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“Ελιξίριο” νεότητας
σε ροδάκινα και νεκταρίνια
Παράταση στη διάρκεια ζωής των
φρούτων, και συγκεκριμένα των ροδάκινων και των νεκταρινιών, θα είναι σε θέση να προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες
τροποποιημένης ατμόσφαιρας, που θα
εφαρμοστούν το επόμενο χρονικό διάστημα από παραγωγούς της Ημαθίας.
Πιο συγκεκριμένα, τα φρούτα αυτά
κανονικά αλλοιώνονται σε οκτώ με δέκα
μέρες, με αποτέλεσμα να μην επιλέγονται για τον λόγο αυτό από τον καταναλωτή. Στις ειδικές συσκευασίες όμως τροποποιημένης ατμόσφαιρας, που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των πειραματικών εργαστηριακών δοκιμών, πα-

ρατάθηκε ο χρόνος ζωής τους μέχρι και
στις 25 μέρες από την ημερομηνία συγκομιδής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα
ροδάκινα και τα νεκταρίνια θα “ αντέχουν” περισσότερο στο ράφι των καταστημάτων και μάλιστα όχι μόνο των ελληνικών αλλά και των ευρωπαϊκών, αφού η
ανθεκτικότητα του προϊόντος, του παρέχει καλύτερες δυνατότητες εξαγωγών.
Με τις νέες τεχνολογίες τροποποιημένης
ατμόσφαιρας, αφαιρείται από τη συσκευασία του τροφίμου μια ποσότητα
οξυγόνου και προστίθενται αδρανή αέρια, όπως το διοξείδιο του άνθρακα ή το
άζωτο, τα οποία αφενός δεν προσβάλ-

λουν το τρόφιμο, αφετέρου το καθιστούν
περισσότερο ανθεκτικό στην αλλοίωση.
Στόχος των νέων τεχνολογιών είναι η
αλλαγή στη σύνθεση του αέρα που έρχεται σε επαφή με το φρούτο, γι’ αυτό και η
σχετική τεχνολογία φέρει την ονομασία
της τροποποιημένης ατμόσφαιρας. Καθώς ο αέρας έχει 16% οξυγόνο, γίνεται
προσπάθεια να αφαιρεθεί οξυγόνο,
ώστε το ποσοστό του να φτάσει στο 4 ή το
6% και να προστεθούν τα αδρανή αέρια
που δεν έχουν επιπτώσεις στο φρούτο
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη
και στην κονσερβοποίηση.

Editorial

Σημαντική
βοήθεια
μπορούν
να προσφέρουν
στον παραγωγό και
στη διαδικασία των
εξαγωγών οι νέες τεχνολογίες, καθώς με τη βοήθεια της
επιστήμης ευπαθείς ομάδες
προϊόντων, όπως τα φρούτα,
μπορούν να διατηρηθούν για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς καμία επιβάρυνση
στην ποιότητά τους.
Θύμιος Κτενίδης
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Στην τελική ευθεία
η ψήφιση του Ασφαλιστικού

Νόμος του Κράτους θα γίνει μέσα στα
επόμενα 24ωρα το νέο Ασφαλιστικό,
που φέρνει αλλαγές στα ποσοστά αναπλήρωσης, στις εισφορές των αυταπασχολούμενων, στην παράλληλη εργασία, στο σύστημα επικουρικών- εφάπαξ.
Σύμφωνα με την Αναλογιστική Μελέτη, το νέο σύστημα είναι βιώσιμο και η
συνταξιοδοτική δαπάνη διατηρείται εντός των ορίων που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τα κράτη- μέλη.
Ειδικότερα:
1. Μεσομακροπρόθεσμα εκτιμάται
ότι το ανταποδοτικό/αναλογικό τμήμα
των παροχών σχεδόν καλύπτεται από τα
έσοδα από εισφορές και με τις παρούσες
δημογραφικές και μακροοικονομικές
παραδοχές το σύστημα ισορροπεί.
2. Η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ μεσομακροπρόθεσμα,
κινείται εντός των ορίων του μέσου όρου
της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσο-

στό του ΑΕΠ των χωρών της Ευρωζώνης.
3. Στο status quo scenario, όπως και
στο reform scenario, ο λόγος συνταξιούχων προς εισφέροντες προβλέπεται ότι
βαίνει αυξανόμενος και από 0,54 το
2018 καταλήγει στο 0,62 το 2070. Αυτό
σημαίνει ότι 10 ασφαλισμένοι εισφέρουν
στο σύστημα για να καλυφθούν οι παροχές 6 συνταξιούχων.
4. Η διαφορά της συνταξιοδοτικής
δαπάνης της κύριας ασφάλισης μεταξύ
της μεταρρύθμισης (reform scenario)
και του ισχύοντος συστήματος (status
quo scenario) στα τελευταία έτη της προβολής οφείλεται στην αύξηση των ετησίων συντελεστών αναπλήρωσης από τα
30 έτη ασφάλισης και άνω, καθώς και
στην αλλαγή των εισφορών των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών.

