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Τα στοιχεία της αγοράς τα
τελευταία χρόνια δείχνουν
απόλυτα ανοδικές τάσεις
στη ζήτηση και
κατανάλωση υπετροφών
από τους Έλληνες
καταναλωτές, με το
ποσοστό τους να αυξάνεται
και όσον αφορά τη θέση
τους στο τραπέζι του
ελληνικού νοικοκυριού. 

Σ ύμφωνα με σχετική έρευ-
να, τα περισσότερα από τα
προϊόντα που περιλαμβά-

νονται στην ευρύτερη αγορά των
superfoods παρουσιάζουν μεγά-
λη κι αυξανόμενη κατανάλωση
στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, από τις κύριες
τροφές που καταναλώνουν οι Έλ-
ληνες και δεν είναι γνωστές ως
υπερτροφές ξεχωρίζουν το ελαι-
όλαδο, με το σχεδόν απόλυτο
93% το 2019, τα φρέσκα λαχανι-
κά (91%), τα φρέσκα φρούτα
(90%) και το μέλι (81%), ενώ ακο-
λουθούν με σημαντικό μερίδιο η
σοκολάτα-κακάο (67%), το πρά-
σινο τσάι (48%), το ταχίνι (41%),
το ρόδι (34%), η κράνα-κράνμπε-
ρι (31%), το σαφράν-κρόκος

(19%) και το κεφίρ (17%). Αντί-
στοιχα, στα γνωστά superfoods,
την προτίμηση των καταναλωτών
έχουν αρχίσει να κερδίζουν ο βα-
σιλικός πολτός (9%), το ιπποφαές
(9%) το κουκούτσι βερίκοκου
(5%), το σπαθόχορτο (5%), το
έλαιο κάνναβης (2%), το μαύρο
κίμινο (2%), τα φύλλα ελιάς (2%)
και το γάλα γαϊδούρας (1%). Τα
περισσότερα δε από αυτά αποτε-
λούν τη βάση ή το έξτρα συστατι-
κό σε προϊόντα υψηλής κατανά-
λωσης, όπως το γάλα, το γιαούρ-
τι, οι μπάρες δημητριακών κι οι
χυμοί.
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Κυριαρχούν οι υπερτροφές
στο καλάθι των Ελλήνων



Με απόκλιση 490 εκατ.
ευρώ σε σχέση με τον
στόχο, έκλεισε ο
προϋπολογισμός τον
πρώτο μήνα του έτους,
ως αποτέλεσμα του
εκτροχιασμού των φορολογικών εσόδων. 

Σ ύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογι-
σμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου
2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογι-

σμού ύψους 1.561 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1.091 εκατ. ευρώ που
έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του
Προϋπολογισμού 2021 και ελλείμματος 768 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα
του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 1.473
εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1.031 εκατ. ευρώ και πρω-
τογενούς πλεονάσματος 495 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Υστέρηση
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε

3.848 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 812 εκατ. ευρώ ή 17,4% έναντι
της εκτίμησης για το έτος 2021 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του
Προϋπολογισμού 2021. 

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από Φόρους, καθώς
και από το ΠΔΕ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε
4.122 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 803 εκατ. ευρώ ή 16,3% έναντι του στόχου. Τα
έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3.690 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 295 εκατ. ευρώ
ή 7,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προ-
ϋπολογισμού 2021. Η μείωση αυτή, που είναι αποτέλεσμα του δεύτερου κύματος
της πανδημίας, αναμενόταν,όπως είχε αναφερθεί στα δελτία εκτέλεσης κρατικού
προϋπολογισμού των μηνώνΝοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.

Τέλος, οι δαπάνες συγκρατήθηκαν στα 5.409 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 5.751
εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ια-
νουαρίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2020 κατά 728 εκατ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος του ΠΔΕ κα-
τά 693 εκατ. ευρώ, λόγω του προαναφερόμενου μέτρου της επιστρεπτέας προ-
καταβολής.

Τα τελευταία χρόνια οι
Έλληνες καταναλωτές
έχουν αλλάξει διατροφι-
κές συνήθειες και τα λε-
γόμενα superfoods κατα-
λαμβάνουν σημαντική
θέση στο καλάθι των νοι-
κοκυριών.

