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Η πανδημία έχει μεταβάλει
σε μεγάλο βαθμό τις
συνήθειες των καταναλωτών
αλλά και τον τρόπο που
πραγματοποιούν τα ψώνια
τους, καθώς ένα σημαντικό
ποσοστό επιλέγει το online
κανάλι ακόμα και για
βασικά είδη όπως τα
τρόφιμα. 

Π αρόλα αυτά, οι Έλληνες
εξακολουθούν να ενημε-
ρώνονται για τις εκπτώσεις

και τις προσφορές στα σούπερ
μάρκετ. Βασικές πηγές πληροφό-
ρησης για τις τιμές των αλυσίδων
παραμένουν τα ενημερωτικά φυλ-
λάδια σε ποσοστό 53%, η τηλεόρα-
ση με 46% και το διαδίκτυο με 29%.
Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 42%
εάν προστεθούν και οι αναζητήσεις
από το κινητό τηλέφωνο. Διαχρονι-
κά φαίνεται ότι τα πρώτα δύο κανά-
λια (φυλλάδια και τηλεόραση) πα-
ρουσιάζουν μικρή κάμψη, ενώ
κερδίζουν έδαφος οι νέες τεχνο-
λογίες με το διαδίκτυο και το κινητό
τηλέφωνο αθροιστικά να αυξάνον-
ται από 26% σε 42%. Οι λοιπές πη-

γές ενημέρωσης παρουσιάζουν
επίσης διακυμάνσεις με τις σημαν-
τικότερες να είναι η μείωση τα τε-
λευταία χρόνια για την ενημέρωση
εντός του καταστήματος (π.χ. αφί-
σες). Συνοψίζοντας, τα στοιχεία συ-
νηγορούν στο ότι διαχρονικά αυξά-
νεται η εξοικονόμηση από τις προ-
ωθητικές ενέργειες στις αλυσίδες
σουπερμάρκετ, η οποία επίσης δια-
χρονικά επιτυγχάνεται με λιγότερο
«κόπο» για τους καταναλωτές, με
αυξημένο ρόλο του διαδικτύου και
των κοινωνικών δικτύων ως κανα-
λιών ενημέρωσης συγκριτικά με το
παρελθόν.
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“Πουλάνε” τα φυλλάδια
των σούπερ μάρκετ



Σήμερα και αύριο γίνονται οι μεγάλες πληρωμές από την
“Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6” προς τις επιχειρήσεςι, ενώ έως την
Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η αποπληρωμή. 

Οι καταβολές ολοκληρώνουν το σύνολο των υποχρεώσεων του προϋπολογισμού στις
πληττόμενες επιχειρήσεις με βάση τα
κριτήρια που είχαν τεθεί από την αρχή
της πανδημίας, ενώ τώρα το μεγάλο εν-
διαφέρον εστιάζεται στην ενίσχυση μέ-
σω του νέου κύκλου, της Επιστρεπτέας
7. Την ίδια στιγμή, το οικονομικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης εμφανίζεται εξαι-
ρετικά προβληματισμένο σε σχέση με
την παράταση του αυστηρού lockdown
για μια εβδομάδα (έως την προσεχή
Δευτέρα), ενώ όπως δείχνουν τα πράγ-
ματα, λόγω των πολλών κρουσμάτων
και του υψηλού επιδημιολογικού φορ-
τίου στην Αττική, η όποια μερική επα-
νεκκίνηση του εμπορίου δεν αναμένε-
ται πριν τις 29 Μαρτίου! Πάντως, η πα-
ράταση για μία εβδομάδα επιφέρει κό-
στος 725 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα
325 εκατ. ευρώ αφορούν στο λιανεμ-
πόριο. 

Επιδότηση δαπανών
Έως τον Μάιο αναμένεται να κατα-

βληθούν στις επιχειρήσεις τα κουπόνια
για την επιδότηση παγίων δαπανών,
ενώ σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις
του υπουργού Οικονομικών Χρήστο
Σταϊκούρα, τα κονδύλια για τους πλητ-
τόμενους, θα καταβληθούν με κοινωνι-
κά δίκαιο τρόπο. 

Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομι-
κών παρέτεινε έως την 1η Ιουλίου την
προθεσμία έναρξης της υποχρεωτικής
ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα

των Ηλεκτρονικών Βιβλίων- myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκ-
δίδουν από αυτήν την ημερομηνία και έπειτα. Αντίστοιχα, τα παραστατικά που εκδίδουν οι
επιχειρήσεις κατά το α’ εξάμηνο του 2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα
myDATA έως την 31η Οκτωβρίου.

Τέλη κυκλοφορίας με τον... μήνα 
Με τον... μήνα θα μπορούν να κυκλοφορούν από τον Μάιο το όχημα τους, όσοι φορο-

λογούμενοι έχουν καταθέσει τις πινακίδες, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του κ. Χρή-
στουςΣταϊκούρα. 

