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Η αύξηση της
προστιθέμενης αξίας
των ελληνικών
γαλακτοκομικών
προϊόντων, η ενίσχυση
της καινοτομίας κι
η ανταγωνιστικότητά
τους αποτελούν
κεντρικούς στόχους
των σημαντικότερων
γαλακτοβιομηχανιών
της ελληνικής αγοράς. 

Ο ι κινήσεις προς αυτή την
κατεύθυνση, τα τελευταία
χρόνια, είναι αρκετές, κα-

θώς παρατηρείται διασύνδεση
επιστημονικών φορέων με τη

βιομηχανία, για τη δημιουργία
καινοτόμων προϊόντων κι υπηρε-
σιών, αποσκοπώντας στην αύξη-
ση της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών βιομηχανιών. Εκτός
από τα φυτικά ροφήματα, τα
οποία ενσωμάτωσαν στο χαρτο-
φυλάκιό τους οι περισσότερες
εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες,
το ανερχόμενο κίνημα των ve-
gans φέρνει στο προσκήνιο φυτι-
κά υποκατάστατα κι άλλων προ-
ϊοντικών ομάδων, όπως το τυρί.
Παρ’ όλα αυτά, τα γαλακτοκομικά
προϊόντα αποτελούν σταθερή
επιλογή για τον Έλληνα κατανα-
λωτή, καθώς τα φυτικά υποκατά-
στατα απευθύνονται κυρίως σε
όσους ακολουθούν μια εξειδι-
κευμένη διατροφή και χαρακτη-

ρίζονται από σαφώς μεγαλύτερο
κόστος, σε σχέση με τα συμβατι-
κά γαλακτοκομικά. Κυριότερος
«ανταγωνιστής» του συμβατικού
γάλακτος χαρακτηρίζεται το γάλα
αμυγδάλου, κυρίως λόγω των χα-
μηλών θερμίδων του, ένα υποκα-
τάστατο του γάλακτος, καθιερω-
μένο στη συνείδηση και τις προτι-
μήσεις των καταναλωτών του
εξωτερικού εδώ κι αρκετά χρό-
νια. Στον ανταγωνισμό των φυτι-
κών προϊόντων, η βιομηχανία γα-
λακτοκομικών «απαντά», λανσά-
ροντας στην αγορά κωδικούς χω-
ρίς λακτόζη, ένα κανάλι που ανα-
πτύσσεται με ταχύ ρυθμό, καθώς
τα τελευταία στοιχεία δείχνουν
ότι σημαντικό μέρος του κατανα-
λωτικού κοινού, προτιμά τα συγ-

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. τεύχους 178

Σε καινοτόμα γαλακτοκομικά προϊόντα
στρέφονται οι εγχώριες βιομηχανίες



Βαθιά ανάσα θα πάρουν
τουλάχιστον 500.000
επιχειρήσεις και
ελεύθεροι
επαγγελματίες, οι οποίοι
έχουν οφειλές προς την
Εφορία και τα
ασφαλιστικά ταμεία,
καθώς η κυβέρνηση
έδωσε παράταση για την
εξόφληση τους έως τις
31/12/2021, ενώ στη
συνέχεια θα μπορούν
να ενταχθούν σε
ρύθμιση τμηματικής
καταβολής. 

Ε ιδικότερα, σύμφωνα με
τις αποφάσεις των
υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, προβλέπονται τα εξής:

1. Για οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και
τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες
έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής έως τις
30/4/2021, η περίοδος αναστολής είσπραξης παρατείνεται περαιτέρω μέχρι
τις 31/12/2021.

2. Οι ανωτέρω οφειλές μετά τη λήξη της παράτασης (31/12/2021) θα μπορούν
να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής, το οποίο θα
προβλέπει επιλογή μεταξύ 24 άτοκων δόσεων ή 48 δόσεων με επιτόκιο
ύψους 2,5%. Η πρώτη δόση της ρύθμισης αυτής θα καταβληθεί έως την 31 η
Ιανουαρίου 2022 και οι υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμε-
νων μηνών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παρατείνεται η καταβολή και ανα-
στέλλεται η είσπραξη της δόσης του μηνός Φεβρουαρίου ρυθμισμένων στη
φορολογική διοίκηση οφειλών για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα
πληττόμενους κλάδους, καθώς και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων
αυτών των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Η πληρωμή
της δόσης αυτής θα προστεθεί στο τέλος της αρχικής ρύθμισης. Η λίστα των
άμεσα πληττόμενων ΚΑΔ είναι η ίδια που ίσχυσε για αναστολή ρυθμισμένων
οφειλών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021.

4. Υπενθυμίζεται ότι για τις δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών προς τη Φορολο-
γική Διοίκηση για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστο-
λή είσπραξης κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και Νοέμβριο 2020
έως Ιανουάριο 2021, έχει προβλεφθεί, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονο-
μικών, ότι θα καταβληθούν στο τέλος των τρεχουσών ρυθμίσεων.