Χρηματοδότηση για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης από την Τράπεζα Πειραιώς
Με ποσό ύψους 4,9 εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί ο Όμιλος της
Τράπεζας Πειραιώς την "ΚΤΕΛ
Θεσσαλονίκης Α.Ε." (πέραν της
ίδιας συμμετοχής της εταιρείας),
για την προμήθεια μεταχειρισμένων αστικών λεωφορείων. Από
αυτά, περίπου 3,9 εκατ. ευρώ
αφορούν σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μέσω της Πειραιώς

Leasing. Τα συγκεκριμένα λεωφορεία θα χρησιμοποιηθούν για
την εκτέλεση συγκοινωνιακού
έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (νομός Θεσσαλονίκης).
Η σύμβαση χρηματοδοτικής
μίσθωσης ανάμεσα στην Πειραιώς Leasing και το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, αλλά και η συνολική

χρηματοδότηση του ομίλου Πειραιώς, εξυπηρετεί σκοπούς επιτακτικού γενικότερου δημοσίου
συμφέροντος. Στόχος είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να αναβαθμιστεί ποιοτικά η παροχή του
συγκοινωνιακού έργου προς το
επιβατικό κοινό τόσο της πόλης,
όσο και της υπαίθρου του νομού
Θεσσαλονίκης.
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Εξωδικαστικός συμβιβασμός για φορολογικές υποθέσεις
Ειδικές διαδικασίες ξεκαθαρίσματος περίπου 10.000 εκκρεμών υποθέσεων στα φορολογικά δικαστήρια, έρχονται με διάταξη που θα συμπεριληφθεί σε φορολογικό νομοσχέδιοσκούπα.
Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται διάταξη
μόνιμου χαρακτήρα, με την οποία θα
συσταθούν Επιτροπές, στις οποίες θα
μπορεί να γίνει συμβιβασμός εφοριώνφορολογούμενων για υποθέσεις που
έχουν ελεγχθεί και υπάρχει διαφωνία
μεταξύ των δύο μερών για το ελεγκτικό
αποτέλεσμα.
Αρμόδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι
δεν πρόκειται για κάποιου είδους περαίωση, αφού οι υποθέσεις αυτές
έχουν ολοκληρωθεί ελεγκτικά. Στόχος
είναι να κλείσουν διοικητικά οι εκκρεμότητες, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι επιχειρήσεις μπορεί να περιμένουν επί έτη για να εγγράψουν στους
ισολογισμούς τους το αποτέλεσμα- θετικό ή αρνητικό- αυτών των υποθέσεων. Σημειωτέον, ότι στον Προϋπολογισμό έχει προβλεθεί έσοδο 50 εκατ. Ευρώ από αυτήν τη διαδικασία.