Θύμιος Κτενίδης 
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“Ξέφυγε” το έλλειμμα λόγω 
κατάρρευσης των εσόδων 

Editorial

INFO
Σχεδόν 500 εκατ. ευρώ 
η απόκλιση από τον στόχο 

Μοναδικό «άνοιγμα στο σκάκι» από τις καραμέλες Halls
Εξαιρετικό νέο λανσάρισμα στην αγορά από

την Mondel�z International, η οποία κι έχει πα-
ρουσία αρκετών δεκαετιών στην Ελλάδα και
brands με ιστορία άνω των 100 χρόνων. Η γνω-
στή εταιρεία προωθεί με ευθύνη προϊόντα όπως
οι σοκολάτες Lacta, Υγείας Παυλίδη, Παυλίδη Γε-
μιστές, κουβερτούρα Παυλίδη, το τυρί κρέμα Phi-
ladelphia, τα μπισκότα OREO και Εργαστήρι Παυ-
λίδη, ροφήματα σοκολάτας Cadbury, τσίκλες Tri-
dent, Dentyne και οι καραμέλες Halls, οι οποίες
έκαναν «άνοιγμα στο σκάκι» με τη Halls Check
mate. 

Πρόκειται για μια συσκευασία περιορισμένης
έκδοσης που περιλαμβάνει μια σειρά από τα πιο
εμβληματικά ανοίγματα του σκάκι, όπως το Kings
Gambit, το Vienna Game, το Trompowsky At-
tack. Το «άνοιγμα στο σκάκι» ή, με άλλα λόγια, οι

πρώτες κινήσεις ενός παιχνιδιού σκακιού, είναι
ζωτικής σημασίας καθώς μπορούν να καθορί-
σουν τη στρατηγική του παίκτη, οπότε είναι η τέ-
λεια στιγμή να πάρει μια βαθιά ανάσα για να
εστιάσει στην επόμενη κίνηση.

Η νέα τοποθέτηση της Halls “ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ”
καλεί το κοινό να πάρει μια βαθιά ανάσα και να
επικεντρωθεί στις καθημερινές τους προκλήσεις.
Και δεδομένου ότι το σκάκι απαιτεί απόλυτη συγ-
κέντρωση, ειδικά στην αρχή του παιχνιδιού, η
Halls αποφάσισε να σταθεί δίπλα στους νέους
οπαδούς του σκακιού σε αυτό το ταξίδι.

H Halls Checkmate θα είναι διαθέσιμη σε λί-
γες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για
τους τυχερούς που θα καταφέρουν να την απο-
κτήσουν μέσω διαγωνισμού στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
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Έρχεται στήριξη στην Εστίαση με τον 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας

Αντίστροφη μέτρηση για τον
καθορισμό της λίστας των
δικαιούχων του 7ου κύκλου
της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, καταρτίζει το
υπουργείο Οικονομικών,
βάζοντας σε πρώτο πλάνο τις
επιχειρήσεις εστίασης, οι
οποίες έχουν πληγεί
περισσότερο απ΄ όλες, λόγω
της πανδημίας.  

Σ ύμφωνα με τους κυβερνητικούς
σχεδιασμούς και τις εξαγγελίες
δια στόματος κυβερνητικού εκ-

προσώπου, πρόκειται να αυξηθούν τα
κατώτατα όρια της Επιστρεπτέας Προκα-
ταβολής, όπως άλλωστε ισχύει και για
τον 6ο κύκλο. Συνολικά, αναμένεται να
διατεθούν περί τα 1 δισ. ευρώ, ενώ οι αι-
τήσεις στην πλατφόρμα myBusiness-
Support της ΑΑΔΕ θα υποβληθούν τον
Μάρτιο και οι πληρωμές θα γίνουν τον
Απρίλιο. Το κριτήριο θα είναι τζίρος του
πρώτου τριμήνου του 2021 και το ποσο-
στό της μείωσής του σε σχέση με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2020. Παράλληλα θα
υπάρχει ο μαθηματικός τύπος, ο οποίος
θα υπολογίζει το ποσό με βάση τη μεί-
ωση του τζίρου, τον αριθμό των υπαλλή-
λων κ.λπ. ενώ, από το ποσό που θα προ-

κύπτει, θα αφαιρείται το ποσό που τυχόν
έλαβε ο επιχειρηματίας, από τον 6ο κύ-
κλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Εξαιρέσεις
Στον 7ο κύκλο πριμοδοτούνται οι επι-

χειρήσεις του κλάδου της εστίασης που
παραμένουν κλειστές, καθώς θα έχουν
μηδενικό τζίρο, ενώ αποκλείονται αυτές
που πωλούν φαγητά και καφέδες σε πα-
κέτο ή με delivery. 

Επίσης, ισχυροποιείται η υποψηφιό-
τητα για τη λήψη της ενίσχυσης και για
τους άλλους ΚΑΔ που έκλεισαν με κρατι-
κή εντολή από τις 11 μέχρι και τις 28 Φε-
βρουαρίου. Σημαντικό είναι επίσης, ότι
το 50% της ενίσχυσης δεν θα επιστρέφε-
ται, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης
της απασχόλησης, μέχρι τον Ιούλιο ή τον
Αύγουστο του 2021.

