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Ανακατατάξεις στο
λιανεμπόριο τουλάχιστον το
πρώτο εξάμηνο του 2021
εκτιμάται ότι θα επιφέρουν οι
νέες συνήθειες που
απέκτησαν οι Έλληνες
καταναλωτές, λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού και
των περιοριστικών μέτρων.

Ο πως αναφέρει ο καθηγητής
Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευ-
θυντής Εργαστηρίου Ηλε-

κτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) «οι
καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν

δραματικά όσον αφορά την συχνό-
τητα και τον τρόπο αγορών». Ποσο-
στό 56% των καταναλωτών θέλουν
να κάνουν όσο το δυνατόν πιο γρή-
γορα γίνεται τις αγορές και να φύ-
γουν από το κατάστημα, το 36% θυ-
μώνουν πολύ όταν περιμένουν στην
ουρά για να μπουν στο κατάστημα,
το 25% φοβούνται να επισκεφτούν
τα καταστήματα για τις αγορές, ενώ
το 22% επιλέγουν πλέον κατάστημα
με βάση τα μέτρα προστασίας του
προσωπικού. Οι κύριοι παράγοντες
με τους οποίους επιλέγουν πλέον οι
καταναλωτές να αγοράσουν προϊόν-
τα αφορούν τις τιμές, την ποιότητα

και την υγιεινή τους, δηλαδή το ‘va-
lue for money’. Συγκεκριμένα, 43%
των καταναλωτών δηλώνουν ότι ο
πιο σημαντικός παράγοντας στην
επιλογή προϊόντων είναι τα χρήματα
που δίνουν, 21% η ποιότητα και 16%
η υγιεινή και ασφάλεια από την κα-
τανάλωση των προϊόντων. Η επίτευ-
ξη των παραπάνω κρίσιμων παρα-
γόντων επιτυχίας από τους προμη-
θευτές απαιτεί δομές και τεχνολο-
γίες για υψηλή παραγωγικότητα,
διεθνείς πιστοποιήσεις και υψηλές
προϊοντικές προδιαγραφές αλλά και
καινοτομίες στην σχεδίαση και συ-
σκευασία των προϊόντων.
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Με βάση την τιμή αγοράζει
προϊόντα το 43% των καταναλωτών



Στα όρια της βιωσιμότητας
βρίσκονται οι περισσότερες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις
λόγω των συνεπειών της
πανδημίας, ενώ η επιστροφή
στην κανονικότητα εκτιμάται
ότι θα οδηγήσει χιλιάδες από
αυτές στο “λουκέτο”, κάτι που ισοδυναμεί με την απώλεια δεκάδων χιλιάδων
θέσεων εργασίας. 

Τ α στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος σχετικά με τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εί-
ναι αποκαλυπτικά, καθώς το 2020, διατέθηκαν μόλις 2,5 δισ. ευρώ, ενώ η λήξη των αναστολών οδη-
γεί στο “ξεπάγωμα” δανείων, κάτι που συνεπάγεται ένα ακόμη πρόβλημα. Ειδικότερα, οι... τυχεροί

των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων ήταν μόλις 30.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσω-
πεύουν λιγότερο από το 4% του συνόλου. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιπες 790.000 επιχειρήσεις (συνολικά
821.000 είναι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) δεν έλαβαν ούτε... σεντ
από τις τράπεζες, παρά το γεγονός ότι το τραπεζικό σύστημα διαθέτει ρευστότητα, η οποία πλησιάζει τα 40
δισ. ευρώ. Αν ληφθεί υπόψιν, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ότι η απώλεια του τζίρου
στην αγορά κατά την περυσινή χρονιά ήταν 41,6 δισ. ευρώ, τότε γίνεται αντιληπτό ότι χωρίς τζίρους και με μη-
δενική τραπεζική χρηματοδότηση, χιλιάδες επιχειρήσεις θα μπουν στην “κόκκινη ζώνη”.  

Τραπεζική “θηλιά”
Η λήξη της περιόδου αναστολής πληρωμής δανείων, οδηγεί στο “ξεπάγωμα” υποχρεώσεων ύψους

23,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρέθεσε στη Βουλή, ο Διοικητής της Τραπέζης Ελ-
λάδος Γιάννης Στουρνάρας. 