5. Παρατείνεται έως τις 31/12/2021, η προθεσμία πληρωμής των ασφαλιστικών
εισφορών, για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που αφορούσαν
στην πρώτη περίοδο της καραντίνας και για τις οποίες είχε δοθεί παράταση
πληρωμής μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Παράλληλα, θα ισχύει κατά το αντί-
στοιχο με τις οφειλές της Εφορίας, σύστημα αποπληρωμής των οφειλών αυ-
τών, με βάση νομοθετική ρύθμιση. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει τη ρύθ-
μιση των οφειλών 24 άτοκες δόσεις ή σε 48 δόσεις με επιτόκιο 2,5% και
έναρξη καταβολής από την 01/01/2022. 
Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς χαρακτηρίζουν τα μέτρα θετικά, ωστόσο, επι-

σημαίνουν ότι αυτά από μόνα τους δεν αρκούν, εάν δεν υπάρξει αντίστοιχο
πλαίσιο ρύθμισης και για τις οφειλές που αφορούν στο εισόδημα και τις εισφο-
ρές του 2019. 

αλλαγές που παρατη-
ρούνται τα τελευταία
χρόνια στις καταναλωτι-
κές συνήθειες έχουν
επηρεάσει και το κανάλι
των γαλακτοκομικών. Οι
εταιρείες που δραστηριο-
ποιούνται στον κλάδο δί-
νουν πλέον μεγάλη έμ-
φαση σε καινοτόμους
κωδικούς για να ξεχωρί-
σουν από τον ανταγωνι-
σμό.

Θύμιος Κτενίδης 
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Ανάσα η παράταση πληρωμής χρεών
σε Εφορία και Ταμεία έως τις 31/12/21

Editorial

INFO
Θετικά τα μέτρα αλλά δεν 
είναι επαρκή, δηλώνουν 
οι φορείς της αγοράς 
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Ε-shop: Από 22/2 οι αιτήσεις για την επιδότηση έως 5.000 ευρώ
Από τη μεθεπόμενη Δευτέρα 22

Φεβρουαρίου έως τις 24 Μαρτίου θα
μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις οι
επαγγελματίες που θέλουν να δημι-
ουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό
κατάστημα λαμβάνοντας επιδότησης
5.000 ευρώ. 

Την Παρασκευή, υπογράφτηκε η
σχετική απόφαση από τον υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη
Τσακίρη, ενώ το σχετικό πρόγραμμα
ΕΠΑνΕΚ “e-λιανικό”, επιδοτείται μέσω
ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευ-
ρώ. Όσοι ενταχθούν σ � αυτό, θα λά-
βουν επιδότηση δαπανών έως 5.000
ευρώ τη δημιουργία ή την αναβάθμιση
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
των επιχειρήσεων λιανεμπορίου.

Δικαιούχοι είναι μεσαίες, μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμ-
πορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγα-
λύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κα-
τάστημα και η λειτουργία τους έχει
ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα
από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και
μετά. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε

υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί
έως και την 30/09/2019 και νεοσύστα-
τες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την
ημερομηνία αυτή. Υπολογίζεται ότι
18.000 επιχειρήσεις του λιανεμπορί-
ου, θα επωφεληθούν από τη συγκεκρι-
μένη δράση. 

Για τη χρηματοδότηση απαιτείται η
υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενι-
σχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)
στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ
άλλων ατομικών στοιχείων, ο ΚΑΔ,
υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης της
μικρομεσαίας επιχείρησης και φορο-
λογικά στοιχεία. Στόχος της νέας δρά-
σης είναι να στηριχθεί η λειτουργία των
ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας
κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο
βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής
τεχνολογίας και του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο
συνωστισμός στους χώρους τους και
να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονο-
μικής δραστηριότητας τους. 

Τράπεζες: Διευκρινίσεις για τις επιταγές 
Διευκρινίσεις παρέχει η Ελληνική

Ένωση Τραπεζών για τους όρους που
ισχύουν σχετικά με την αναστολή των
προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πλη-
ρωμής επιταγών, γραμματίων και συναλ-
λαγματικών για το χρονικό διάστημα από
25/01 έως 28/02. 

Ειδικότερα: 
1. Για τους υπόχρεους προς πληρω-

μή αξιογράφων που διαθέτουν ΚΑΔ
πληττόμενης επιχείρησης, οι τράπεζες
θα προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία
υποβολής σχετική δήλωσης, η οποία θα
πρέπει να ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα
22 Φεβρουαρίου. Έτσι, το χρονικ΄διάστη-
μα από 15/2-22/2, δεν θα λαμβάνεται
υπόψη, δηλαδή αναστέλλεται ο χρόνος
για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση
των παραπάνω αξιογράφων. Από τις
22/2 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία
δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η
κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα
εμφανίζονται ή θα πληρώνονται ή θα
σφραγίζονται κανονικά.