Από την άλλη, η πλατφόρμα για την
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6, άνοιξε και
υποδέχεται ήδη τις αιτήσεις ενδιαφέρον-
τος των επιχειρηματιών και των ελευθέ-
ρων επαγγελματιών που πλήττονται και
μέσω των ελάχιστων ποσών που θα λά-
βουν επιδιώκουν να καλύψουν άμεσες

τρέχουσες υποχρεώσεις, οι οποίες τρέ-
χουν, χωρίς να υπάρχει τζίρος. Η πλατ-
φόρμα στο myBusinessSupport της ΑΑ-
ΔΕ, θα παραμείνει ανοιχτή έως και την
προσεχή Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου,
ωστόσο, οι δικαιούχοι και τα ποσά θα εί-
ναι περιορισμένα.

Κριτήρια

Το κριτήριο για την επιλογή των δι-
καιούχων θα είναι η μείωση που υπέστη
ο τζίρος των επιχειρήσεων κατά τον μήνα
Ιανουάριο 2021, σε σχέση με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2020, σε ότι αφορά στις
εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία ή για
το ένα τρίτο των εσόδων του α’ τριμήνου
για τις εταιρείες με απλογραφικά βιβλία,
ο οποίος θα προκύπτει με αλγόριθμο. Το
ποσοστό της μείωσης του τζίρου, θα είναι
πάνω από το 20% που ίσχυσε στις προ-
ηγούμενες Επιστρεπτέες Προκαταβο-
λές. Ανάλογα με τα ποσοστά μείωσης του
τζίρου που θα δηλώσουν οι ενδιαφερό-
μενοι, θα τεθεί και ο πήχης της ένταξης
στη λίστα των ληπτών της προκαταβο-
λής. Στο πλαίσιο αυτό, με τον αλγόριθμο
που θα τεθεί, ευνοούνται οι επιχειρήσεις
οι οποίες παρέμειναν κλειστές είτε ολό-
κληρο είτε ορισμένες μέρες τον Ιανουά-
ριο, καθώς ο τζίρος τους θα είναι αισθητά
μικρότερος από τον Ιανουάριο του 2020
ή και μηδενικός για τους κλειστούς.

INFO
Εξαιρούνται τα takeaway 
και τα delivery



Νέος πρόεδρος για 
το ΠΕΣ Δυτικής Ελλάδας 
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Την προεδρία του Περιφερειακού
Επιμελητηριακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε ο
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας
Πλάτωνας Μαρλαφέκας από τον
προκάτοχό του και πρόεδρο του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας,
Παναγιώτη Τσιχριτζή.

Σ ε δηλώσεις του ο κ. Μαρκολέφας σημεί-
ωσε ότι ο επιμελητηριακός θεσμός απο-
τελεί σημαντικό συμβουλευτικό πυλώνα

για την περιφέρεια σε θέματα ανάπτυξης και
βασικό συνεργάτη της στην υλοποίηση της ανα-
πτυξιακής πολιτικής και την επίτευξη των στό-
χων που θέτει για να βελτιωθεί η θέση της Δυτι-
κής Ελλάδας.

«Ευχαριστώ τον κ. Τσιχριτζή για τις πρωτο-
βουλίες που ανέλαβε κατά την διάρκεια της θη-
τείας του. Απέδειξε ότι ο Επιμελητηριακός θε-
σμός αποτελεί σημαντικό συμβουλευτικό πυ-
λώνα για την Περιφέρεια σε θέματα ανάπτυξης
και βασικό συνεργάτη της στην υλοποίηση της
αναπτυξιακής πολιτικής και την επίτευξη των
στόχων που θέτει για να βελτιωθεί η θέση της
Δυτικής Ελλάδας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το όργανο

Το όργανο θεσμοθετήθηκε με τον τελευταίο
εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής νομοθε-
σίας και συμμετέχουν σε αυτό όλα τα Επιμελη-
τήρια της Περιφέρειας. Αποστολή του Περιφε-
ρειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου είναι να
συντονίζει την δράση των Επιμελητηρίων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με βάση τις αρ-
χές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περι-
φερειακής ανάπτυξης.

Ορισμένες από τις βασικές του αρμοδιότη-
τες είναι να υποβάλει προτάσεις προς τον Περι-
φερειάρχη σχετικά με την κατάρτιση αναπτυξια-

κών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης,
καθώς και του επιχειρησιακού και τεχνικού
προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας, να συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφε-
ρειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της
Περιφέρειας, να εκπροσωπεί τα τα Επιμελητή-
ρια της Περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβού-
λευσης και σε άλλες επιτροπές, όταν συζητούν-
ται θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα κ.ά.