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 85% επί του συνόλου των αναστολών λόγω πανδημίας (περίπου 28 δισ.
ευρώ), οπότε καθίσταται προφανώς ότι μέσα στους επόμενους μήνες εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις θα
βρεθούν εκτεθειμένες για τρεις λόγους. Από τη μία έχουν να αντιμετωπίσουν την κατάρρευση του τζίρου και
τη μηδενική τραπεζική χρηματοδότηση και από την άλλη πρέπει να πληρώσουν τα δάνεια τους. Οι αναστολές
πληρωμών αφορούσαν κατά βάση ενήμερα δάνεια σε ποσοστό άνω του 80% κατά μέσο όρο και στο μεγαλύ-
τερο μέρος τους προς επιχειρήσεις σε ποσοστό 55% κατά μέσο όρο κυρίως δε προς μικρομεσαίες και πολύ
μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Τράπεζα Ελλάδος, αυτά τα δάνεια αποτελούσαν ένα σημαντικό ποσο-
στό των συνολικών ενήμερων δανείων των συστημικών τραπεζών και σχεδόν έφτασαν το 20% των ενήμε-
ρων δανείων. Οι κλάδοι στους οποίους αφορούσαν τα δάνεια σε αναστολή πληρωμών ήταν η εστίαση, τα κα-
ταλύματα, το εμπόριο, η μεταοποίηση, οι κατασκευές, οι μεταφορές και η ακίνητη περιουσία. 

Χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προ δεκαπενθήμερου είχε ζητήσει μέσω τηλεδιάσκεψης από

τις τράπεζες, να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. 
Το 2020 σημειώθηκε μεγάλη υστέρηση σε σχέση και με τις υποσχέσεις που είχε δώσει η κυβέρνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν δοθεί υποσχέσεις για διοχέτευση ρευστότητας άνω των 16 δισ. ευρώ, αλλά τε-
λικώς οι μικρομεσαίες έλαβαν πολύ μικρότερα ποσά, ενώ η καθαρή αύξηση των χρηματοδοτήσεων δεν ξε-
πέρασε τα 2,5 δισ. ευρώ. Παρά τη δραστηριοποίηση του Ταμείου Επίχειρηματικότητας και της Αναπτυξιακής
Τράπεζας, η πιστοληπτική ικανότητα της συντριπτικής πλειονότητας των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρή και
ως εκ τούτου, οι ελληνικές τράπεζες δικαιολογούν την πολύ χαμηλή ρευστότητα που διοχετεύτηκε και αφο-
ρούσε μόνο υγιείς επιχειρήσεις.

Η πανδημία αλλάζει ριζικά
την διαδικασία αγορών κα-
θώς ποσοστό 56% των κα-
ταναλωτών θέλουν να κά-
νουν όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα γίνεται τις αγορές
ενώ ο πιο σημαντικός παρά-
γοντας στην επιλογή προ-
ϊόντων είναι τα χρήματα
που δίνουν.

Θύμιος Κτενίδης 
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Editorial

INFO
Πρόβλημα το τέλος 
αναστολών για επιχειρηματικά
δάνεια 23,6 δισ. ευρώ 



Νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία, ύψους 7,12
δισ. ευρώ άφησαν οι φορολογούμενοι το 2020, ενώ οι αναστο-
λές πληρωμών δεν είναι αρκετές προκειμένου να αναστρέψουν
το εξαιρετικά αρνητικό κλίμα στην οικονομία, λόγω των επιπτώ-
σεων της πανδημίας. 

Από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
προκύπτει νέα αύξηση
των οφειλών τον Δεκέμ-
βριο κατά 1,4 δισ. ευρώ.
Έτσι, από 5,8 δισ. ευρώ
στο τέλος Νοεμβρίού,
αυξήθηκαν στα 7,1 δισ.
ευρώ, γεγονός που ση-
μαίνει ότι αυξήθηκαν τα

νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλ-
θουν στις υποχρεώσεις τους. Οι συνολικές οφειλές προς την
Εφορία ανέρχονται σε 108,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24 δισ.
είναι “ανεπίδεκτα είσπραξης”. Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, προ-
κύπτει ότι 4.000.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις έχουν
χρέη, ενώ 1.840.000 από αυτούς κινδυνεύουν με άμεσα μέτρα
είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς. 