Το υπουργείο Οικονομικών βλέπει με ανησυχία την αύξηση των δηλώσεων ακινησίας
από χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ και προ του κινδύνου να χαθούν σημαντικά έσοδα για τον προ-
ϋπολογισμό, αποφασίστηκε η υιοθέτηση ενός πιο ευέλικτου συστήματος, για να προσελ-
κύσει το ενδιαφέρον τους. Έτσι, ο ιδιοκτήτης θα πληρώνει μόνο τη μηνιαία αναλογία που
αντιστοιχεί στην αξία των ετήσιων τελών του οχήματος του. 

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, στο διάσημα που ακολουθεί πρέπει να γίνει προσεκτική
χρήση των ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία ανέρχονται σε 32 δισ. ευρώ, αλλά από αυτά
μπορούν να διατεθούν μόνο τα 10 δισ. ευρώ, καθώς τα υπόλοιπα, προορίζονται για την
εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και τις λήξεις εκδόσεων κρατικών τίτλων. Μάλιστα, ο
κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι όσο διευρύνεται η αυστηρή απαγόρευση, κανένα υπουργείο Οι-
κονομικών δεν θα μπορεί να καλύψει όλες τις ζημιές. 

Παρά το γεγονός ότι μεγά-
λο μέρος του καταναλωτι-
κού κοινού επιλέγει το δια-
δίκτυο ως μέσο ενημέρω-
σης για τις προσφορές των
σούπερ μάρκετ, τα φυλλά-
δια εξακολουθούν να έρ-
χονται πρώτα στις προτιμή-
σεις.

Θύμιος Κτενίδης 
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Editorial

INFO
Με κουπόνια η επιδότηση
δαπανών, έρχεται η πληρωμή
τελών κυκλοφορίας 
με το μήνα
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Έλεγχοι για τις αναστολές συμβάσεων
και την τήρηση των μέτρων προστασίας

Δεκάδες περιπτώσεις εξαπάτησης
του Κράτους με τις αναστολές
συμβάσεων εργασίας, αποκάλυψαν
οι έλεγχοι του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας. 

Σ ύμφωνα με τα ευρήματα του πρώτου δι-
μήνου, αποδείχθηκε ότι το 40% των πα-
ραβάσεων από τις επιχειρήσεις, είχαν να

κάνουν με την εικονική δήλωση αναστολής της
σύμβασης εργασίας εργαζομένων, οι οποίοι
όμως απαχολούνταν κανονικά! 

Η πρακτική αυτή αποβαίνει επιζήμια για
τους εργοδότες στην περίπτωση που αποκαλυ-
φθούν, καθώς κινδυνεύουν με “τσουχτερά”
πρόστιμα , ενώ σε περίπτωση που υπάρξει πρό-
βλημα με την υγιεινή και ασφάλεια του εργαζο-
μένου (π.χ. εργατικό ατύχημα), τότε η κατάστα-
ση μπορεί να έχει εφιαλτική κατάληξη. Οι εντα-
τικοί έλεγχοι, ο “κόφτης” του τζίρου αλλά και η
υποχρεωτική ηλεκτρονική προαναγγελία των
αναστολών, “προσγείωσαν” τον αριθμό τους
στις 100.000 δηλώσεις τον Μάρτιο. Το υπουρ-
γείο Εργασίας είναι ενήμερο για την εικόνα που
υπάρχει, καθώς η επιχείρηση απασχολεί εργα-
ζόμενο του οποίο τον μισθό και τις εισφορές
πληρώνει το Κράτος! Και σαν να μην φτάνει αυ-
τό, εργαζόμενοι των 800 ευρώ, δηλώνονται σε
αναστολή και λαμβάνουν την κρατική επιδότη-
ση των 534 ευρώ, χωρίς να παίρνουν ούτε...
πουρμπουάρ από την επιχείρηση! Σε κάποιες...
ιδανικές περιπτώσεις, ο εργαζόμενος που δου-
λεύει, λαμβάνει την αποζημίωση ειδικού σκο-
πού από το κράτος και ο εργοδότης του καλύ-

πτει τη διαφορά σε σχέση με τον μισθό που
έπαιρνε από την επιχείρηση. 

Υψηλή παραβατικότητα
Πρόστιμα 2 εκατ. ευρώ σε 911 περιπτώσεις

επί συνόλου 8.390 ελέγχων, επέβαλε στο πρώ-
το δίμηνο του έτους το Σώμα Επιθεώρησης Ερ-
γασίας. 

