-
στιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Κα-
ταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) και εκ-
προσώπους των μεγάλων αλυσίδων
σούπερ μάρκετ της χώρας.

Το σύστημα εγγυοδοσίας προβλέ-
πεται από την υφιστάμενη νομοθεσία
με ορίζοντα εφαρμογής από το 2023.
Πρόκειται για ένα προσυμφωνημένο
αντίτιμο που προστίθεται στην τιμή του
προϊόντος και επιστρέφεται στον κατα-
ναλωτή με την επιστροφή της συ-
σκευασίας για ανακύκλωση. Το μέτρο
έχει ως στόχο την αύξηση της ανακύ-
κλωσης των πλαστικών συσκευασιών
και αποσκοπεί στη μαζική ανάκτηση με
όσο το δυνατό μικρότερο κόστος συ-
σκευασιών και υλικών που μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν.

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν
επίσης τα θετικά αποτελέσματα από την
επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους

στις πλαστικές σακούλες, καθώς τα τε-
λευταία έτη η χρήση τους έχει περιορι-
στεί αισθητά από τους καταναλωτές.

Ο κ. Σκρέκας παρουσίασε εξάλλου
τα σχέδια του υπουργείου για την προ-
ώθηση των πράσινων διμερών συμβο-
λαίων, μέσω των οποίων θα έχουν τη
δυνατότητα οι επιχειρήσεις να εξασφα-

λίζουν πράσινη ενέργεια για την κάλυ-
ψη των αναγκών τους σε ανταγωνιστι-
κές τιμές. Το ενεργειακό κόστος για τα
σούπερ μάρκετ είναι ζήτημα μείζονος
σημασίας, δεδομένου ότι υπερβαίνει
το 20% του συνολικού κόστους λει-
τουργίας τους, εξαιρουμένου του κό-
στους μισθοδοσίας.
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“Θετικά τα νέα μέτρα” εκτιμά 
η επιμελητηριακή κοινότητα

Θετικά χαρακτηρίζει η
επιμελητηριακή κοινότητα τα μέτρα
που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης και
εξειδίκευσε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
προσθέτει όμως ότι δεν αρκούν.

Η επιμελητηριακή κοινότητα ζητάει συν-
τονισμένη δράση για το κούρεμα των
χρεών που δημιουργήθηκαν εν μέσω

πανδημίας, και καλεί την κυβέρνηση να επανε-
ξετάσει την πολιτική της σε ό,τι αφορά το πότε
και το πώς θα επαναλειτουργήσει η αγορά,
ώστε να επέλθει και πάλι η ομαλότητα.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-
λητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος,
ερωτηθείς από το Αθηναϊκό – Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων για τα νέα μέτρα, δήλω-
σε: «Το μεγάλο ζητούμενο είναι αν αυτά τα μέ-
τρα μπορούν να δώσουν οριστικές λύσεις στην
καταρρέουσα οικονομία και αγορά. Ως επιμε-
λητηριακή κοινότητα δε θα σταματήσουμε να
τονίζουμε ότι, πέρα αυτών των θετικών μέτρων,
θα πρέπει να υπάρξει και μια συντονισμένη
δράση για το κούρεμα των χρεών που δημιουρ-
γήθηκαν εν μέσω πανδημίας, ενώ καλούμε την
κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική της σε
ότι αφορά το πότε και το πώς θα επαναλειτουρ-
γήσει η αγορά, ώστε να επέλθει και πάλι η ομα-
λότητα».

Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Θετικά 
τα μέτρα αλλά δεν αρκούν»

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, εκτι-

μά ότι τα μέτρα είναι θετικά αλλά δεν αρκούν.
Συγκεκριμένα δηλώνει: «Μοναδική ρεαλιστική
λύση μπροστά στο αδιέξοδο που δημιουργείται,
είναι το «κούρεμα» οφειλών σε συνδυασμό με
ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή του
υπολοίπου και θεωρώ ότι έφτασε η στιγμή να το
εξετάσει πολύ σοβαρά η κυβέρνηση. Και βέ-
βαια να δώσει επιτέλους το «πράσινο φως» για
την επανεκκίνηση -με τήρηση αυστηρών υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων- της οικονομικής δρα-
στηριότητας. Όσο καθυστερούμε, τόσο σε με-
γαλύτερο τέλμα βυθιζόμαστε επιχειρήσεις και
επαγγελματίες και μαζί με εμάς η οικονομία. Και
ενισχύεται ο φόβος ότι μετά την πανδημία η
εκτίμηση μας για περίπου 200.000 «λουκέτα»
θα πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα πάνω».

Δήλωση Βασίλη Κορκίδη
Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητη-

ριακού Συμβουλίου Αττικής και του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βα-
σίλης Κορκίδης σημείωσε: «Με τα επιπλέον 2,5
δις ευρώ, που ανεβάζουν το συνολικό ποσό των
μέτρων κατά της πανδημίας σε 35,6 δις ευρώ,
κατανοούμε πλήρως πως το κονδύλι των μέ-
τρων στήριξης είναι πράγματι μεγάλο για το μέ-
γεθος της ελληνικής οικονομίας, αλλά μικρό
για το μέγεθος του λογαριασμού απωλειών επι-
χειρήσεων και εργαζομένων. Παραταύτα, με
την έγκαιρη και χρηστή λήψη μέτρων στήριξης
από το οικονομικό επιτελείο, οι άνθρωποι της
αγοράς θα μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώ-
να επιβίωσης, χωρίς να έχουν να αντιμετωπί-
σουν άμεσα το κύμα των υποχρεώσεων που
έχει "φουσκώσει", ελέω πανδημίας και των
ιδιόμορφων καταστάσεων που έχει δημιουργή-
σει».

INFO
Φόβοι για 
περισσότερα από
200.000 «λουκέτα»
μετά την πανδημία
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Φτιαγμένη από εξαιρετικής ποιότητας κακάο,
η πλούσια σειρά σοκολατών ION Dark, συνώνυμο
της ξεχωριστής απολαυστικής εμπειρίας, εμ-
πλουτίζεται με δύο ακόμα γεύσεις: την Dark
Espresso και Dark Cocoa 70%.

-Dark Espresso: Όταν το χαρακτηριστικά ξε-
χωριστό άρωμα του espresso σε συνδυασμό με
τη φυσική βανίλια bourbon, συναντά την εκλεκτή
σοκολάτα, τότε δημιουργείτε μια υπέροχη γεύση:
η Dark Espresso. Ιδανική, για τους λάτρεις του
καλού καφέ και της μαύρης σοκολάτας.

-Dark Cocoa 70%: Δυνατή, έντονη γεύση σο-
κολάτας υγείας, με πλούσια αρώματα ποιοτικού
κακάο και μια υπέροχη υφή που λιώνει στο στό-
μα, απελευθερώνοντας τα αρώματα του επεξερ-
γασμένου καρπού κακάο.

Για περισσότερο από 85 χρόνια, το όνομα ΙΟΝ
συνδέεται με τις πιο απολαυστικές στιγμές κάθε
γενιάς. Η αφοσίωση και αγάπη μας για τη σοκολά-
τα, αποτελεί «κινητήριο δύναμη» για να δημιουρ-
γούμε διαρκώς ποιοτικές γεύσεις, με στόχο να
καλύπτουμε κάθε γευστική ανάγκη.

Η ΙΟΝ είναι η μόνη εταιρεία που ελέγχει όλη
τη διαδικασία παραγωγής: από την εισαγωγή και
επιλογή του κόκκου κακάο έως και το τελικό προ-
ϊόν που φτάνει στα χέρια των καταναλωτών.