Ποιος είναι ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας

Ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας γεννήθηκε στην
Πάτρα το 1972. Σπούδασε Η/Υ Προγραμματι-
στής - Αναλυτής καθώς και Διοίκηση Επιχειρή-
σεων και Marketing. Από μικρός ασχολήθηκε
με την οικογενειακή επιχείρηση και έμαθε όλα
τα στάδια της δουλειάς καθοδηγούμενος από
τον πατέρα του και ιδρυτή της επιχείρησης
«Αναψυκτικά Λουξ», Παναγιώτη Μαρλαφέκα. 

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του,
ανέλαβε, το 1989, μαζί με τα αδέλφια του Ιωάν-
νη και Κωνσταντίνο τα ηνία της επιχείρησης
«Παν. Μαρλαφέκας & Υιοί ΟΕ», της οποίας σή-
μερα είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος και Επικε-
φαλής των τμημάτων Marketing, Μηχανογρά-
φησης & Εξαγωγών. 

Συμμετοχή στον επιχειρηματικό κόσμο

Έχει ενεργή συμμετοχή στο επιχειρηματικό
και κοινωνικό γίγνεσθαι της Αχαΐας και συγκε-
κριμένα είναι μέλος ΔΣ: του Αυτοκινητοδρομί-
ου Πάτρας ΑΕ, της Ομάδας βόλεϊ Ε.Α. Πατρών,
του Αντικαπνιστικού Συλλόγου Πατρών, της
προσωρινής διοίκησης του Συνδέσμου Εξαγω-
γέων Πελοποννήσου (Σ.Ε.ΠΕΛ.) καθώς και
ιδρυτικό μέλος του και Πρόεδρος της οργανωτι-
κής επιτροπής του P.I.C.K. Κατά τη 2ετία 2004-5
διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Αυτοκινητιστικού
Ομίλου Πατρών. 

INFO
1989: Αναλαμβάνει τα

ηνία της οικογενειακής επι-
χείρησης
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Ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
θα συμμετέχει σε
τηλεδιάσκεψη που
πραγματοποιεί το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών σήμερα, στις 17:30.

Σ ύμφωνα με ανακοίνωση του επι-
μελητηρίου, τα βασικότερα θέ-
ματα που θα θέσουν στον υπουρ-

γό οι πρόεδροι επιμελητηρίων και οι εκ-
πρόσωποι φορέων και επαγγελματικών
κλάδων, είναι θέματα ασφάλειας και
καταπολέμησης του παραεμπορίου και
του λαθρεμπορίου.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δια-
δικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης
με τον κ. Χρυσοχοϊδη, θα συζητηθούν
αναλυτικά τα ζητήματα που συνδέονται
με τη βελτίωση της αστυνόμευσης και
την πάταξη παραβατικών συμπεριφο-
ρών, με στόχο τη βελτίωση του επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος, προς όφε-
λος της λειτουργίας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της ελ-
ληνικής οικονομίας.

Επιμελητήριο Λάρισας: Δωρεάν 
σεμινάριο για γυναίκες επιχειρηματίες

Τηλεδιάσκεψη ΕΕΑ με Χρυσοχοΐδη

Η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (ΕΓΕΕΛ) του Επιμελητηρίου
Λάρισας και το Επιμελητήριο Λάρισας διοργανώνουν πρόγραμμα επιμόρφω-
σης στο χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. Το πρόγραμμα προσφέρεται εντε-
λώς δωρεάν σε γυναίκες επιχειρηματίες, οι οποίες, μέσα από τρία δίωρα δια-
δικτυακά σεμινάρια θα αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία, τα
οποία θα τις βοηθήσουν να παίρνουν τις πιο κατάλληλες οικονομικές αποφά-
σεις για αυτές και την επιχείρησή τους.

Επιμελητήριο Ρεθύμνης:
Αιτήσεις για τη νέα
Δράση "e-λιανικό"

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων στη Δράση «e-Λιανικό», με τις
υποβολές να ξεκινούν τη Δευτέρα
22/2/2021. Με τη νέα Δράση, ο προϋπο-
λογισμός της οποίας είναι 80 εκατ. Ευρώ,
επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ
για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλε-
κτρονικού καταστήματος (e-shop) των επι-
χειρήσεων λιανεμπορίου.



Το Επιμελητήριο
Αιτωλοακαρνανίας, μετά την
είδηση του θανάτου από
κορονοϊό του επί σειρά ετών
Προέδρου του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς,
Ανδριανού Μιχάλαρου,
εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του
για την απώλεια του
διακεκριμένου αυτού και
επίλεκτου ανθρώπου που με το
ήθος,  τις υψηλές του αξίες και
ιδανικά προσέφερε ανεκτίμητες
υπηρεσίες στην επιχειρηματική
και επιμελητηριακή κοινότητα.