Η Υπηρεσία επικέντρωσε την προσοχή
στους κλάδους όπου εμφανίζεται η μεγαλύτερη
παραβατικότητα (σύμφωνα και με τα στοιχεία
προηγούμενων ετών), αλλά και στις  επιχειρή-
σεις που παρουσιάζουν υψηλό συγχρωτισμό
εργαζομένων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυ-
ξημένος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού.
Έτσι, οι περισσότεροι έλεγχοι πραγματοποιήθη-
καν σε καταστήματα τροφίμων και σούπερ μάρ-
κετ, υπηρεσίες εστίασης (διανομείς κλπ), βιο-
μηχανία τροφίμων, οικοδομοτεχνικά έργα, νο-
σοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κλπ

Ποσοστό 10% των παραβάσεων, αφορούσε
στη μη τήρηση αποστάσεων και συνωστισμό
(κυρίως σε σούπερ μάρκετ) και 8% στη μη χρή-
ση μάσκας. Στους ελέγχους για την τήρηση της
εργατικής νομοθεσίας, το 51% των παραβάσε-
ων αφορούσε σε μη ανάρτηση πινάκων προσω-
πικού στους χώρους εργασίας, το 11% άρνηση
πληροφόρησης προς τους Επιθεωρητές και 8%
περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας. Στους ελέγ-
χους για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας στην εργασία, ποσοστό 33%, αφο-
ρούσε στημη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προ-
στασίας (ΜΑΠ), 5% στη μη τήρηση μέτρων για
την προστασία από πτώση και 3% στη μη τήρη-
ση μέτρων πυροπροστασίας.

INFO
Αποκαλυπτικά 
τα στοιχεία των
ελέγχων του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας 
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Πέθανε από κορονοϊό 
ο ιδιοκτήτης των MARKET-IN

Θλίψη έχει προκαλέσει στον
επιχειρηματικό κόσμο ο θάνατος του
ιδιοκτήτη της αλυσίδας των σούπερ
μάρκετ MARKET-IN, Θωμά Ράμμου,
ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 72 ετών, ύστερα από
επιπλοκές του κορονοϊού. 

Σ την ανακοίνωση της, η εταιρεία αναφέ-
ρει: “Με αίσθημα βαθύτατης θλίψης ο
Όμιλος Επιχειρήσεων MARKET-IN ανα-

κοινώνει την μετάσταση στην Αιώνια Ζωή του
ιδρυτή του Ομίλου ΘΩΜΑ ΡΑΜΜΟΥ. Η Επιχει-
ρηματική του Πορεία, τα Επιτεύγματα και το
Όραμά του συνεχίζουν να μας εμπνέουν ώστε
να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του και να
συνεχίσουμε το έργο του σε όλους τους τομείς
των δραστηριοτήτων μας, πάντοτε δίπλα στους
Εργαζόμενους και τους Συνεργάτες των επιχει-
ρήσεων μας και στον Έλληνα Καταναλωτή”.

Η ανακοίνωση του 
Δημάρχου Θέρμου

Με ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Θέρμου,
Σπύρος Κωνσταντάρας, εξέφρασε δημόσια τη
θλίψη του δήμου για το θλιβερό περιστατικό.

«Με οδύνη πληροφορήθηκα το θάνατο του
συμπολίτη μας Θωμά Ράμμου , 72 ετών, ιδρυτή
και προέδρου της εταιρείας «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ» , ο
οποίος έφυγε άδικα χάνοντας την μάχη με τον
κορονοϊό. Ο Θωμάς Ράμμος γεννήθηκε στην
Ανάληψη Δήμου Θέρμου. Ίδρυσε το 1990 την
εταιρεία MARKET IN που αριθμεί σήμερα πάνω

από 200 καταστήματα στην Ελλάδα και απασχο-
λεί τουλάχιστον 3.000 εργαζομένους. Ήταν
ένας γνήσιος πατριώτης αφού προσλάμβανε
Αιτωλοακαρνάνες στις επιχειρήσεις του, στήρι-
ζε τις Ιερές Μονές, τους συλλόγους και τους
φορείς του Δήμου Θέρμου. Ο Θωμάς Ράμμος
με τίμησε με τη φιλία του, την εμπιστοσύνη του
και την υποστήριξη του.

Αισθάνομαι την ανάγκη δημοσίως να εκ-
φράσω την ευγνωμοσύνη μου ως ανταπόδοση
της προσφοράς του στον τόπο μας και σε εμένα
προσωπικά. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυ-
πητήρια στην σύζυγο του Ιωάννα και στις δυο
θυγατέρες του Εύη και Μαργαρίτα. Θα είναι για
πάντα στις καρδιές μας».

Η πορεία των MARKET-IN
Η εταιρεία MARKET-IN ιδρύθηκε το 1990.

Ξεκινώντας ως μέλος του ομίλου «ΑΣΤΕΡΑΣ»
και αργότερα στον όμιλο «ΕΛΟΜΑΣ», η MAR-
KET IN ανεξαρτητοποιήθηκε το έτος 2007 και
έκτοτε είναι ένας αυτόνομος όμιλος εταιρειών.