Επιδόρπιο Arla Protein με φράουλα

ION Dark σε νέες γεύσεις

Με 20 γραμμάρια φυσικής
πρωτεΐνης και χαμηλά λιπαρά, το
επιδόρπιο γάλακτος Arla Protein
με φράουλα και μελισσόχορτο,
είναι η καλύτερη επιλογή για την
αύξηση και διατήρηση της μυϊ-
κής μάζας, ενισχύοντας την προ-
σπάθεια του καταναλωτή για μια
ισορροπημένη και άριστη φυσική
κατάσταση. Φτιαγμένο από φυσι-
κά συστατικά, με υπέροχη γεύση
και απαλή υφή, αποτελεί το τέ-
λειο επιδόρπιο για όσους
αθλούνται ή εκείνους που δε μέ-
νουν ποτέ ακίνητοι και χρειάζον-
ται λίγη περισσότερη ενέργεια
στην καθημερινότητά τους. Το
προϊόν παράγεται με στέβια, εί-
ναι κατάλληλο για χορτοφάγους
και δεν περιέχει λακτόζη. Είναι
διαθέσιμο στα ψυγεία των σού-
περ μάρκετ σε συσκευασία των
200 γραμμαρίων. Τα γαλακτοκο-
μικά προϊόντα της εταιρείας Arla
καλύπτουν τις καθημερινές δια-
τροφικές ανάγκες του σύγχρο-
νου καταναλωτή με τον πιο αγνό
και φυσικό τρόπο.



Ο σουσαμένιος χαλβάς “Όλυμπος” εί-
ναι ένα υπέροχο ελληνικό γλυκό που πα-
ράγεται με την παραδοσιακή συνταγή της
οικογένειας Παπαγιάννη. Αποτελείται από
ταχίνι και λευκή καραμέλα, συχνά και με
προσθήκη ξηρών καρπών ή μελιού. Είναι
ένα γλυκό με καθαρά φυτικά συστατικά
και υψηλή θρεπτική αξία, ιδιαίτερα δημο-
φιλές στις παραδοσιακές νηστείες. Είναι
όμως και το ιδανικό γλυκό μετά το γεύμα ή
το δείπνο και με τον καφέ. Ο χαλβάς
“Όλυμπος” είναι γευστικός, θρεπτικός,
πλούσιος σε πρωτεΐνες και ασβέστιο που
τον κάνουν άριστη, φυσική τροφή για
όλους. Στην αγορά είναι διαθέσιμος και σε
μορφή μπάρας σε συσκευασία των 40
γραμμαρίων. Κυκλοφορεί σε τρεις μονα-
δικές επιλογές: Βανίλια, Κακάο και Κακάο
με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος. Η
«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.» παράγει ποι-
κιλία παραδοσιακών προϊόντων με βάση
το σουσάμι: χαλβά, ταχίνι, παστέλι και ση-
σαμόσπορο αρτοποιίας, καθώς και μια σει-
ρά από μαρμελάδες φρούτων, λουκούμια,
μέλι και γλυκόζη. 