2. Για τους υπόχρεους πληρωμής
επιταγών και λοιπών αξιογράφων, των
οποίων ο ΚΑΔ θα ενταχθεί εντός του μη-
νός στους πληττόμενους, πρέπει να πλη-
ρείται η υπαγωγή στη ρύθμιση ή η μετα-
βολή υπολογισμού της περιόδου του μει-

ωμένου τζίρου. Η δήλωση θα υποβάλλε-
ται εντός έξι (6) εργασίμων ημερών από
την επομένη της διαβίβασης των αρχεί-
ων της ΑΑΔΕ με τα ΑΦΜ των δικαιούχων
πελατών στις Τράπεζες.

3. Για τους υπόχρεους που δεν εμπί-
πτουν στις δύο προηγούμενες κατηγο-
ρίες, οι διατάξεις του νόμου 4772/2021
δεν επηρεάζουν την εμφάνιση, πληρωμή
ή σφράγιση των αξιογράφων, αν δεν εμ-
πίπτουν στους πληττόμενους ΚΑΔ. 

INFO
Πληρώνονται ή σφραγίζονται
όσες αφορούν μη
πληττόμενους ΚΑΔ

INFO
Αφορά 18.000 επιχειρήσεις
του λιανεμπορίου 



ΑΒ Βασιλόπουλος: Προσφορά 
για τέσσερα ακίνητα της Ektasis
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Δεσμευτική προσφορά για την
απόκτηση τεσσάρων ακινήτων της
Ektasis Development κατέθεσε η
αλυσίδα super market ΑΒ
Βασιλόπουλος, στο πλαίσιο των
πλειοδοτικών διαγωνισμών, που
έτρεξε η ειδική διαχειρίστρια της
εταιρείας, με την τεχνική υποστήριξη
της PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Η προσφορά αφορά σε ακίνητα που μισθώνει
από την Ektasis, μέσω μακροχρόνιων συμ-
βάσεων, η ΑΒ Βασιλόπουλος σε Άγιο Δη-

μήτριο, Βριλήσσια, Ηράκλειο Κρήτης και Κηφισιά.
Τα τρία εξ αυτών ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Ekta-
sis, ενώ αυτό που στεγάζει το κατάστημα της ΑΒ
Βασιλόπουλος στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς
ανήκει στην Ektasis κατά ποσοστό 20%.

Οι εκτάσεις των ακινήτων

Το διώροφο κατάστημα στον Άγιο Δημήτριο
εκτείνεται σε 1.527,27 τ.μ. (υπεραγορά), ενώ δια-
θέτει 59 θέσεις στάθμευσης στα δύο υπόγεια κα-
θώς και βοηθητικούς/κοινόχρηστους χώρους 635
τ.μ. Το ακίνητο καταλαμβάνει περίπου το μισό δια-
θέσιμο οικόπεδο και επομένως δεν έχει εξαντληθεί
η επιτρεπόμενη δόμηση. Σύμφωνα με τις ισχύου-
σες πολεοδομικές διατάξεις, στο εναπομείναν μέ-
ρος του οικοπέδου μπορεί να δομηθεί κτήριο
1.686,51τ.μ.

Αντίστοιχη επιφάνεια (1.531,92 τ.μ.) έχει και το
διώροφο κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος στο ακίνητο
της Ektasis στα Βριλήσσια. Διαθέτει, επιπρόσθετα,
χώρους στάθμευσης 3.000 τ.μ. σε δύο υπόγειους
ορόφους.

Το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης διαθέτει κτή-

ριο που φιλοξενεί στο ισόγειο και στον πρώτο όρο-
φο κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος, συνολικής
επιφάνειας 1.028 τ.μ. Επίσης, διαθέτει Α' και Β'
υπόγειο, που χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθ-
μευσης και αποθήκευσης. Το κατάστημα έχει ανε-
γερθεί σε οικόπεδο επιφάνειας 1.294,72 τ.μ. 

Το ακίνητο της Ektasis

Τέλος, το κατάστημα της Κηφισιάς αναπτύσσε-
ται σε ένα αυτοτελές διώροφο κτήριο με δύο υπό-
γεια, που χρησιμοποιείται ολόκληρο ως υπεραγο-
ρά. Το συνολικό εμβαδόν ανέρχεται σε 2.053,79
τ.μ. Το κατάστημα καταλαμβάνει τρία επίπεδα
(πρώτο υπόγειο, ισόγειο, πρώτος όροφος) έκτασης
490,2 τ.μ. το καθένα, ενώ ο δεύτερος όροφος ίδιας
επιφάνειας χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώ-
ρος, μαζί με μέρος του δεύτερου υπογείου. Το ακί-
νητο ανήκει στην Ektasis κατά 20%.

Λίγα λόγια για την ΑΒ Βασιλόπουλος

Το δίκτυό της ΑΒ Βασιλόπουλος ξεπερνά τα
500 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Όλα άρχισαν
το 1939, όταν οι αδερφοί Βασιλόπουλοι, αγορά-
ζουν ένα μικρό μπακάλικο, στην οδό Βουλής 29.
Με τη δική τους «φρέσκια» ματιά, το μετατρέπουν
σε παντοπωλείο. Αυτό το κατάστημα με την διάση-
μη επιγραφή «Αφοί Βασιλόπουλοι», θα σημάνει την
αρχή μιας επιτυχημένης πορείας.