Με το δεξί ξεκίνησε ο Προϋπολογισμός
Υπέρβαση 7 εκατ. Ευρώ έναντι
του στόχου, κατέγραψαν τον Ιανουάριο τα φορολογικά έσοδα κι
αυτό επιτρέπει στο οικονομικό επιτελείο να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, παρά την... αβαρία στις εισπράξεις του ΠΔΕ, που εκτιμάται ότι
θα καλυφθεί τους επόμενους μήνες.
Αυτό που έφερε περισσότερα
χαμόγελα είναι ο δημοσιονομικός
χώρος που διαφαίνεται με το... καλημέρα, επιτρέποντας την υλοποίηση του σχεδιασμού για πρόσθετες
φοροελαφρύνσεις. Συγκεκριμένα,
στο δεύτερο εξάμηνο σχεδιάζεται η
πρώτη φάση της μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης, με προοπτική κατάργησης της το 2021, όπως
επίσης η περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% μεσοσταθμικά. Εφόσον εξασφαλιστεί ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος, τότε είναι πιθανό να ξεκινήσει και το “ξήλωμα”
του Τέλους Επιτηδεύματος, που
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επιβαρύνει μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως επίσης και τους
ελεύθερους επαγγελματίες.
Συγκεκριμένα, “μαξιλάρι” 680
εκατ. Ευρώ προκύπτει από τις εξής
“πηγές”:
n 100 εκ παραπάνω από τις προβλέψεις που είχαν γίνει, από το
μέρισμα της ΤτΕ
n 279 εκ επιστροφή από Βρυξέλλες μετά από απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που σχετίζεται
με επιδοτήσεις, οι οποίες αρχικά
είχαν χαρακτηριστεί παράνομες.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι
έρχεται άλλη μια ανάλογη απόφαση το Μάϊο
n 280 εκ από εξαίρεση μεταναστευτικών δαπανών
Στο ΓΛΚ κρατάνε, πάντως, χαμηλά τους τόνους, καθώς υπάρχουν αβεβαιότητες, όπως τα έσοδα
των 570 εκατ. Ευρώ από τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Στο TAXISnet η δήλωση IBAN
για τις επιστροφές φόρου

Αλλαγές στη
μετοχική σύνθεση
της Eurobank
Με απόφαση Βεσυρόπουλου, καθίσταται υποχρεωτική για όσους δικαιούνται επιστροφή φόρου, η δήλωση στο TAXISnet του IBAN, που χρησιμοποιούν για την πληρωμή των
αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.
Αυτό σημαίνει ότι, για την επιστροφή φόρων, δεν θα χρειάζεται η επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ. για να δηλωθεί ο
τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο

θα καταβληθεί ο προς επιστροφή φόρος. Επισημαίνεται ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν το
ΤΑΧΙSnet και για μεταβολές του δηλωθέντος ΙΒΑΝ.
Η ορθότητα των στοιχείων κάθε
αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης
του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού επαληθεύεται με το αντίστοιχο
ίδρυμα πληρωμών.

Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία «Pacific Investment Management
Company LLC» (PIMCO), το ποσοστό των
δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η
PIMCO, κατήλθε του ορίου του 5% επί
του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων
ψήφου.
Η PIMCO είναι σύμβουλος επενδύσεων, καταχωρημένη στα μητρώα και υπό
την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. και παρέχει επενδυτικές
συμβουλές και διαχειρίζεται επενδυτικά
κεφάλαια.

Ελλάδα- Γερμανία- Συμμαχία
Πλησιάζει η 9η Μαρτίου και ανεβαίνει ο
“πυρετός” για το φόρουμ του Γερμανοελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο Βερολίνο.
«Πολύ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον επιχειρηματιών από Ελλάδα και Γερμανία για
συμμετοχή», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, σε συνάντηση που είχε
με επιχειρηματίες – μέλη, μετά από πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για την προετοιμασία του φόρουμ. «Οι προσδοκίες από το
φόρουμ είναι πολύ υψηλές», επισήμανε ο
κ. Γεωργιάδης καθώς, όπως σημείωσε, «οι
διμερείς οικονομικές σχέσεις είναι ισχυρές. Η Γερμανία είναι η χώρα με τις περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα βρίσκεται στην ανοδική τροχιά του οικονομικού της κύκλου. Οι
συνθήκες είναι ευνοϊκές για να προσελκύσουμε περισσότερες γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στις οποίες είμαστε θετικά διακείμενοι ως Κυβέρνηση και εργαζόμαστε για να τις διευκολύνουμε».
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Πλήγμα για τη Haagen- Dazs στην Κίνα
Η General Mills Inc ανακοίνωσε ότι τα
μισά της καταστήματα παγωτών HaagenDazs στην Κίνα, έχουν κατεβάσει προσωρινά ρολά, λόγω της ταχείας επέκτασης
του κορωνοϊού στη δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία του κόσμου.
Η επιδημία υποχρέωσε πολλές επιχειρήσεις, με σημαντική παρουσία στην
Κίνα, να κλείσουν προσωρινά τα καταστήματα και ήδη κάποιες από αυτές
έχουν προειδοποιήσει για πλήγμα στα
έσοδα τους. Ειδικά όσον αφορά στη General Mills Inc, δεν μπορεί να υπολογίσει
ακόμα τις επιπτώσεις στα οικονομικά της
αποτελέσματα, παρά ταύτα στη συγκεκριμένη περιοχή αντιστοιχεί το 4% των
καθαρών της πωλήσεων, ενώ στα καταστήματα Haagen-Dazs και σε άλλες επιχειρήσεις εστίασης αντιστοιχεί το 40%
από αυτές τις πωλήσεις.
Η εταιρία, που εδρεύει στη Μινεσότα,
λειτουργεί 525 Haagen-Dazs καταστήματα παγωτού και καλύπτει με franchise
άλλα 365 εκτός ΗΠΑ και Καναδά.