Κατασχέσεις 
Περίπου 1.290.000 φορολογούμενοι είδαν τους τραπεζι-

κούς τους λογαριασμούς να... ξαλαφρώνονται από το χέρι της

Εφορίας, καθώς τους είχαν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα. 
Σε ότι αφορά στην κατανομή του αριθμού των οφειλετών και

τα ποσά που οφείλουν, από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, προκύπτει ότι
2.100.000 φορολογούμενοι χρωστούν έως 500 ευρώ,
1.400.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα από 500-10.000 ευρώ,
256.000 από 10.000-100.000 ευρώ, 37.000 από 100.000-
1.000.000 ευρώ και πάνω από 1.000.000 ευρώ οφείλουν περί-
που 8.000 φορολογούμενοι. Η μεγάλη πίεση στα φορολογικά
έσοδα και η σταδιακή λήξη των προστατευτικών μέτρων, αναμέ-
νεται να κάνει πιο... επιθετική την Εφορία, καθώς... λεφτά υπάρ-
χουν! Αξίζει να σημειωθεί ότι η τραπεζικές καταθέσεις μέσα σε
13 μήνες αυξήθηκαν κατά 21 δισ. ευρώ. 
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Ο κορωνοϊός απογείωσε τα “φέσια” στην Εφορία

Αντίστροφη μέτρηση για σύνδεσηταμειακών και POS με την Εφορία
Έως το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η on line σύνδεση των

ταμειακών μηχανών και των POS με το πληροφοριακό σύστημα της
Εφορίας, έτσι ώστε να καταγράφονται οι συναλλαγες σε πραγματικό
χρόνο και να περιορίζονται τα περιθώρια διάπραξης φοροδιαφυγής. 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα βρίσκονται στο... μάτι της Εφο-
ρίας, θα ξεπεράσουν τις 600.000. Στόχος της Εφορίας είναι να προχω-
ρά σε αποτελεσματικότερες διασταυρώσεις για τον έλεγχο των εισοδη-
μάτων και τη σύλληψης της φορολογητέας ύλης που διαφεύγει. Η  αγο-
ρά των νέων ταμειακών μηχανών, θα είναι μία από τις προτεραιότητες
του εθνικού σχεδίου Ανάκαμψης και θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων. Αυτό που απομένει είναι ο διαγωνισμός, ενώ αρ-
χικά το σχέδιο θα προχρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους. 

Ηλεκτρονικά βιβλία
Στα τέλη Μαρτίου εκπνέει η προθεσμία για την απόσυρση των πα-

λαιών ταμειακών μηχανών, καθώς και η προθεσμία για την αναβάθμιση
των τεχνικών προδιαγραφών. Επιπλέον, μέσα στον Απρίλιο θα αρχίσει
και η υποχρεωτική συμπλήρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων, μετά την
παράταση που είχε δοθεί. Κάθε απόδειξη που θα εκδίδεται θα περνάει
και θα καταγράφεται στα ηλεκτρονικά βιβλία της επιχείρησης και του
ελεύθερου επαγγελματία, που θα λειτουργεί στο myData. Έτσι, πέρα
από τις ταμειακές μηχανές, θα συνδεθούν με το myData και τα μηχανή-
ματα των ηλεκτρονικών πληρωμών POS, με στόχο να υπάρχει διασφά-
λιση ότι όλες οι συναλλαγές θα καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά βιβλία
κάθε επιχείρησης. Για όσες επιχειρήσεις έχουν διασυνδεθεί μέχρι στιγ-
μής με το Τaxis, η εφορία γνωρίζει πότε πραγματοποιήθηκε μία συναλ-
λαγή, αλλά δεν γνωρίζει πώς έγινε η συναλλαγή, δηλαδή εάν διενεργή-
θηκε με μετρητά ή ηλεκτρονικά. Έτσι, η διασύνδεση της ταμειακής μη-
χανής με το ηλεκτρονικό σύστημα POS θα δώσει και τη συγκεκριμένη
πληροφορία στη φορολογική διοίκηση.