Το 1967 ιδρύεται η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος
ΕΠΕ και ανοίγει το πρώτο self service κατάστημα
στο Παλαιό Φάληρο. Εκεί θα χρησιμοποιηθεί για
πρώτη φορά και το σλόγκαν «και του πουλιού το γά-
λα», που θα γίνει συνώνυμο της μάρκας.

Το 2010 εγκαινιάζεται το πρώτο πράσινο κατά-
στημα στη Σταμάτα Αττικής και το 2014 η ΑΒ δημι-
ουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημα AB click2shop. 

INFO
510 τα καταστήματα
σε όλη την Ελλάδα
14.000 και πλέον 
οι συνεργάτες της
ΑΒ Βασιλόπουλος
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Τα βιολογικά γάλατα NOYNOY
Family Bio της
FrieslandCampina Hellas-
NOYNOY πιστοποίησε η TÜV
HELLAS (TÜV NORD).

Σ ύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
η εν λόγω πιστοποίηση από την
TÜV HELLAS (TÜV NORD) των

βιολογικών προϊόντων γάλακτος NOY-
NOY Family Bio, που είναι μέλος της
Royal FrieslandCampina, μίας από κο-
ρυφαίες γαλακτοβιομηχανίες παγκο-
σμίως αποτελεί απτή απόδειξη της αξιο-
πιστίας του μεγαλύτερου φορέα πιστο-
ποίησης.

Με δεδομένη τη σημασία της πιστο-
ποίησης των βιολογικών προϊόντων και
των ενδελεχών ελέγχων που απαιτούν-
ται προκειμένου να χορηγηθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά η συνεργασία
ανάμεσα στην TÜV HELLAS (TÜV
NORD) και τη FrieslandCampina Hel-
las-ΝΟΥΝΟΥ, αποτελεί ακόμη μια από-
δειξη της σημασίας στη λεπτομέρεια και
της τήρησης των πρωτοκόλλων που πα-
ρέχει ο φορέας πιστοποίησης.

ΟΑΕΔ: Μνημόνιο συνεργασίας με 
Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο 

Τα NOYNOY Family Bio 
πιστοποίησε η TÜV HELLAS

Μνημόνιο τριετούς συνεργασίας υπέγραψαν ο διοικητής του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο
πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος
Μπακατσέλος.

Το πλαίσιο της συνεργασίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διερεύνηση
της ζήτησης των προσόντων και των δεξιοτήτων από πλευράς των επιχειρήσε-
ων σε συγκεκριμένους τομείς.

Επιμελητήριο Εύβοιας:
Στήριξη στην εστίαση

Σε ανακοίνωση του το Επιμελητήριο Εύ-
βοιας, τονίζει ότι ασκεί συνεχείς και έντονες
πιέσεις στην Πολιτεία για την αποκλειστική
στήριξη του κλάδου της εστίασης, θέτοντας
σοβαρά υπόψη της Πολιτείας ότι “πρόκειται
για ένα κλάδο που συνδυαστικά με τον Του-
ρισμό συμβάλλει τα μέγιστα στο ΑΕΠ της χώ-
ρας και παράλληλα στην στήριξη της εργα-
σίας. Δια του Προέδρου κ. Γιάννη Γεροντίτη,
το Επιμελητήριο εκφράζει την στήριξή του
στα δίκαια αιτήματα του χώρου”.



Πέθανε από κορονοϊό ο πρόεδρος του ΒΕΠ
Ύστερα από πολλές μέρες νοσηλείας και

μάχης, ο Ανδριανός Μιχάλαρος, πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Πειραιά, έχασε τη
μάχη με την Covid-19, την ασθένεια που προ-
καλεί ο κορονοϊός. 

Ο Ανδριανός Μιχάλαρος είχε νοσήσει τον
περασμένο Δεκέμβριο από κορονοϊό. Επί 49
μέρες νοσηλευόταν στην Εντατική έδινε μάχη
για να κρατηθεί στη ζωή. Το πρωί της Κυριακής
(14.02.2021), η κόρη του Μαρία με ανάρτησή
της στο Facebook έκανε γνωστή τη θλιβερή εί-
δηση.