3D διακόσμηση για... σοκολάτα!
Η σοκολατοποιία Barry Callebaut αποκάλυψε τη δυνατότητα 3D για σοκολάτες, που ανέπτυξε η δική της εταιρία διακόσμησης Mona Lisa.
Το στούντιο της Mona Lisa είναι εξοπλισμένο με νέα τεχνολογία υψηλής
ακρίβειας, που επιτρέπει εκτυπώσεις χιλιάδων τεμαχίων σοκολάτας, διατηρώντας ωστόσο την αίσθηση του χειροποίητου. Ο επικεφαλής της σοκολατοποιίας παρατήρησε ότι οι νεωτερισμοί είναι σημαντικός πυλώνας για την
στρατηγική “έξυπνης” ανάπτυξης της εταιρίας.
Αρχικά, η εταιρία θα “πουσάρει” το νέο προϊόν σε σεφ και ξενοδοχεία,
αλυσίδες καφέ κι εστιατόρια σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες. Η Van
der Valk, αλυσίδα ξενοδοχείων στην Ολλανδία θα είναι η πρώτη.

Συμπόσιο μελισσοκόμων
στα Σκόπια
«Ο ρόλος της Μελισσοκομίας και της Γεωργοδασοκομίας ως πόροι για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη», ήταν το θέμα συμποσίου που
διοργανώθηκε στα Σκόπια, από την Ομοσπονδία Μελισσοκόμων της Βόρειας Μακεδονίας, τον Σύνδεσμο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
των Σκοπίων και τον Σύλλογο «Sunrise» για
την Αειφόρο Κοινωνικοοικονομική Ανάπτυξη.
Συμμετείχαν μελισσοκόμοι και οργανισμοί που ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο τομέα, διεθνείς εμπειρογνώμονες από τον
τομέα της μελισσοκομίας, της υγείας των μελισσών και της ιατρικής των μελισσών.
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Νέα συσκευασία Milko με
τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Στο πλαίσιο της καμπάνιας του MILKO #KANTOALITHINO, με ambassador τον
Γιάννη Αντετοκούνμπο, από
τα μέσα Φεβρουαρίου το
αγαπημένο youth love brand
των νέων λανσάρει στην αγορά μια νέα συλλεκτική συσκευασία, με τη φιγούρα και
την υπογραφή του Greek
Fr34K, για καλό σκοπό!
Με την αγορά κάθε συλλεκτικής συσκευασίας MILKO, MILKO FREE και MILKO
Φράουλα με τον Έλληνα Superstar του NBA, συμβάλλεις
κι εσύ ώστε να ολοκληρώσουμε ένα σημαντικό έργο,
για να γίνουν και άλλα όνειρα
πραγματικότητα!
Το MILKO από τη ΔΕΛΤΑ,
που διαχρονικά προάγει τον
αθλητισμό και ειδικότερα το
μπάσκετ, θα διαθέσει μέρος
των εσόδων από τις νέες συλλεκτικές συσκευασίες για την
ανακατασκευή γηπέδων σε

επιλεγμένες περιοχές της
χώρας μας. Το MILKO βοηθά
εκεί όπου υπάρχουν ακατάλληλα γήπεδα, που καθιστούν
το παιχνίδι και την προπόνηση των παιδιών επικίνδυνη.
Ξεκινάμε από το γήπεδο της
Αγίας Βαρβάρας, ένα γήπεδο

χωρίς ζωή, χωρίς χρώμα,
χωρίς καν μπασκέτες και βασικές υποδομές ασφαλείας
για τους μικρούς αθλητές,
που το επισκέπτονται καθημερινά. Γιατί κάθε παιδί,
όπου κι αν βρίσκεται, αξίζει
μια ευκαιρία να παίξει, να

αθληθεί και γιατί όχι να καταφέρει να πραγματοποιήσει τα
όνειρά του…
Αναζήτησε κι εσύ τις νέες
MILKO FR34K LIMITED EDITION συσκευασίες και βοήθησε να γίνουν αληθινά και
άλλα όνειρα.