“Σ ύσσωμη η Διοίκηση του Επιμε-
λητηρίου συμπαρίσταται στο
πένθος τόσο της οικογένειάς

του όσο και των συναδέλφων στο Βιοτεχνι-
κό Επιμελητήριο Πειραιά, των συνεργατών
και εργαζομένων του. Ζωντανή θα παρα-
μείνει για πάντα η μνήμη του αγαπητού μας
φίλου και αξιόλογου Προέδρου. Ας γίνει το
έργο του και η προσφορά του παράδειγμα
προς μίμηση για όλους μας”.

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Ζητά στήριξη της αγροτικής παραγωγής

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
για την απώλεια του Μιχάλαρου

Με αφορμή την αλλαγή στην ηγεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, το Επιμελητήριο Αρκαδίας και ο Αγροτι-
κός-Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας,
επανέρχεται και με επιστολή, ενημερώνει τον
νέο υπουργό, για τα προβλήματα των παραγω-
γών πατάτας και κρασιού της περιοχής.

Είχε προηγηθεί επιστολή προς τον τέως
υπουργό της Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βο-
ρίδη, για το ίδιο πάντα θέμα.

Οι δύο φορείς, ζητούν την οικονομική αρω-
γή της κυβέρνησης, για την ενίσχυση και την
στήριξη των Αρκάδων παραγωγών της πατά-
τας και του μοσχοφίλερου, με αφορμή τις επι-
πτώσεις που προκάλεσε και προκαλεί στις εν
λόγω παραγωγές, η υγειονομική πανδημία.

Η επιστολή, έχει κοινοποιηθεί στον Αρκάδα
υφυπουργό, Κώστα Βλάση, στους βουλευτές
της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και στον
Περιφερειάρχη.
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Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Πρόσκληση για συμμετοχή στην iENA

Αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στη Ρουμανία
Σε 805 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι εισα-

γωγές ελληνικών προϊόντων στη Ρουμα-
νία, σημειώνοντας αύξηση 9,5% το διά-
στημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020,
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
προηγούμενου έτους.

Αντιθέτως οι ρουμανικές εξαγωγές
προς την χώρα μας, κατέγραψαν και πάλι
μείωση κατά 19%, ανερχόμενες σε
529,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος του διμε-
ρούς εμπορίου διαμορφώθηκε σε
1.702,1 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα τελευταία δια-
θέσιμα στοιχεία του ρουμανικού Ινστι-
τούτου Στατιστικής, όπως αυτά αναφέ-
ρονται σε σημερινό ενημερωτικό έγγρα-
φο της πρεσβείας μας στο Βουκουρέστι.

Η Ελλάδα διατηρεί την 19η θέση ως
χώρα προορισμού των ρουμανικών εξα-
γωγών και την 18η ως χώρα προμηθευ-
τής.  

Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές ελληνι-
κών φρούτων κατά το διάστημα Ιανουα-
ρίου-Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθαν σε
95,9 εκατ. ευρώ, έναντι 86,2 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο διάστημα του 2019
(+11,25%).

Τη δυνατότητα οργάνωσης Ελ-
ληνικού Ομαδικού Περιπτέρου
στnν iENA, τη Διεθνή Έκθεση για
Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προ-
ϊόντα, που θα πραγματοποιηθεί
φέτος στη Νυρεμβέργη Γερμα-
νίας, 4 έως 7 Νοεμβρίου 2021,
προσφέρει το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο. 

Οι εφευρέσεις που θα φιλοξε-
νηθούν στην iENA, θα ξεπερά-
σουν τις 800, προερχόμενες από
30 εθνικές αγορές, ενώ την έκθε-
ση υπολογίζεται ότι θα επισκε-
φθούν 12.000 επαγγελματίες από
40 χώρες. Οι συμμετέχουσες
εταιρίες θα έχουν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν τις εφευρέσεις
τους, όπως και τα προϊόντα τους
σε πιθανούς πελάτες και επενδυ-
τές, αναζητώντας ευκαιρίες ανά-
πτυξης και εξωστρέφειας. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο
της έκθεσης πρόκειται να απονε-
μηθούν διακρίσεις για τις καλύτε-
ρες εφευρέσεις.



Δραματική έκκληση απευθύνουν οι
αγελαδοτρόφοι της χώρας για την
ανάγκη αναθεώρησης του Κώδικά
Τροφίμων και Ποτών με στόχο την
αποσαφήνιση τον καταναλωτή τι
προϊόν προέρχεται από ελληνικό
γάλα και τι όχι.