«Σήμερα, αυτή τη βροχερή μέρα, ο πατέρας
μας έφυγε πολεμώντας τις επιπτώσεις του co-
vid-19 ύστερα από 49 μέρες νοσηλείας στη
ΜΕΘ. Μάχιμος μέχρι την τελευταία στιγμή με
όνειρα, φιλοδοξίες και σχέδια. Θα τον θυμόμα-
στε πάντα όπως σε αυτή τη φωτογραφία. Χαμο-
γελαστός στα εύκολα και στα δύσκολα, πάντα
κοντά μας και πάντα να φροντίζει για εμάς. Δυ-
στυχώς δεν πρόλαβα να του πω μια τελευταία
κουβέντα, μια τελευταία λέξη. Αν προλάβαινα,
αν μου δινόταν η ευκαιρία, θα του έλεγα Μπαμ-
πά, μην φεύγεις ακόμη, έχουμε τόσα πολλά
ακόμη να πούμε, να κάνουμε, μπαμπά, κάτσε
λίγο ακόμη, μπαμπά σ’ αγαπώ, μπαμπά συγνώ-
μη, μπαμπά σήκω τώρα πάμε να φύγουμε…
Σ’ευχαριστώ. Σ’αγαπώ. Να προσέχεις», έγρα-
ψε η η Μαρία Μιχάλαρου.

Αίτημα απαγόρευσης πώλησης βιομηχανικών προϊόντων στις λαϊκές
Την απαγόρευση πώλησης
βιομηχανικών προϊόντων στις
λαϊκές αγορές για όσο χρονικό
διάστημα παραμένουν κλειστά
τα καταστήματα λιανικής με
κρατική εντολή, ζήτησε ο
πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος
Καφούνης, με επιστολή του
προς τον γενικό γραμματέα
Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή, Παναγιώτη
Σταμπουλίδη.

Σ την επιστολή μεταξύ άλλων ανα-
φέρεται: «Για την αποφυγή οποι-
ασδήποτε πρακτικής αθέμιτου

ανταγωνισμού έναντι των κλειστών κα-
ταστημάτων, σας παρακαλούμε να προ-
σθέσετε άμεσα στην απόφαση, την απα-
γόρευση πώλησης βιομηχανικών προ-
ϊόντων στις λαϊκές αγορές για όσο χρονι-
κό διάστημα παραμένουν κλειστά τα κα-
ταστήματα λιανικής με κρατική εντολή».
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Επιστολή Μίχαλου στον Άδωνι Γεωργιάδη
Την αύξηση της δημόσιας δαπάνης

αλλά και τη δυνατότητα τροποποιήσεων
στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων» ζήτησε ο πρόεδρος
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και
του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, με επι-
στολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη.

Στην επιστολή του, μεταξύ άλλων,
αναφέρει:

“Σχετικά με την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, αιτού-
μεθα την άμεση αύξηση της δημόσιας ενί-
σχυσης της δράσης για τις 2 Περιφέρειες,
κατά τουλάχιστον 35.000.000 ευρώ,
ώστε να μπορέσει να ενταχθούν και άλλα
επενδυτικά σχεδία.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ληφθεί
μέριμνα, ώστε να μπορέσουν οι επενδυ-
τές που έχουν ενταχθεί στην εν λόγω δρά-
ση να προσαρμόζουν τα επενδυτικά τους
σχέδια στις νέες συνθήκες που διαμόρ-
φωσε η πανδημία στην χώρα και να μην
χαθούν πόροι από τη μη υλοποίηση εν-
ταγμένων σχεδίων”. 

Σκλαβενίτης, “ΡΑΦΗΝΑ” και “ΛΑΒΔΑΣ” με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης
Το σούπερ μάρκετ
«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» (Αγ.
Παρασκευής 111) παραμένει
έμπρακτα και σταθερά στο
πλευρό του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Χαλανδρίου,
επιδεικνύοντας υψηλό
αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.
Στο πλαίσιο αυτό παραδίδει
σε τρίμηνη βάση στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο
δωροεπιταγές, για την
κάλυψη αναγκών των
ωφελούμενων.

Σ τους σταθερούς υποστηρικτές
της δομής παραμένει και το ιχ-
θυοπωλείο η «ΡΑΦΗΝΑ» (Αγίας

Παρασκευής 9) που προσφέρει κατε-
ψυγμένα ψάρια.

Άμεσα επίσης ανταποκρίθηκε στο
αίτημα της δομής για συνδρομή και η
εταιρεία ΛΑΒΔΑΣ Α.Ε., προσφέροντας
μεγάλη ποσότητα σε καραμέλες,.

«Είναι συγκινητική η σταθερή
φροντίδα με την οποία περιβάλουν τη
δομή οι τοπικές επιχειρήσεις, όπως εί-
ναι συγκινητική και η άμεση απόκριση

στα αιτήματά μας επιχειρήσεων εκτός
Χαλανδρίου. Τους ευχαριστούμε
όλους θερμά εκ μέρους των 1.200
ωφελούμενων», σημειώνεται στη σχε-
τική ανακοίνωση του Κοινωνικού Παν-
τοπωλείου. 

INFO
1.200 οι ωφελούμενοι του
Κοινωνικού Παντοπωλείου
Χαλανδρίου



Σημαντική υστέρηση στον ψηφιακό
μετασχηματισμό των αλυσίδων
εφοδιασμού παρουσιάζει η χώρα
μας. Μόνο 5 στις 10 επιχειρήσεις
έχουν επενδύσει στον ψηφιακό
μετασχηματισμό της "εσωτερικής»
εφοδιαστικής αλυσίδας, παρότι το
80% των δραστηριοτήτων
εφοδιαστικής διενεργείται εντός
των εμπορικών και μεταποιητικών
επιχειρήσεων (έναντι 25% στην
ΕΕ).