Εξαγοράζοντας καταστήματα από αλυσίδες
όπως «ΣΤΑΪΚΟΣ», «ΦΙΛΙΑ», «ALIMENTA NO-
VA», «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ», «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ»,
«ΛΙΑΣΚΟΣ», «ΠΡΩΤΕΑΣ», «ALIMENTA TOP»,
«WELCOME MARKET», «UNIK» και «ΑΤΛΑΝ-
ΤΙΚ», κατάφερε από το έτος 1999 και ως σήμε-
ρα να εντάξει στη δύναμή της περισσότερα από
100 νέα καταστήματα.

Η αλυσίδα Super Market MARKET - IN απα-
ριθμεί συνολικά 211 καταστήματα, συμπερι-
λαμβανομένων και των αλυσίδων καταστημά-
των, DAILY’S Convenience stores (7 καταστή-
ματα) και ECONOMY (6 καταστήματα).

INFO
3.500 εργαζόμενοι
απασχολούνται 
στην εταιρεία
31 χρόνια παρουσίας
στην αγορά 
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Μετά τη συνάντηση
των αντιπροσώπων
του κλάδου των εκθέ-
σεων με τον υπουργό
Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων κ. Άδωνι Γε-
ωργιάδη και με στό-
χευση τόσο την ασφα-
λή διεξαγωγή της Διε-
θνούς Έκθεσης FOO-
DEXPO & OENOTELIA
2021 καθώς και την
μέγιστη εμπορική επι-
τυχία αυτής, η εταιρεία
FORUM AE, αποφάσι-
σε να μεταφέρει την
διεξαγωγή της FOOD
EXPO 2021 σε νέες
ημερομηνίες και συγ-
κεκριμένα από
12/6/2021 έως
15/6/2021,στο εκθε-
σιακό κέντρο Metro-
politan Expo, στην
Αθήνα.

Αλλαγή ημερομηνίας για την FOOD EXPO 2021

Επιμελητήριο Κυκλάδων: Προτάσεις
για τον εμβολιασμό στα νησιά 

Επιστολή στον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, έστειλε το Επιμελητήριο
Κυκλάδων με θέμα: «Εμβολιασμός μονίμων κατοίκων και εργαζόμενων σε
όλα τα νησιά των Κυκλάδων».

Το επιμελητήριο αναφέρει στην επιστολή του ότι, “το πλάνο των εμβολια-
σμών θα πρέπει να περιλαμβάνει το μόνιμο πληθυσμό που επιθυμεί να εμβο-
λιαστεί και τους εργαζόμενους - μόνιμα ή εποχικά- όχι μόνο των νησιών που ο
πληθυσμός δεν ξεπερνά τους 15.000 κατοίκους, αλλά κατά παρέκκλιση, και
των νησιών Σύρου, Νάξου και Πάρου”.

Επιμελητήριο Ξάνθης:
Πρωτοβουλία 
ηλεκτρονικού εμπορίου

Το Επιμελητήριο Ξάνθης στηρίζει τις επι-
χειρήσεις και την τοπική αγορά στο lock-
down με μια καινοτομική πρωτοβουλία ηλε-
κτρονικού εμπορίου.

Οι επαγγελματίες του Ν. Ξάνθης μπο-
ρούν να αποκτήσουν μέσω του Επιμελητηρί-
ου:

-Click Away: για ηλεκτρονική προβολή
των προϊόντων σας στην ηλεκτρονική αγορά
Directmarket.gr, ηλεκτρονική παραγγελία,
πληρωμή με κατάθεση, με κάρτα ή στο POS
και παραλαβή με ραντεβού στο κατάστημα.

-«Ηλεκτρονικό Ράφι» στην ηλεκτρονική
αγορά Directmarket.gr για ηλεκτρονικές
πωλήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους
πληρωμής και αποστολής παραγγελίας.



Το Επιμελητήριο Έβρου επισκέφθηκε
ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πο-
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
Χρήστος Τριαντόπουλος,. Ο κ. Τριαντό-
πουλος συνάντησε τον Πρόεδρο του Επι-
μελητηρίου, Χριστόδουλο Τοψίδη, και
κατέγραψε τις θέσεις και τους προβλη-
ματισμούς του Εμπορικού Συλλόγου
Αλεξανδρούπολης, του Συλλόγου Ξενο-
δόχων Θράκης, του Σωματείου Εστία-
σης, της ΟΕΒΕΣΕ αλλά και του κλάδου
των Οικονομολόγων – Λογιστών.

«Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα δια-
πιστώνουμε ότι η περιοχή έχει όλα τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα για να ανα-
πτυχθεί ακόμα περισσότερο. Να μπορέ-
σει να αξιοποιήσει συγκριτικά πλεονε-
κτήματα που να διαμορφώσουν συνθή-
κες βιώσιμης ανάπτυξης. Έχει συνθήκες
και προϋποθέσεις για ακόμα πλουσιότε-
ρη πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση,
είναι κομβικό σημείο στο κομμάτι των με-
ταφορών και της ενέργειας, οπότε όλα
αυτά μπορούν να δημιουργήσουν υπε-
ραξία για κάθε κλάδο. Εμείς συμμετέ-
χουμε ως Υπουργείο Οικονομικών και

ενισχύουμε την προσπάθεια της κοινο-
βουλευτικής επιτροπής για την Ανάπτυξη
της Θράκης και της Περιφέρειας γενικό-
τερα οπότε έτσι μπορούμε να διαμορφώ-

σουμε και τα κίνητρα εκείνα για να δώ-
σουμε την ώθηση αυτή και να αξιοποι-
ήσουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα», σχολίασε ο κ. Τριαντόπουλος.

Ζημιά στην καρποφορία σε Πέλλα και Ημαθία

Στο Επιμελητήριο Έβρου ο Χρήστος Τριαντόπουλος

«Η τελευταία παγωνιά έχει επηρεάσει σημαντικά την καρποφορία, η οποία, σε κάποιες ποικιλίες, μειώθηκε ακόμα και
100%», σύμφωνα με τον πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου γεωργών Βέροιας, Τάσο Χαλκίδη, ο οποίος επισήμανε σε δηλώσεις
του πως «έχουμε άνθη χωρίς καρπό».

«Η παγωνιά που είχαμε πριν από 15 ημέρες, με τη χιονόπτωση και τις θερμοκρασίες που έφτασαν τους -16 βαθμούς, προκά-
λεσε τεράστια ζημιά στα δέντρα», σημείωσε και πρόσθεσε: «Η ζημιά στην καρποφορία φτάνει στις βερικοκιές στο 100% και σε
κάποιες πρώιμες ποικιλίες ροδάκινων το 70% και 80%. Βλέπουμε τα δέντρα μας ανθισμένα και μέσα στα άνθη δεν υπάρχει το
καρπίδιο».
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Εντός των ημερών αναμένεται η έγκριση
του υπουργείου Οικονομικών για την πληρω-
μή ενίσχυσης για την ανοιξιάτικη και την φθι-
νοπωρινή πατάτα, λόγω των συνεπειών της
πανδημίας, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης κ. Σπήλιος Λιβανός. 

«Ως προς την πατάτα, ήδη από τον προκά-
τοχο μου στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, είχε χορη-
γηθεί ενίσχυση προς την ανοιξιάτικη πατάτα
€12.442.926 εκατομμύρια, εκ των οποίων
€45.386,50 έλαβαν οι παραγωγοί του Νομού
Σερρών». Όπως εξήγησε ο κ. Λιβανός «επει-
δή η πανδημία συνεχίζεται, πιστοί στο πρό-
ταγμά μας να μην μείνει ουδείς Έλληνας πα-
ραγωγός απροστάτευτος απέναντι στις συνέ-
πειές της, αποστείλαμε αίτημα στην Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή για χορήγηση ενίσχυσης στην
ανοιξιάτικη και φθινοπωρινή πατάτα, το οποίο
και εγκρίθηκε. Πλέον εκκρεμεί και η έγκριση
από το Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο
βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία, ώστε να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την χορή-
γηση της ενίσχυσης. Είμαι αισιόδοξος ότι εν-
τός των επόμενων ημερών θα είμαστε σε θέ-
ση να ανακοινώσουμε και συγκεκριμένα νού-
μερα επ’ αυτού». 

Συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Εντός των ημερών η έγκριση για την πατάτα

Πρωτόκολλο συνεργα-
σίας για την επιπλέον υπο-
στήριξη της γυναικείας επι-
χειρηματικότητας στο νομό
Χαλκιδικής, μέσα από δρά-
σεις και δίκτυα που θα λει-
τουργούν προς όφελός τους,
υπέγραψαν οι επικεφαλής
του Επιμελητηρίου της πε-
ριοχής, Γιάννης Κουφίδης
και του Συνδέσμου Επιχειρη-
ματιών Γυναικών Ελλάδας
(ΣΕΓΕ), Λίνα Τσαλταμπάση.

Με την υπογραφή του, οι
δύο φορείς ενώνουν τις δυ-
νάμεις τους για την υλοποί-
ηση της δράσης «We Do It
For You» από τον ΣΕΓΕ. Η
δράση αυτή αφορά στη δω-
ρεάν εκπόνηση μελέτης από
πλευράς του ΣΕΓΕ, για τη
συμμετοχή των μελών του,
αλλά και του επιμελητηρίου,
στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων για τη δημι-
ουργία ηλεκτρονικού κατα-
στήματος.
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Ασημένια μετάλλια για τα Perpetuus
2017 και Chateau Nico Lazaridis 2018

Στο Spring Tasting του MUNDUS
VINI, ενός από τους πλέον
σημαντικούς παγκόσμιους οινικούς
διαγωνισμούς, έλαβαν μέρος και
διακρίθηκαν δύο οίνοι της NICO
LAZARIDI.