Π ιο συγκεκριμένα η Ένωση Φυλής Χολ-
στάιν Ελλάδας, που εκπροσωπεί τους
Έλληνες παραγωγούς τονίζει ότι η πο-

λιτεία θα πρέπει:
l Να επιβάλλει στα super markets τα προϊόν-

τα με πρώτη ύλη ελληνική να είναι σε χωρι-
στά ράφια.

l Επίσης να μην μπαίνουν στο ψυγείο, προ-
ϊόντα που δεν χρειάζονται ψυγείο, μόνο και
μόνο για να παραπλανηθεί το κοινό.

l Να ξεχωρίσουμε το τι είναι γάλα και τι είναι
τα διάφορα υγρά με ελάχιστη ποσότητα
αποσταγμάτων καρπών, που εμφανίζονται
ως ανταγωνιστές του γάλακτος, ενώ δεν εί-
ναι. Είναι εντελώς άλλα προϊόντα.

Η ανακοίνωση
Σε ανακοίνωση της, η Ένωση τονίζει μετα-

ξύ άλλων: «Παράγουμε λιγότερο από το 40%
του γάλακτος, που καταναλώνουμε, και το
10% του κρέατος. Έλεος! Κανείς δεν ενδιαφέ-
ρεται; Είμαστε τόσο πλούσιοι ώστε να πληρώ-
νουμε κάθε χρόνο πάνω από 1 δις ευρώ για ει-
σαγωγές κρεάτων, σκευασμάτων κρέατος και
γαλακτοκομικών προϊόντων; (...) Εκτοτε πολ-
λοί υποσχέθηκαν ότι θα βγει νέα Κοινή Υπουρ-

γική Απόφαση, που θα αποκαθιστά αυτή την
καταστροφική απόφαση αλλά κανείς δεν το
έκανε (καμία πολιτική ηγεσία). Μπορεί να επι-
βάλλει στα super markets τα προϊόντα με
πρώτη ύλη ελληνική να είναι σε χωριστά ρά-
φια. Να μην μπαίνουν στο ψυγείο, προϊόντα
που δεν χρειάζονται ψυγείο, μόνο και μόνο για
να παραπλανηθεί το κοινό».

“Πάρτε μέτρα πριν είναι αργά”

Και συνεχίζει: «Εν κατακλείδι δεν είναι δυ-
νατόν να παράγεις μόνο το 40% (κι αν) του γά-
λακτος που καταναλώνεις και το 10% του βό-
ειου κρέατος, να κλείνουν μονάδες κάθε ημέ-
ρα μη μπορώντας να ανταποκριθούν στο κό-
στος και το υπουργείο και δη η αρμόδια υφυ-
πουργός για θέματα κτηνοτροφίας, αν μη τι άλ-
λο, να εφησυχάζει.

Πάρτε μέτρα, πριν να είναι πολύ αργά. Αλ-
λάξετε τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Ελέγξτε τις ελληνοποιήσεις. Ο νόμος, που ψη-
φίστηκε για την προέλευση της αναγραφής
του γάλακτος, έχει θετικά σημεία, αλλά δεν
μας καλύπτει. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα
πρέπει ν’ αναγράφεται υποχρεωτικά η χώρα
προέλευσης της πρώτης ύλης. Λύστε το θέμα
των τοπωνυμίων και της ονομασίας των προ-
ϊόντων. (π.χ. Τρικαλινό κασέρι αλλά  το μπασκί
από Γερμανία). Αυτά τα μέτρα, τα οποία δεν
έχουν κανένα οικονομικό κόστος φυσικά, κα-
θιστούν πολύ πιο έννομη την αγορά, εμποδί-
ζουν την εξαπάτηση του καταναλωτή κι αποκα-
θιστούν τις αδικίες σε βάρος του προϊόντος
μας».

Χωριστά ράφια στα σούπερ 
μάρκετ ζητούν οι αγελαδοτρόφοι
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Κάτω από τα 38,5
λεπτά η μέση τιμή
παραγωγού στο
πρώτο lockdown



Τορτελίνι ΗΛΙΟΣ 3 τυριά σε νέα συσκευασία
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Τα Τορτελίνι ΗΛΙΟΣ 3 τυριά κυκλο-
φορούν τώρα με νέα ανανεωμένη συ-
σκευασία που αναδεικνύουν την αυ-
θεντική τους γεύση και την υψηλή τους
ποιότητα. Η νέα συσκευασία Τορτελίνι
ΗΛΙΟΣ 3 τυριά, με το σκούρο μπλε φόν-
το και με φωτεινές αντανακλάσεις ,
αποδίδει τέλεια την υψηλή ποιότητα
του προϊόντος και των συστατικών του,
προσκαλώντας μας σε μια γευστική

πανδαισία.
Τα αγαπημένα ζυμαρικά Τορτελίνι

ΗΛΙΟΣ 3 τυριά, με την υπέροχα απο-
λαυστική γέμιση τους από ρικότα, πε-
κορίνο ρομάνο Π.Ο.Π. και γκράνα παν-
τάνο Π.Ο.Π. μας χαρίζουν μοναδικά τα-
ξίδια στον κόσμο της γεύσης και της
υψηλής γαστρονομίας. Διατηρούν
άψογο το στρογγυλό, ‘γεμάτο’ σχήμα
τους, ‘στέκονται’ στο πιάτο τέλεια και

υπόσχονται ανεπανάληπτη γαστρονο-
μική εμπειρία με την κρεμώδη, βελού-
δινη απόλαυση της γέμισης από εξαιρε-
τικά τυριά.