Α υτά σημειώνονται σε ειδική ανάλυση
του ΣΕΒ, με θέμα: «Το ψηφιακό μέλ-
λον της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Το ψηφιακό μέλλον της εφοδια-
στικής αλυσίδας

Τα βασικά ευρήματα στην ανάλυση είναι τα
εξής:
lΗ εφοδιαστική αλυσίδα στην πανδημία, δια-

τήρησε υψηλή αποτελεσματικότητα σε κρί-
σιμους κλάδους (όπως φάρμακα, τρόφιμα,
κοκ) αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με ελλεί-
ψεις σε υποδομές, τεχνολογίες και μέσα με-
ταφοράς που μείωσαν την απόδοση σε άλλα
προϊόντα (ηλεκτρονικά, καταναλωτικά προ-
ϊόντα, κοκ.)

lΣτην 4η βιομηχανική επανάσταση, η ψηφιο-
ποίηση του δικτύου εφοδιασμού ξεκινά
πρωτίστως από τις βιομηχανικές και εμπορι-
κές επιχειρήσεις και δευτερευόντως από τις
εταιρίες 3PL (third party logistics). Βελτιώ-
νει την παραγωγικότητα, μειώνει το κόστος
με ταχεία ανταπόκριση στις απαιτήσεις πα-
ραγωγής και παράδοσης.

lΣτην Ελλάδα παρατηρείται υστέρηση στον
ψηφιακό μετασχηματισμό με μόνο τις μισές
επιχειρήσεις να επενδύουν στην «εσωτερι-

κή» εφοδιαστική αλυσίδα τους. 
lΣτα οφέλη της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυ-

σίδας περιλαμβάνονται η μείωση του χρό-
νου ανταπόκρισης, η καλύτερη διαχείριση
αποθεμάτων, οι πολυκαναλικές παραδό-
σεις, η βέλτιστη αξιοποίηση στόλων οχημά-
των, κ.α.

lΗ ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής ωφελεί
και το Δημόσιο όπως φαίνεται από την ευ-
ρωπαϊκή εμπειρία. Με ψηφιοποιημένα πα-
ραστατικά διακίνησης περιορίζεται η φορο-
διαφυγής και το λαθρεμπόριο. Ενδεικτικά, η
ψηφιοποίηση των εμπορευματικών μετακι-
νήσεων στην Ουγγαρία, μείωσε τις απώλει-
ες ΦΠΑ από το 18% σε 13% και αύξησε τα
συνολικά φορολογικά έσοδα κατά Euro1,7
δισ. τον πρώτο χρόνο εφαρμογής.

Στην Ελλάδα

Στο εμπόριο και στη βιομηχανία, η αξιοποί-
ηση τεχνολογιών ανάλυσης μεγάλου όγκου
δεδομένων παραμένει περιστασιακή. Το 53%
των επιχειρήσεων βασίζεται ακόμη σε υπολο-
γιστικά φύλλα Excel για τη διαχείριση αποθη-
κευτικών χώρων και μόλις το 36% χρησιμο-
ποιεί εξειδικευμένες εφαρμογές Warehouse
Management Systems (WMS). Το 41% δεν
διαθέτει σύστημα διαχείριση στόλου οχημά-
των, μόλις το 20% έχει προμηθευτεί εξειδι-
κευμένη εφαρμογή, ενώ το υπόλοιπο χρησι-
μοποιεί απλές εφαρμογές γραφείου.

Σε αντίθεση, 8 στις 10 εταιρείες 3PL και
4PL επενδύουν σε συστήματα διαχείρισης
αποθηκών και στόλου οχημάτων, αλλά οι τε-
χνολογίες 4ης βιομηχανικής επανάστασης πα-
ραμένουν περιορισμένες. Ειδικότερα, η δια-
χείριση αποθηκευτικών χώρων γίνεται κυρίως
με συστήματα WMS (61% των επιχειρήσεων),
η χρήση συστημάτων διαχείρισης στόλου είναι
διαδεδομένη (52%), ενώ οι ψηφιακοί αισθητή-
ρες τύπου RFID για την παρακολούθηση των
οχημάτων αυξάνεται σταδιακά (26%). 

ΣΕΒ: Υστέρηση στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των αλυσίδων εφοδιασμού 
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INFO
Το 68% εστιάζει
σε λύσεις Digital
Procurement
Μόνο το 48%
διαθέτει σχέδιο
υλοποίησης
ψηφιακού
μετασχηματισμού



Vegan σαλάτες Condito «The Green Line»
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Η Condito αποτελεί σήμερα μια από τις
μεγαλύτερες εταιρίες στον κλάδο της
παραγωγής μουστάρδας, κέτσαπ, μαγιονέζας,
σαλατών και παραδοσιακών ελληνικών αλοιφών
(18.000 τόνοι ετησίως) και εδρεύει στη
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
εξυπηρετώντας τόσο την αγορά Ho.Re.Ca όσο
και τη λιανική (επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας
προϊόντα) σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 2011, η
Condito δημιούργησε τη Gristiren που
δραστηριοποιείται στην παραγωγή φυτικών
αναπληρωμάτων τυριού, ακολουθώντας την τάση
στην παγκόσμια αγορά. 