«Η ΠΙΝΔΟΣ» στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KYKLOS 4.0
Ο Α.Π.Σ.Ι «Η ΠΙΝΔΟΣ» συμμετέχει
στο 4ετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KYKLOS 4.0 με θέμα «Digital Manufacturing Platforms for Connected Smart Factories», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«H2020-EU.2.1.1 – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Leadership in enabling and
industrial technologies – Information
and Communication Technologies
(ICT)».
Το Πρόγραμμα KYKLOS 4.0 στοχεύει
στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου οικοσυστήματος κυκλικής παραγωγής που είναι
βασισμένο στις νέες τεχνολογίες CPS
(Cyber Physical System) και AI (Τεχνητής
Νοημοσύνης) και θα ενισχύσει περαιτέρω τις βιομηχανίες με νέους μηχανισμούς παραγωγής και αλγορίθμους. Στόχος είναι η παραγωγή εξατομικευμένων
προϊόντων με εκτεταμένους κύκλους

ζωής και η προώθηση ενεργειακά αποδοτικών και χαμηλής κατανάλωσης υλικών, εντός των διαδικασιών παραγωγής.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και
των ατμοσφαιρικών ρύπων που επηρεάζουν θετικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των εμπλεκόμενων βιομηχανιών. Ο
συνολικός προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στα 19.227.110 € και η ΠΙΝΔΟΣ είναι η μοναδική Ελληνική Βιομηχα-

νία που συμμετέχει, αποδεικνύοντας, για
μια ακόμη φορά, πως ηγείται πλέον στην
έρευνα και στην καινοτομία στον κλάδο
της πτηνοτροφίας της χώρας μας.
Η ΠΙΝΔΟΣ στις 22 και 23 Ιανουαρίου
2020 συμμετείχε στο Kick Off Meeting
στο Bilbao της Ισπανίας με τους επικεφαλής των Τμημάτων Πληροφορικής και
Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης κ. Ρογκότη Νικόλαο και κ. Ιωάννη Πατούνα, αντίστοιχα.
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Με 100.000 επισκέπτες “έκλεισε” η HORECA
Με 100.000 επισκέπτες από
40.000 επιχειρήσεις, η 15η HORECA, αποτέλεσε φέτος “πυρήνα” των
εξελίξεων και επενδύσεων για τους
κλάδους των ξενοδοχείων, της καφεστίασης και της μαζικής εστίασης.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα των εκθετών, τόσο την Παρασκευή όσο και
την Δευτέρα υπήρξε συγκριτικά με
πέρυσι μία τεράστια αύξηση των decision makers που πραγματικά ήθελαν να αγοράσουν προϊόντα και
υπηρεσίες. Αυτό το γεγονός οδήγησε σε αύξηση των επαγγελματικών
συμφωνιών, που κλείστηκαν κατά τη
διάρκεια της έκθεσης, αλλά και των
leads θα οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερα deals. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως την Δευτέρα η
προσέλευση ήταν αυξημένη κατά
12% σε σχέση με την Κυριακή η
οποία, παραδοσιακά, είναι η εκθεσιακή ημέρα που σημειώνει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

ΕΛΠΕ: Μεγάλη επένδυση στην Κοζάνη
Στη δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου
στην Κοζάνη, συνολικής ισχύος 204 MW,
προχωρά ο Όμιλος ΕΛΠΕ, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην εθνική οικονομία, όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικά πετρέλαια κ. Παπαθανασίου κατά την υπογραφή της
σύμβασης ΕΛΠΕ και juwi Hellas.
Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανασίου, η συμφωνία εξαγοράς ανάμεσα στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τη juwi Hellas κάνει άμεσα
ορατό το βραχυπρόθεσμο στόχο που είχε τεθεί για 300 MW εγκατεστημένης ισχύος από
ΑΠΕ, ενώ σηματοδοτεί τη βούληση του μεγαλύτερου ενεργειακού Ομίλου της χώρας να
μετεξελιχθεί, για να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό
ρόλο και στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
«Υλοποιούμε με προσήλωση -ως νέα Διοίκηση- τον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό, σε όλες τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητές μας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
με συνεχείς επενδύσεις, έγκαιρο προγραμματισμό, ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό,
σαφείς στόχους και αποτελεσματικές δράσεις, θα συνεχίσει να συμβάλλει καθοριστικά
στο εθνικό εγχείρημα για Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Παράλληλα, ως κορυφαίος ενεργειακός Όμιλος της χώρας, θα διεκδικήσει τον ρόλο που
της αναλογεί στις μελλοντικές εξελίξεις του
κλάδου», κατέληξε στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας.