Ο ερυθρός ξηρός Perpetuus 2017 και ο
ερυθρός ξηρός Château Nico Lazaridi
2018 – ΠΓΕ Δράμα ξεχώρισαν και τιμή-

θηκαν με το Ασημένιο Μετάλλιο στον διαγωνι-
σμό που διεξήχθη στην Γερμανία και στον οποίο
συμμετέχουν κάθε χρόνο 11 χιλιάδες κρασιά
από όλο τον κόσμο.

Όλα τα κρασιά του Mundus Vini Spring Ta-
sting αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το σύστημα
100 πόντων του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέ-
λου και Οίνου (OIV), αναγνωρισμένου και από
την Διεθνή Ένωση Οινολόγων (UIOE). Για το
ασημένιο μετάλλιο απαιτούνται τουλάχιστον 85
βαθμοί αξιολόγησης από τη διεθνή κριτική επι-
τροπή που αποτελείται από φημισμένες προσω-
πικότητες από τον κόσμο του κρασιού, οινολό-
γους, σομελιέ, αναγνωρισμένους buyers, ειδι-
κούς δημοσιογράφους και επιστήμονες.

Γευστικές εμπειρίες

Ο ερυθρός ξηρός οίνος Perpetuus του 2017
αποτελεί τα αποτέλεσμα της συνεχούς αναζή-
τησης νέων γευστικών εμπειριών και ποιοτικής
υπέρβασης. Προήλθε έπειτα από πολυετή σχε-
διασμό και συνεχείς μικροοινοποιήσεις και δια-
τίθεται σε περιορισμένο αριθμό φιαλών (1.690

φιάλες). Διαθέτει ιδιαίτερη ποικιλιακή σύνθεση
(Cabernet Franc 60% Μαυρούδι 40%), έχει
ωριμάσει 24 μήνες σε καινούργια δρύινα βαρέ-
λια πυκνού πορώδους και εμφιαλώνεται μετά
από φυσική σταθεροποίηση και χωρίς φιλτράρι-
σμα. Διακρίνεται για το βαθύ πορφυρό του χρώ-
μα και την έντονη και πολύπλοκη μύτη με αρώ-
ματα ώριμων μαύρων φρούτων, καπνού, νύξεις
σοκολάτας, μπαχαρικών και αποξηραμένα δα-
μάσκηνα. Στόμα ευγενές με γεμάτο σώμα, υψη-
λές και μαλακές τανίνες, ζωηρή οξύτητα και μα-
κρά επίγευση.

Ο ερυθρός ξηρός οίνος Château Nico Laza-
ridi 2018 – ΠΓΕ Δράμα αποτελεί το πιο γνωστό
brand name της NICO LAZARIDΙ. Ένα γοητευτι-
κό χαρμάνι με βαθύ ερυθρό χρώμα στο οποίο
συνδυάζονται τα γλυκά αρώματα φρούτων του
Merlot με την πυκνότητα του Cabernet Sauvi-
gnon και την φινέτσα του Sangiovese. Έχει ακο-
λουθηθεί κλασσική ερυθρή οινοποίηση με
εφαρμογή délestage και παραμονή 12 μηνών
σε γαλλικά δρύινα βαρέλια.
PERPETUUS ΕΡΥΘΡΟ 2017
Ποικιλιακός Οίνος
Κατηγορία: Οίνος Ερυθρός Ξηρός
Ποικιλιακή σύνθεση:  60% Cabernet Franc,
40% Μαυρούδι
Αλκοόλ: 13.9%
CHATEAU NICO LAZARIDI ΕΡΥΘΡΟ 2018
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ΔΡΑΜΑ
Κατηγορία: Οίνος Ερυθρός Ξηρός
Ποικιλιακή σύνθεση: 60% Cabernet Sauvi-
gnon, 30% Merlot, 10% Sangiovese
Αλκοόλ: 14.7%