Η Gristiren είναι μια αμιγώς (97%) εξαγωγική εταιρία με
ετήσια παραγωγή 5.500 τόνων.

Η εταιρεία έχει λανσάρει στην αγορά δημοφιλείς σαλάτες
όπως Ρωσική, Κηπουρού, Αγγουρομαγιονέζα και Μελιτζανοσα-
λάτα, φτιαγμένες από αυθεντικές πρώτες ύλες και διαλεχτά λα-
χανικά. Απογειώνουν τη γεύση και δίνουν αμέτρητες επιλογές
σε όλο το καταναλωτικό κοινό που επιθυμεί να ακολουθήσει μια
plant-based διατροφή! Είναι κατάλληλες για νηστεία και δεν πε-
ριέχουν γλουτένη, αυγό ή γλυκαντικά. Η νέα vegan & gluten
free Χούμους, εμπνευσμένη από την ανατολίτικη κουζίνα, με τα-
χίνι και λεμόνι, έχει προστεθεί στην οικογένεια των νηστίσιμων
σαλατών ενώ στα άμεσα σχέδια της εταιρίας είναι η περαιτέρω
ενίσχυση κι επέκταση του brand Condito The Green Line σε νέ-
ες κατηγορίες με καινοτόμα και γευστικά προϊόντα.

Παραδοσιακός ελληνικός καφές Μερακλής
Ο παραδοσιακός Ελλη-

νικός καφές Μερακλής που
μεγάλωσε γενιές και γενιές,
με πλούσιο άρωμα και ξε-
χωριστή γεύση, κυκλοφο-
ρεί στην αγορά σε συσκευα-
σίες των 100g, 200g και
500g. Από την εταιρεία Ha-
skos Coffee & Beverages -
Caffe’ Luigi Ε.Π.Ε. Η εται-
ρεία δραστηριοποιείται στο
χώρο του καφέ από το
2000, ενώ τα τελευταία χρό-
νια επεκτείνεται σταδιακά
σε νέα εμπορικά δίκτυα και
νέες προϊοντικές κατηγο-
ρίες. Έχοντας αποκτήσει ση-
μαντικά εμπορικά σήματα
και αποκλειστικές συνεργα-
σίες με πολύ γνωστές εται-
ρίες του εξωτερικού, στηρί-

ζεται σε τρεις πυλώνες. Την
εμπορία του καφέ espresso
Caffe’ Luigi dal 1901 και τον
προϊόντων με το σήμα Luigi.
Την παραγωγή και εμπορία
των δικών της προϊόντων:
Ελληνικός Καφές Μερα-
κλής, Καφές Φίλτρου Kron-
berg, στιγμιαίος καφές HAS
CAFÉ, και του νέου pre-
mium espresso brand 7
grams Espresso Micro Roa-
sters. Την οικογένεια των
προϊόντων OSCAR’S Fami-
ly Tradition: σοκολάτες ρό-
φημα Instant Cioccolata και
ChocoBoom, καφές και σο-
κολάτα Freezino και Biscot-
tino, σιρόπια με γεύσεις
Oscar’s Syrup, και γρανίτες
Granissimo.



Φυτικό burger 
Moving Mountains

Οι κατηγορίες των
προϊόντων της Βιοα-
γρός είναι ιδιαίτερα δι-
ευρυμένες με σκοπό να
καλύψουν τις απαιτή-
σεις των σύγχρονων
καταναλωτών. Στη με-
γάλη γκάμα των προϊόν-
των της εντάσσονται και
προϊόντα για άτομα που
ακολουθούν ειδική δια-
τροφή και έναν υγιεινό
τρόπο ζωής ενώ ταυτό-
χρονα αναζητούν γευ-
στικές εναλλακτικές
προτάσεις, όπως τα
προϊόντα χωρίς γλουτέ-
νη, χωρίς αλάτι, προϊόν-
τα κατάλληλα για διαβη-
τικούς, για αθλητές,

προϊόντα με άπεπτο
άμυλο, σούπερ τροφές,
βιταμίνες και συμπλη-
ρώματα διατροφής. Τέ-
λος, διαθέτει προϊόντα
με υψηλή θρεπτική αξία
κατάλληλη για παιδιά
και βρέφη.

Η εταιρεία διαθέτει
και το vegan burger
MOVING MOUNTAINS
που παράγεται από λα-
χανικά όπως μανιτάρια
πλευρώτους, μανιτά-
ρια, κρεμμύδια και παν-
τζάρια. Το προϊόν κυ-
κλοφορεί σε συσκευα-
σία των 2 τεμαχίων.