7

Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας

Α.Σ.ΟΠ Επισκοπής
Ιδρύθηκε το 1927 από 50 παραγωγούς της Νάουσας με σκοπό την
από κοινού διάθεση των προϊόντων
τους. Από τότε με το όνομα «Γ.Π.Σ.
Νάουσας» λειτούργησε μέχρι το
1989. Στη συνέχεια μετονομάστηκε
σε Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας
και οργανώνεται στα πρότυπα των
σύγχρονων Ομάδων Παραγωγών,
παρακολουθώντας τις απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής αγοράς και τα νέα δεδομένα στην παραγωγή. Σήμερα ο
Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας

αποτελείται από 1457 παραγωγούς,
διαθέτοντας πάνω από 25.000 τόνους φρέσκων φρούτων τον χρόνο
στην εγχώρια και την παγκόσμια αγορά. Ο Συνεταιρισμός με στόχο τη διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας
για τον καταναλωτή έχει αναπτύξει
ένα δυναμικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής και
έχει πιστοποιηθεί γι αυτό από τον
AGROCERT για τα ροδάκινα, τα μήλα,
τα κεράσια και τα δαμάσκηνα.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οπωροκηπευτικών Επισκοπής Νάουσας,
(Α.Σ.ΟΠ) Επισκοπής, ασχολείται αποκλειστικά με το εμπόριο φρούτων και λαχανικών από το 1987 ως αναγνωρισμένη
Ομάδα Παραγωγών με τους κανονισμούς
2200/96 & 1432/03 και αριθμεί περίπου
500 μέλη – παραγωγούς. Πρόκειται για
μια πρωτοβάθμια Συνεταιριστική οργάνωση που συστήθηκε από παραγωγούς –
μέλη του πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού
με την επωνυμία «Γεωργικός Πιστωτικός
Συνεταιρισμός Επισκοπής» με έτος ίδρυσης το 1924. Τα ροδάκινα αποτελούν το
κύριο προϊόν του συνεταιρισμού, καθώς
διακινεί περίπου 9.000 τόνοι ετησίως,
που καλλιεργούνται στις περιοχές του
κάμπου της Ημαθίας.

Ξεχωρίζουν τα ροδάκινα ΠΟΠ από τη Νάουσα
Ένα από τα προϊόντα που προσφέρει
η ελληνική γη και ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα, το άρωμα και τη γεμάτη γεύση του είναι αδιαμφισβήτητα το ροδάκινο. Η Νάουσα κατέχει τα πρωτεία στη
συγκεκριμένη καλλιέργεια, καθώς συνδυάζει τις κατάλληλες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, σε συνδυασμό με το μεράκι και την εμπειρία των παραγωγών,
προσφέροντας στους καταναλωτές έναν
άριστο καρπό με μεγάλη απήχηση και
στο εξωτερικό.
Τα ροδάκινα Νάουσας είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα που έχουν αναγνωριστεί ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π) και οι συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή φροντίζουν διαρκώς για την παραγωγή ροδάκινων που να ανταποκρίνονται στα υψηλά κριτήρια της αγοράς.

Συνεταιρισμός
ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας
Αποτελεί τον έναν από τους δύο με-

γαλύτερους συνεταιρισμούς στη Νάουσα που δραστηριοποιείται στη διακίνηση, εμπορία και εξαγωγή οπωροκηπευτικών και νωπών φρούτων, όπως
ροδάκινα ΠΟΠ, κεράσια, μήλα, νεκταρίνια, αχλάδια, δαμάσκηνα, ακτινίδια.
Συγκεντρώνει οπωροκηπευτικά προϊόντα από τα μέλη του συνεταιρισμού
που καλλιεργούν στην Ημαθία, στους

πρόποδες του όρους «Βέρμιο».
Οι άρτιες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας (ψυγεία,
διαλογητήρια, αποθήκες, χώροι φόρτωσης), ιδανικός για νωπά φρούτα, καθώς
και τα πιστοποιητικά ποιότητας που διαθέτει, εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων που διακινεί.
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