INFO
Περίπου 2.100.000
φορολογούμενοι 
χρωστούν έως 500 ευρώ

INFO
Από τον Απρίλιο 
τα ηλεκτρονικά βιβλία 
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Τα σούπερ μάρκετ MERE και 
οι αλλαγές που φέρνουν οι Ρώσοι

Ακίνητα σε όλη την Ελλάδα αναζητά
η ρωσική αλυσίδα discount super
market MERE, καθώς τις επόμενες
ημέρες ξεκινά την υλοποίηση του
σχεδίου της για τη δημιουργία 80
καταστημάτων σε όλη την
επικράτεια έως το τέλος του 2021,
αρχής γενομένης τις ερχόμενες
ημέρες από την Τρίπολη. Η MERE
επιχειρεί να επαναφέρει την
κουλτούρα του discount –
εκπτωτικών προϊόντων στην
ελληνική αγορά.

Η ρωσική αλυσίδα επενδύει στην Ελλάδα,
στο πλαίσιο ενός ευρύτερου αναπτυξια-
κού σχεδίου εξάπλωσης. Ιδιαίτερα για

την ελληνική αγορά η είσοδός της ρωσικής
αλυσίδας αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση να αλ-
λάξει τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλή-
νων, οι οποίοι στο παρελθόν απέρριψαν αντα-
γωνιστικούς κολοσσούς, όπως την ισπανική Dia
και τη γερμανική Aldi.

Τα πρώτα καταστήματα

Με ένα πλάνο για τη δημιουργία 80 κατα-
στημάτων μέσα σε ένα έτος, θα προσπαθήσει
να «μυήσει» την νέα γενιά των Ελλήνων στις
αγορές προϊόντων με εκπτωτικές τιμές. Τα
πρώτα 5 καταστήματα ανοίγουν σε Τρίπολη,
Λάρισα και Θεσσαλονίκη, ενώ η εταιρεία βρί-
σκεται σε διαρκή αναζήτηση ακινήτων.

Τα καταστήματα, τα οποία θα μοιάζουν πε-

ρισσότερο με αποθήκη -τα προϊόντα θα είναι σε
παλέτες-κούτες- παρά με το πως, ο μέσος Έλ-
ληνας, έχει στο μυαλό του ότι είναι ένα σούπερ
μάρκετ, θα διαθέτουν σε πρώτη φάση 250 κω-
δικούς προϊόντων. Δηλαδή θα διαθέτουν έναν
κωδικό ανά προϊόν π.χ. μόνο μαρμελάδα φρά-
ουλα και όχι και ροδάκινο, και πορτοκάλι, κ.λπ.

Ποικιλία περιορισμένη σε σχέση με τους κω-
δικούς που προσφέρει σήμερα ένα σούπερ
μάρκετ στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάριν ένα
μίνι μάρκετ διαθέτει 400-500 κωδικούς, περί
τους 1.500-1.800 κωδικούς “σερβίρει” ένα με-
σαίο σούπερ μάρκετ και πάνω από 3.500 κωδι-
κούς ένα μεγάλο.

Το μειονέκτημα της ποικιλίας η ρωσική αλυ-
σίδα ευελπιστεί να το ξεπεράσει “παίζοντας” το
χαρτί των τιμών. Όπως υποστηρίζουν τα στελέ-
χη της σε επαφές που έχουν με Έλληνες προμη-
θευτές, θα είναι 20-40% χαμηλότερες από τον
ανταγωνισμό, και αυτό θα το πετύχει χρεώνον-
τας 17% επί της τιμής που θα αγοράζει από τους
προμηθευτές.

Η ταυτότητα της αλυσίδας

Ποια είναι όμως η ταυτότητα της νεοεισερ-
χόμενης αλυσίδας σούπερ μάρκετ; Η ρωσική
αλυσίδα Svetofor, του ομίλου Torgservis, της
οικογένειας Schneider, με έδρα τη Σιβηρία,
αποτελεί τη μεγαλύτερη αλυσίδα discount σου-
περμάρκετ στη Ρωσία, με πάνω από 1.800 κα-
ταστήματα. Η παρουσία της επεκτείνεται από Κί-
να μέχρι Καζακστάν. Στην Ευρώπη, αναπτύσσε-
ται με το brand MERE.