Η Αυγοδιατροφική
αποτελεί την ένωση
τεσσάρων από τις
μεγαλύτερες
πτηνοτροφικές μονάδες
της Β. Ελλάδος. 

Ο ι ιδρυτές της αποτελούν
τη 2η γενιά από οικογέ-
νειες με παράδοση στην

πτηνοτροφία και την απαραίτητη
εμπειρία στην εκτροφή και διάθε-
ση αυγών. Διαθέτει 4 υπερσύγ-
χρονες ιδιόκτητες πτηνοτροφικές
μονάδες στη Β. Ελλάδα στη Γαλά-
τιστα Xαλκιδικής, στο Πόρτο Λά-
γος Ξάνθης και στο Μαυρονέρι
Κιλκίς που είναι πλήρως εξοπλι-
σμένες και αυτόνομες, με δικό
τους παρασκευαστήριο ζωοτρο-
φών. Στη Ν. Σάντα βρίσκεται η μο-
νάδα συγκέντρωσης, ωοσκόπη-
σης και αποθήκευσης της Αυγο-
διατροφικής, πιστοποιημένη με
ελεγχόμενες συνθήκες αποθή-
κευσης. Η εταιρεία, εκτός από αυ-
γά, διαθέτει στην αγορά και ένα
μείγμα ομελέτας που συνδυάζε-
ται με φρέσκο γάλα και ελαιόλα-
δο. Κυκλοφορεί σε συσκευασίες
2kg, 5kg και 10kg.

Αυγοδιατροφική: Μείγμα ομελέτας με φρέσκο γάλα και ελαιόλαδο
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Η εταιρία 4G ιδρύθηκε το 2015,
στο Μαυροδένδρι Κοζάνης. Δρα-
στηριοποιείται και πρωτοπορεί στον
κλάδο της παραγωγής αποξηραμέ-
νων φρούτων, λαχανικών και εδω-
δίμων φυτών. Συμβαδίζοντας με
τους ρυθμούς εξέλιξης της εποχής
μας και τις αλλαγές στις διατροφι-
κές μας συνήθειες παρασκευάζον-
ται τα προϊόντα που προσφέρει
απλόχερα η ελληνική γη, ακολου-
θώντας ταυτόχρονα τη γαστρονομι-
κή παράδοση. Μεταξύ άλλων, δια-
θέτει στην αγορά το λιαστή ντομά-
τα. Είναι ένα ιδιαίτερο τρόφιμο, που
αποτελείται από ώριμες κανονικές
ντομάτες ή και από άνυδρες ντομά-
τες (ξεχωριστή ποικιλία ντομάτας,
συνήθης σε πολλά νησιά του Αιγαί-
ου Πελάγους), που ξεραίνονται κά-
τω από τον ήλιο για να εξατμιστεί το
νερό που περιέχουν μέσα τους. Τα
ντοματάκια χάνουν το 88% του βά-
ρους τους μετά την αποξήρανση,
ενώ οι μεγαλύτερες ντομάτες χά-
νουν το 93%. Για να παραχθεί ένα
κιλό λιαστής ντομάτας χρειάζονται
γύρω στα 14 κιλά φρέσκιας ντομά-
τας.

Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Ariston

Λιαστή ντομάτα
από την εταιρεία 4G

Ένα 100% Έξ-
τρα Παρθένο Ελαι-
όλαδο παράγεται
στους Γαργαλιά-
νους Μεσσηνίας
από τους οικογε-
νειακούς ελαιώνες
της Ariston και το-
πικούς συνεταιρι-
σμούς. Είναι 100%
Έξτρα Παρθένο
Ελαιόλαδο από Κο-
ρονεϊκη ελιά. Αυτό
το Έξτρα Παρθένο
Ελαιόλαδο είναι
εξαιρετικά χαμη-
λής οξύτητας (0,2
to 0.4%), με αποτέ-
λεσμα μιας εξαιρε-
τικής προηγμένης
ποιότητας λαδιού.
Το Έξτρα Παρθένο
Ελαιόλαδο της Ari-
ston έχει κερδίσει
πολυάριθμα βρα-
βεία. Κυκλοφορεί
σε συσκευασία των
750 ml.

The Protein Ball Co με
γεύση φιστίκι και λεμόνι

Η εταιρεία 40 FOOD διαθέτει στην αγορά
γευστικά snacks τα οποία ανταποκρίνονται
στα σύγχρονα πρότυπα και ακολουθούν τις
επιταγές ενός πιο υγιεινού τρόπου διατρο-
φής. Πρόσφατα κυκλοφόρησε στην αγορά το
προϊόν The Protein Ball Co με ιδιαίτερη γεύ-
ση Φιστίκι και Λεμόνι, που δίνει ενέργεια και
πληρότητα. Το snack είναι κατάλληλο για
πριν ή μετά την άσκηση, καθώς έχει υψηλή
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες,
που βοηθούν στην επανόρθωση των μυϊκών
ιστών μετά την άσκηση και κρατούν υψηλά τα
επίπεδα ενέργειας.