INFO
11 χιλιάδες κρασιά
συμμετέχουν στο
διαγωνισμό
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Τα Roots Divino είναι η νεότερη προσθήκη στην
ελληνική οικογένεια premium λικέρ των Roots, που
βασίζονται σε παλιές συνταγές με πλούσια παράδο-
ση και 100% φυσικά, μοναδικά συστατικά από την
ελληνική γη. Το Roots Divino Bianco και το Roots Di-
vino Rosso βασίζονται στις συνταγές και την ιστορία
του λευκού και κόκκινου vermouth, που έχει τις ρί-
ζες του στην αρχαία Ελλάδα, έχοντας αφαιρέσει
όμως το αλκοόλ. H Roots Spirits επαναπροσδιορίζει
το vermouth ως ένα μη αλκοολούχο aperitif. Κατα-
ναλώνεται με πάγο, tonic και μία φέτα λεμόνι, σαν
ένα δροσερό και sour μη αλκοολούχο spritz! Το Ro-
ots Divino Bianco έχει αρώματα από θυμάρι, δεν-
δρολίβανο και λεμόνι, με νότες ρίγανης και χαμομη-
λιού και μια γεύση που αφήνει τη φίνα αίσθηση φρέ-
σκιας μέντας και λευκών ανθών. Το Roots Divino
Rosso έχει έναν γλυκόπικρο χαρακτήρα με πρωτα-
γωνιστές την αρτεμησία, τη γεντιανή και ένα γήινο
άρωμα μπαχαρικών με νότες εσπεριδοειδών. Η έκ-
πληξη βρίσκεται στην επίγευση με αρώματα μελιού
που καταλήγουν σε μια νότα πιπεριού και βανίλιας.
Τα Roots Divino είναι πλέον διαθέσιμα στην ελληνική
αγορά μέσω της Pernod Ricard Hellas, ενώ η παρα-
γωγή τους γίνεται στις πιστοποιημένες εγκαταστά-
σεις της εταιρείας στη Μυτιλήνη.

Προσούτο από το Αλλαντοποιείο Στρεμμένου

Roots Divino: Premium λικέρ χωρίς αλκόολ

Το προσούτο Akrokolion του
Αλλαντοποιείου Στρεμμένου πα-
ράγεται από ειδικά επιλεγμένα
ελληνικά χοιρομέρια, επεξεργα-
σμένο με τον παραδοσιακό τρό-
πο της Πάρμας και τις παραδό-
σεις της Ευρυτανίας. Ωριμάζει
για 12 μήνες σε ιδανικό περιβάλ-
λον μέσα στα έλατα, στα βουνά
της Ευρυτανίας. Διατίθεται ολό-
κληρο μπούτι ή κομμάτι σε αερο-
στεγή συσκευασία, σε έτοιμες
φέτες σε συσκευασία για λιανική
πώληση και σε συσκευασία ποι-
κιλίας μαζί με άλλα αλλαντικά. Το
Αλλαντοποιείο Στρεμμένου άρχι-
σε να λειτουργεί το 1992 και εί-
ναι η μοναδική μονάδα στη χώρα
που παράγει προϊόντα φυσικής
ωρίμανσης, δίχως να γίνεται
πρόσμιξη συντηρητικών. Τα προ-
ϊόντα της εταιρείας είναι εμπλου-
τισμένα με φυσικά αρώματα και
συνταγές που τα κάνουν περιζή-
τητα εντός και εκτός Ελλάδος.
Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και
από την εξαγωγική της δραστη-
ριότητα.



Το χέλι αποτελεί βασικό στοι-
χείο της ελληνικής αλλά και γενι-
κότερα της Μεσογειακής διατρο-
φής. Η υψηλή διατροφική του
αξία, πλούσια σε Ω3 λιπαρά, και η
λεπτή του γεύση το καθιστούν
εκλεκτό προϊόν (DELICATESSEN).
Η εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειες - Β.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ έχοντας δημι-
ουργήσει τις κατάλληλες υποδο-
μές έχει τη δυνατότητα να εκτρέ-
φει και να προσφέρει στην αγορά
χέλια αρίστης ποιότητας καπνιστά
σύμφωνα με τον παραδοσιακό
τρόπο. Η διαδικασία παρασκευής
ξεκινά με τον καθαρισμό των χε-
λιών. Ακολουθεί η άλμιση και η
κάπνιση χωρίς συντηρητικά και
πρόσθετα σε παραδοσιακό φούρ-
νο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται
με την φιλετοποίηση και την τυπο-
ποίηση των χελιών συμφώνα με τα
διεθνή πρότυπα. Στην αγορά είναι
διαθέσιμο από την εταιρεία Χέλι
Καπνιστό Φιλέτο και σε συσκευα-
σία των 100gr.

Προϊόντα κουνελιού από τη ΦΑΡΜΑ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ

Καπνιστό χέλι φιλέτο από την εταιρεία Β. Γείτονας

Η ΦΑΡΜΑ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ δημιουργήθηκε
το 1990 στα Μέγαρα από την οικογένεια
Τρομπέτα, αποκλειστικά για παραγωγή κρέα-
τος από κουνέλι. Σήμερα έχοντας αποκτήσει
την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία,
ώστε να διασφαλίζει σε κάθε στάδιο την υψη-
λή ποιότητα, έχει εξελιχθεί σε μια από τις με-
γαλύτερες φάρμες κάθετης παραγωγής προ-
ϊόντων κουνελιού, με 2000 θέσεις για κονι-
κλομητέρες. Τα σφάγια προϊόντα της φάρμας
είναι :