INFO
5: τα πρώτα
καταστήματα 
στην Ελλάδα
250: οι κωδικοί
προϊόντων 
που θα διαθέτουν
1.800 και 
πλέον τα
καταστήματα 
στη Ρωσία
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«Με μεγάλο “ειδικό βάρος”
στην εθνική προσπάθεια για
την απολιγνιτιποίηση της
χώρας συμμετέχει η κοινή
επένδυση της ΔΕΗ με την
RWE στη Δυτική
Μακεδονία», αναφέρει ο
Γενικός Διευθυντής του
Ελληνογερμανικού
Εμπορικού και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου, Δρ.
Αθανάσιος Κελέμης. 

Ε πιπλέον, τόνισε ότι «τα “θεμέ-
λια” του σημαντικού αυτού
έργου τέθηκαν πέρυσι το

Μάρτιο, στο Βερολίνο, όπου κατά τη
διάρκεια του Ελληνογερμανικού Οι-
κονομικού Φόρουμ, που διοργάνω-
σε το Ελληνογερμανικό Επιμελητή-
ριο, οι δύο εταιρείες υπέγραψαν
MoU, παρουσία του Έλληνα Πρωθυ-
πουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη
και της Γερμανίδας Καγκελαρίου,
Άγκελα Μέρκελ».

Επιμελητήριο Αργολίδας: 
Δημοσιεύθηκε η δράση «e-λιανικό»

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
για την επένδυση ΔΕΗ - RWE

Το Επιμελητήριο Αργολίδας ενημερώνει τα μέλη του ότι δημοσιεύθηκε η
αναμενόμενη δράση «e-λιανικό» για την επιχορήγηση δημιουργίας ηλεκτρονι-
κών καταστημάτων (e-shop).

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του
λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού κα-
ταστήματος (e-shop) προκειμένου -μεταξύ άλλων- να στηριχθεί η λειτουργία
τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Επιμελητήριο Ηρα-
κλείου: Δωρεάν η άυλη
ψηφιακή υπογραφή

Το  Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέ-
λη του ότι εξασφάλισε τη δωρεάν ανανέωση, για ένα
έτος, της άυλης ψηφιακής υπογραφής για όσους την
απέκτησαν από  την 9η Δεκεμβρίου 2019 και μετά. 

Να σημειωθεί ότι η ψηφιακή υπογραφή εξα-
σφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγ-
γράφου, δηλαδή προστατεύει την αυθεντικότητα
και την ακεραιότητά του. Ο κάτοχος άυλης ψηφια-
κής υπογραφής μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονι-
κά ένα ψηφιακό έγγραφο από οποιονδήποτε Η/Υ
χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογι-
σμικού. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου παρέχει την
υπηρεσία αυτή στα μέλη του με μια μόνο επίσκεψη
και χαμηλό κόστος.



Μίχαλος: Στοχευμένη η δημοσιονομική επέκταση
«Η δημοσιονομική επέκταση σε
αυτή τη φάση είναι απαραίτητη.
Πρέπει, όμως, να παραμείνει όσο
το δυνατόν πιο στοχευμένη. Γιατί
το τελευταίο που θα θέλαμε, θα
ήταν να μετατραπεί η
υγειονομική κρίση σε μια νέα
κρίση χρέους». Αυτό σημείωσε ο
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων και του
Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών,
Κωνσταντίνος Μίχαλος στη
διαδικτυακή ημερίδα για την
παρουσίαση του
Προϋπολογισμού Πολιτών από
την ερευνητική ομάδα
Διαφάνεια του Προϋπολογισμού.

Ο κ. Μίχαλος πρόσθεσε: «Η Ελλάδα,
για δεύτερη φορά σε μια δεκαετία,
πρέπει να βρει το δρόμο εξόδου

από μια μεγάλη κρίση. Να διασφαλίσει
όρους ανάκαμψης και ανάπτυξης, αλλά και
δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσι-
μότητας. Αυτό απαιτεί κατάλληλη πολιτική
διαχείριση. Απαιτεί όμως και ευρεία συναί-
νεση: η οποία χτίζεται στη βάση της διαφά-
νειας, της λογοδοσίας. Χτίζεται στη βάση
της προσβασιμότητας, της κατανόησης, του
ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου. Γι' αυτό
είναι τόσο σημαντική η έκδοση του Προ-
ϋπολογισμού Πολιτών».