Δοκιμάστε τα Τορτελίνι ΗΛΙΟΣ 3 τυ-
ριά με μία ελαφριά σάλτσα ντομάτας με
βασιλικό και τριμμένο τυρί, συνοδεύ-
στε πιάτα με κοτόπουλο, κρέας ή λαχα-
νικά, χρησιμοποιήστε τα στις σούπες ή
δοκιμάστε τα σκέτα με λίγο βούτυρο.

Μπαχαρικά Θεοδώρου
Τα Μπαχαρικά Θεοδώ-

ρου είναι μια εισαγωγική
εταιρεία που εστιάζει στους
τομείς των μπαχαρικών,
αρωματικών και φαρμακευτι-
κών φυτών, τσαγιών, αιθέ-
ριων ελαίων, υπερτροφών
και gourmet προϊόντων. Όλα
τα προϊόντα που εισάγει είναι
σε άριστη κατάσταση όχι μό-
νο εμφανισιακά αλλά διατη-
ρούν τις ιδιότητες τους όπως
το άρωμα και η γεύση.

Οι αποθήκες όλων των
προϊόντων (μπαχαρικά, βότα-
να, τσάι, φαρμακευτικά φυτά,
αιθέρια έλαια) βρίσκονται στο
Καματερό Αττικής, σε ειδικά
διαμορφωμένους χώρους
για τη σωστή αποθήκευση και
διατήρηση των προϊόντων.

Σκοπός είναι η άμεση κά-
λυψη των αναγκών της αγο-
ράς για την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των πελατών τόσο
ποσοτικά όσο και ποιοτικά
παρέχοντας προϊόντα υψη-
λής ποιότητας σε μεγάλες
ποσότητες σε όλη τη διάρκεια
του έτους.

Τα προϊόντα της εταιρείας
απευθύνονται σε Εταιρείες
συσκευασίας μπαχαρικών,
Εταιρείες διανομών και τρο-
φοδοσίας, Εταιρείες μεταποί-
ησης τροφίμων, Καταστήμα-
τα λιανικής αλλά και ηλε-
κτρονικά καταστήματα πώλη-
σης μπαχαρικών, βοτάνων,
αιθερίων ελαίων, τσαγιού. Η
πώληση γίνεται στην χονδρι-
κή.



Ανθόμελο Μούσες
από τη Melinda

Η εταιρεία Melinda
στην προσπάθειά της να
γνωρίσει στους κατανα-
λωτές τις αγνές αυτού-
σιες γεύσεις της ελληνι-
κής μελισσοκομίας δημι-
ούργησε μία σειρά με-
λιών από επιλεγμένες
ποικιλίες της ελληνικής
φύσης που θα κάνουν
όποιους τις δοκιμάσουν
να επαναπροσδιορίσουν
τη σχέση τους και την
άποψή τους για αυτό που
μέχρι σήμερα θεωρού-
σαν μέλι. Το ανθόμελο
Μούσες αποτελεί ένα
100% ελληνικό μέλι, από
το νέκταρ μιας μεγάλης
ποικιλίας ανθέων και κω-

νοφόρων δένδρων. Είναι
μια ευεργετική πηγή
ενέργειας με χαρακτηρι-
στικό άρωμα και είναι
διαθέσιμο στην αγορά σε
γυάλινα βάζα των 250g,
450g, 720g και 900g. Η
Melinda συνδυάζει τις
παραδοσιακές τεχνικές
μελισσοκομίας με τις πιο
σύγχρονες εγκαταστά-
σεις τυποποίησης μελιού
στην Ελλάδα. Η πλούσια
φύση της Ελλάδας, επι-
τρέπει στη Melinda να
επιλέγει και να προσφέ-
ρει μια ευρεία ποιοτική
γκάμα μελιών για κάθε
γευστική απαίτηση.