Βιολογικά μπισκότα Οικοπάλ

Χαλβάς Όλυμπος σε μπάρα των 40 γραμμαρίων

Τα βιολογικά μπισκότα Οικο-
πάλ είναι διαθέσιμα σε μια μεγά-
λη γκάμα επιλογών μεταξύ των
οποίων και η γεύση Βρώμη και
Μέλι χωρίς ζάχαρη. Πρόκειται
για μπισκότα με υπέροχη, ξεχω-
ριστή γεύση ζυμωμένα με αλεύρι
ωφέλιμης βρώμης και πολύτιμο
μέλι. Παράγονται χωρίς ζωικά
συστατικά (Vegeterian) και χωρίς
προσθήκη ζάχαρης (sugar free)
από 100% αλεύρι βρώμης, χωρίς
πρόσμιξη άλλων αλεύρων. Αυτά
τα βιολογικά μπισκότα αποτε-
λούν ιδανική επιλογή για ένα
ενεργειακό πρωινό, αλλά και για
όλες τις στιγμές της ημέρας. Η
εταιρεία ΟΙΚΟΠΑΛ ιδρύθηκε το
Μάιο του 2016, φέρει ωστόσο
την εμπειρία και τη γνώση στο
χώρο των βιολογικών προϊόντων,
από το 2005. Διαθέτοντας έμπει-
ρο και άρτια καταρτισμένο προ-
σωπικό, παράγει στις εγκαταστά-
σεις της, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας,
βιολογικά μπισκότα, βιολογικά
κριτσίνια και παραδοσιακά βιολο-
γικά ζυμαρικά.
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Το κασέρι Φλέγγα Π.Ο.Π είναι ένα
τυρί που παράγεται από 100% ελληνι-
κό παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα,
χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Απο-
τελεί ένα ημίσκληρο έως σκληρό τυρί,
με λευκοκίτρινο χρώμα, με συμπαγή
μάζα συνήθως χωρίς οπές. Έχει πλού-
σιο άρωμα και ελαφριά βουτυρένια
γεύση, η οποία γίνεται πικάντικη κατά
την ωρίμανση. Διατίθεται στην αγορά
σε διάφορα σχήματα και μεγέθη. Μπο-
ρεί να καταναλωθεί σε σάντουιτς είτε
κρύο είτε ζεστό, μαζί με κάποιο αλλαν-
τικό ή με τη συνοδεία ενός κρασιού
Chardonnay. Προτείνεται να παραμεί-
νει σε θερμοκρασία δωματίου για 20-
30 λεπτά, ώστε να απελευθερωθούν
τα μοναδικά αρώματα που μεταφέρει
το πρόβειο γάλα στα λιπαρά του. Στο
τυροκομείο Φλέγγα παρασκευάζεται
μια μεγάλη γκάμα παραδοσιακών τυ-
ριών όπως: Φέτα, Κασέρι, Κεφαλοτύ-
ρι, Βούτυρο, Μανούρι, Γιαούρτια, Χα-
λούμι, Γίδινο τυρί, γαλοτύρι καθώς και
μια σειρά από ελαφρύτερα σε περιε-
κτικότητα λιπαρών προϊόντα, αντίστοι-
χα με τις απαιτήσεις των πελατών.

Στραγγιστό γιαούρτι από το
Τυροκομείο Κωσταρέλου

Κασέρι Φλέγγα από ελληνικό γάλα

Το στραγγιστό γιαούρτι του τυροκομείου Κωσταρέλου παράγεται από φρέ-
σκο γάλα κατσικίσιο, πρόβειο ή αιγοπρόβειο και στραγγίζει φυσικά σε βαμβα-
κερές λευκές σακούλες.

Πήζοντας με τον παραδοσιακό τρόπο, αποκτά την πυκνή και κρεμώδη υφή,
καθώς και την πλούσια γεύση του. Το γιαούρτι με 2% λιπαρά φτιάχνεται από
αποβουτυρωμένο πρόβειο και κατσικίσιο γάλα. Είναι διαθέσιμο σε συσκευα-
σία των 220 γραμμαρίων. Το Τυροκομείο προμηθεύει τα επτά καταστήματα
του στην Αττική -όπου υπάρχουν όλα τα τυριά και γαλακτοκομικά μαζί με εκλε-
κτά προϊόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών- καθώς και μερικά επιλεγμένα ση-
μεία πώλησης στο εξωτερικό.

Βιολογικό κριθαράκι
με γάλα γαϊδούρας

Το βιολογικό κριθαράκι με γάλα γαϊ-
δούρας από τη Φάρμα Μετσόβου αποτελεί
ένα προϊόν που απευθύνεται σε αθλητές ,
σε παιδιά από 6 μηνών και άνω και γενικό-
τερα σε όλους όσους φροντίζουν την δια-
τροφή τους. Το Βιολογικό Κριθαράκι απο-
τελείται από 100% φρέσκο βιολογικό γάλα
γαϊδούρας και βιολογικό σιμιγδάλι. Σημει-
ώνεται ότι δεν περιέχει επιπλέον προσθή-
κη αλατιού και φυσικά καθόλου νερό. Η
Φάρμα Μετσόβου δραστηριοποιείται στην
αγορά από το 2014 και φημίζεται για το γά-
λα γαϊδούρας που διαθέτει.