Ολόκληρο για κρεοπωλεία και καταστή-
ματα αλλά και τεμαχισμένο κουνέλι κατά πα-
ραγγελία σεφ(νωπό η/και φρεσκοκατεψυγ-
μένο),

Τα παράγωγα προϊόντα της φάρμας είναι :
-Λουκάνικο της φύσης
-Καπνιστό φιλέτο από την ράχη
-Αλλαντικά ψυγείου
-Μπιφτέκι με κρέας κουνελιού νωπό
-Παιδάκι κουνελιού νωπό μαριναρισμένο
και άλλα delicatessen προϊόντα, όλα απο-

κλειστικά μόνο με 100% κρέας κουνελιού.
Τα προϊόντα της φάρμας διατίθενται στην
αγορά φρέσκα και βρίσκονται σε κεντρικά
κρεοπωλεία, delicatessen, επιλεγμένα mar-
ket, εστιατόρια, ξενοδοχεία.
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Η VOREIA India Pale Ale είναι
μια μπύρα με γενναίες προσθήκες
αμερικάνικου λυκίσκου και τρία εί-
δη βύνης, που προσδίδουν έντονα
αρώματα εσπεριδοειδών και κωνο-
φόρων, κεχριμπαρένιο χρώμα και
μεγάλης διάρκειας επίγευση. Ο
αμερικανικός λυκίσκος είναι κυ-
ρίαρχος και τα βοτανικά αρώματα γί-
νονται αισθητά κατευθείαν μετά την
έκχυση στο ποτήρι, ενώ, καθώς ζε-
σταίνεται η μπύρα, διακρίνεται και
μία ιδέα από grape-fruit. Έχει γλυ-
κόπικρη γεύση με την καραμέλα,
που προέρχεται από τη βύνη, να
μπλέκεται σε ένα ισορροπημένο
παιχνίδι με το λυκίσκο και μαζί να
δημιουργούν ένα όμορφο, αρμονι-
κό αποτέλεσμα. Συνδυάζεται ιδανι-
κά με διάφορα κρεατικά όπως μο-
σχάρι ή αρνί, με πικάντικα φαγητά
που περιέχουν curry ή chilly και έν-
τονα τυριά όπως blue cheese. Μπο-
ρεί επίσης να συνδυαστεί με ένα
κέϊκ καρότου ή καραμέλας ή ακόμη
και με Creme Brulee. Διατίθεται σε
φιάλη των 0,33 L.

Ούζο εξ αποστάξεως
από την Ποτοποιία ΆVANTES

Μπύρα VOREIA India Pale Ale

Παραδοσιακό
αυγοτάραχο Στέφος

Η εταιρεία Στέφος διαθέτει στην αγορά
ένα υψηλής ποιότητας αυγοτάραχο, 100%
φυσικό, χωρίς συντηρητικά, με χαρακτηρι-
στική αλλά εκλεπτυσμένη γεύση, άρωμα γε-
μάτο θάλασσα, βελούδινη αίσθηση και μα-
κριά επίγευση. Το χρώμα του κυμαίνεται από
χρυσοκίτρινο έως χρυσοκόκκινο. Πρόκειται
για ένα έδεσμα, με υψηλή διατροφική αξία,
που είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, ενέργεια,
ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνη C και Ε, σελή-
νιο και ψευδάργυρο. Προστατεύεται από
100% φυσικό κερί μέλισσας για να διατηρεί-
ται η φυσική του υγρασία. Χρησιμοποιείται
κομμένο σε φέτες ή τριμμένο. Παραδοσιακό
ελληνικό προϊόν υψηλής γαστρονομίας.

Η Ποτοποιία ΆVANTES,
πιστή στη δεύσμεσή της
για διάθεση στην αγορά
ποιοτικών προϊόντων, δη-
μιούργησε το 100% εξ
αποστάξεως ΟΥΖΟ. Το
όραμα, οι αξίες, η γνώση
και η παράδοση μετουσιώ-
νονται σε ένα ξεχωριστό,
διάφανο, γνήσιο απόσταγ-
μα ανώτερης ποιότητας.
Με την ιεροτελεστία της
αργής απόσταξης, σε πα-
ραδοσιακό χάλκινο άμβυ-
κα, απομονώνεται ο πυρή-
νας του αποστάγματος και
ξεκινά ένα ταξίδι αρωμά-
των που θα μυήσει όλους
εκείνους που αναγνωρί-
ζουν και εκτιμούν την ειλι-
κρινή αξία του 100% εξ

αποστάξεως ελληνικού ούζου. Απόσταγμα διαυγές με “πυκνά δάκρυα”, γεμά-
τη γεύση και ευχάριστη υφή. Μετά την αραίωση με νερό δημιουργείται πλού-
σιο γαλάκτωμα που ελευθερώνει αυτούσια φινετσάτα αρώματα και πλημμυρί-
ζει τις αισθήσεις.