Η NEWBAKE A.E αποτελεί μια
ελληνική βιομηχανία τροφίμων
και τη μεγαλύτερη εταιρεία
παραγωγής κατεψυγμένων
Donuts στην Ελλάδα και την
Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Π αράλληλα, είναι ο αποκλειστικός
αντιπρόσωπος του ομίλου EU-
ROPASTRY στην Ελληνική και

Κυπριακή αγορά, με προϊόντα που καλύ-
πτουν όλες τις ανάγκες στον χώρο της
κατεψυγμένης ζύμης, του Bake off και
της ζαχαροπλαστικής. Η πολιτική της
εταιρείας είναι προσανατολισμένη στην
παραγωγή προϊόντων με λιγότερο αλάτι,
χωρίς γενετικώς μεταλλαγμένα υλικά,
χωρίς τρανς λιπαρά, συντηρητικά και τε-
χνητές χρωστικές. Το εξειδικευμένο επι-
στημονικό προσωπικό της εταιρείας ενη-
μερώνεται για όλα τα νέα επιστημονικά
δεδομένα στο χώρο των τροφίμων και
εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες διαδικα-
σίες για την παραγωγή προϊόντων. H
εταιρεία NEWBAKE A.E είναι Leader
στην ελληνική αγορά στα προϊόντα κατε-
ψυγμένου Donuts, έχοντας παράλληλα
δυναμική εξαγωγική παρουσία σε αρκε-
τές χώρες, με την καλύτερη δυνατή και
άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.

Κατεψυγμένα Donuts από τη Newbake
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Η εταιρεία Lazaris Distillery & Artisan
Sweets διαθέτει προϊόντα χειροποίητα,
που φτιάχνονται σε μικρές ποσότητες και
χαρακτηρίζονται από την κερκυραϊκή
ιστορία και φινέτσα. Τόσο στην ποτοποιία
όσο και στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής,
οι έμπειροι τεχνίτες βασιζόμενοι στις
επτανησιακές συνταγές, πρωτοπορούν
και πειραματίζονται ολοένα σε νέους,
απολαυστικούς συνδυασμούς. Τα προϊόν-
τα Lazaris είναι φτιαγμένα από αγνές πρώ-
τες ύλες χωρίς να περιέχουν χημικά συν-
τηρητικά. Ενώ ειδικότερα, τα γλυκίσματά
δεν περιέχουν λιπαρά και είναι κατάλληλα
για όλες τις ώρες και κάθε ηλικία. Οι συ-
σκευασίες τους ξεχωρίζουν για το σύγ-
χρονο design τους και την μοντέρνα αι-
σθητική τους. Στο χαρτοφυλάκιο της εται-
ρείας περιλαμβάνεται και η μάντολα, ένα
παραδοσιακό γλύκισμα που παράγεται
στην Κέρκυρα από την εποχή της Ενετο-
κρατίας. Οι μάντολες έχουν σχήμα κουφέ-
του και είναι ψημένα και καραμελωμένα
αμύγδαλα, αρωματισμένα με αιθέρια
έλαια σε διάφορες γεύσεις. Κακάο (στην
κλασσική της γεύση), τριαντάφυλλο,
κουμκουάτ και μέντα.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Malva

Παραδοσιακές μάντολες Lazaris

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Malva αποτελεί ένα υψηλής ποιότητας
προϊόν με συγκεκριμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Το φρουτώδες άρω-
μά του προέρχεται από την ελαιόθλιψη φρέσκου και άγουρου καρπού ελιάς,
είναι πικάντικο και πλούσιο σε πολυφαινόλες, τα φυσικά αντιοξειδωτικά που
περιέχονται στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Οι πολυφαινόλες είναι η ασπί-
δα προστασία για το ίδια το προϊόν αλλά και για τον καταναλωτή, όσο μεγάλο
αριθμό πολυφαινόλων έχουμε, τόσο φρέσκο μένει το λάδι στο πέρασμα του
χρόνου.

Χανιώτικα παξιμάδια
από την Kydon Foods

Το κλασι-
κό παραδο-
σιακό Κρητι-
κό παξιμάδι
της οικογέ-
νειας Χανιώ-
τικα παξιμά-
δια είναι ένα
χειροποίητο
προϊόν από
άλευρα ολι-
κής άλεσης,
πλούσιο σε
φυτικές ίνες
και βιταμίνες
του συμ-
πλέγματος
Β, με κυριό-
τερες το φο-
λικό οξύ και την βιταμίνη Β6, αντιοξειδωτικά,
πυρίτιο, χρώμιο, αμινοξέα, μαγνήσιο και φώ-
σφορο. Παράγεται χωρίς συντηρητικά και χη-
μικά πρόσθετα, ενώ αποτελεί ένα νόστιμο και
υγιεινό σνακ. Είναι διαθέσιμο σε συσκευασία
των 550 γραμμαρίων από την εταιρεία Kydon
Foods, η οποία από το 1992 επιλέγει τα καλύ-
τερα προϊόντα αρτοποιίας από την Κρήτη και
κυρίως τα Χανιά.