Το Επιμελητήριο Λάρισας στο FOOD EXPO 2021
Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώθηκε

ότι στην προσπάθειά του να ενισχύσει τις εξαγω-
γές τοπικών προϊόντων της περιοχής προτίθεται
να συμμετάσχει μαζί με την Περιφέρεια Θεσσα-
λίας, με συνολική από κοινού επιδότηση 66% (κό-
στος συμμετοχής ανά τ.μ. 220 ευρώ +ΦΠΑ), στην
έκθεση  FOODEXPO 2021.

Η  Διεθνής Έκθεση τροφίμων και ποτών FOOD
EXPO, θα πραγματοποιηθεί  στην Αθήνα από 29
Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2021  στο Athens Metropoli-
tan Expo καταλαμβάνοντας 50.000 τ.μ. στα οποία
θα συμμετέχουν επιχειρήσεις του κλάδου τροφί-
μων ποτών και κρασιού  από όλον τον κόσμο.

Με το συνδυασμό φυσικής παρουσίας  και ψη-
φιακών υπηρεσιών καθώς και με  τη λήψη όλων
των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας εκθε-
τών και επισκεπτών, η κορυφαία επαγγελματική
έκθεση για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών θα
λειτουργήσει και το 2021 ως μια πλατφόρμα και-
νοτομίας στην εποχή του βιομηχανικού μετασχη-
ματισμού.
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Την ανάγκη σχεδιασμού και υλοποί-
ησης διακριτών μέτρων για τη στήριξη
των παραγωγικών επιχειρήσεων, ζητάει
με επιστολή της προς τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη, η διοίκηση του Βιο-
τεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Παύλος Ραβά-
νης, του επιμελητηρίου που εκπροσωπεί
περισσότερες από 35.000 επιχειρήσεις -
μέλη, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση,
επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να δια-
χωριστούν τα μέτρα ενίσχυσης των μετα-
ποιητικών επιχειρήσεων, σε σχέση με
αυτά που εφαρμόζονται για τις εμπορι-
κές και εισαγωγικές επιχειρήσεις. Οι πα-
ρεμβάσεις εκτιμά ότι δεν μπορούν να εί-
ναι οριζόντιες και ανεξάρτητες από το αν-
τικείμενο των επιχειρήσεων. Τα δε μηνύ-
ματα, είναι ιδιαίτερα δυσοίωνα, καθώς η
πλειοψηφία των παραγωγικών επιχειρή-
σεων, βρίσκεται αντιμέτωπη με την απει-
λή των «λουκέτων» με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται για την εθνική οικονομία.

Γιατί να στηριχτεί 
η μεταποίηση

Σύμφωνα με στοιχεία του ΒΕΑ, το
31% του ελληνικού ΑΕΠ σχετίζεται άμε-
σα ή έμμεσα με τη μεταποίηση, όπως και
περίπου το 30% της απασχόλησης, δη-

λαδή πάνω από 1,2 εκατ. θέσεις εργα-
σίας. Σε επίπεδο συμβολής στο προϊόν,
δημιουργείται προστιθέμενη αξία πάνω
από 8 δισ. ευρώ στη διαχείριση ακινή-
των, 5,5 δισ. ευρώ στο χονδρικό και λια-
νικό εμπόριο και σχεδόν 3 δισ. ευρώ σε
ξενοδοχεία και εστίαση.

Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο: Οδηγός για τις επιχειρήσεις

ΒΕΑ: Διακριτά μέτρα για τη στήριξη
των παραγωγικών επιχειρήσεων

Οδηγό Ποιοτικής Πρακτικής Άσκησης εξέδωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Ο οδηγός αφορά τη σημασία της πρακτικής άσκησης για τη γεφύρωση της εκπαίδευσης, οποιουδήποτε επιπέδου, με την αγο-

ρά εργασίας.
Περιλαμβάνει τον ορισμό της πρακτικής άσκησης, τα οφέλη από την ποιοτική πρακτική άσκηση, οδηγίες πριν την πρακτική

άσκηση, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μετά την πρακτική άσκηση, καθώς και σύντομες περιγραφές των καλών
πρακτικών που ακολουθούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο του Οδηγού στοχεύει στην προσπάθεια ενεργοποί-
ησης περισσότερων εταιριών να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές. 
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Πρωτοβουλία ΣΕΒ και Endeavor για
παγκόσμια κοινότητα καινοτόμων

Πρωτοβουλία για τη δημιουργία
μιας διεθνούς κοινότητας
καινοτόμων Ελλήνων με στόχο τη
διασύνδεση επιχειρηματιών,
επενδυτών και στελεχών με τις
αναπτυσσόμενες νεοφυείς
ελληνικές επιχειρήσεις
ανακοίνωσαν ο ΣΕΒ και η
Endeavor Greece. Στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας οι νεοφυείς
ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν
τη δυνατότητα να ανακαλύψουν
ευκαιρίες, να συνεργαστούν με
κορυφαίες εταιρείες, να
ανταλλάξουν τεχνογνωσία, να
εξερευνήσουν νέες αγορές και να
αναπτυχθούν.

Το συνέδριο
Η πρώτη δράση είναι η διοργάνωση διε-

θνούς ψηφιακού συνεδρίου «Καινοτόμοι Έλ-
ληνες» («Innovative Greeks») στις 2 και 3
Μαρτίου στο οποίο θα συμμετάσχει ο πρωθυ-
πουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρό-
εδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος,
και κορυφαίοι Έλληνες και Ελληνίδες της δια-
σποράς στον τομέα της τεχνολογίας και της
καινοτομίας.

Την 1η ημέρα του συνεδρίου ο Πρωθυ-
πουργός και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ θα συζητή-
σουν για τα θέματα της Καινοτομίας και Ανά-

πτυξης στη μετα-Covid εποχή. Τη συζήτηση θα
συντονίσει η κα. Κωνστάντζα Σμπώκου - Κων-
σταντακοπούλου, co-Owner & CEO, Phaea
Resorts / Senior Architect, TEMES SA και
Πρόεδρος της Endeavor Greece.

Στόχος η εξωστρέφεια

Σε δηλώσεις του ο κ. Παπαλεξόπουλος το-
νίζει: «Μία από τις μεγάλες μας προτεραιότη-
τες αυτή την περίοδο είναι η ενίσχυση της συλ-
λογικής μας ικανότητας να καινοτομούμε, για
να μεταβούμε σε μια οικονομία εξωστρέφειας
και υψηλής προστιθεμένης αξίας. 'Άλλωστε,
μέσα από αυτόν τον δρόμο περνάει η δημιουρ-
γία ενός καλύτερου μέλλοντος για τους νέ-
ους, ταλαντούχους Έλληνες σε μια εποχή που
η γνώση είναι η πρώτη ύλη της ανάπτυξης και
της συλλογικής και προσωπικής ευημερίας.
Με μια πολύ δραστήρια Επιτροπή Καινοτο-
μίας, στον ΣΕΒ αναπτύσσουμε δράσεις, όπως
είναι η πρωτοβουλία «Innovation Ready» και
η προώθηση των βιομηχανικών διδακτορι-
κών, για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ
της βιομηχανίας, των νεοφυών επιχειρήσεων
και της ερευνητικής κοινότητας. Επίσης, προ-
ωθούμε το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετα-
σχηματισμού και αναλαμβάνουμε σειρά πρω-
τοβουλιών για την ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των εργαζομένων. Σήμερα, με ιδι-
αίτερη χαρά ξεκινάμε την πρωτοβουλία Inno-
vative Greeks, που φιλοδοξούμε να γίνει μια
ανοικτή κοινότητα καινοτομίας, ανοίγοντας
νέους δρόμους για τη χώρα και ιδιαίτερα για
τους νέους μας».

INFO
1979:
Μετονομάστηκε 
σε Σύνδεσμο
Ελληνικών
Βιομηχανιών
2007: Απέκτησε 
την επωνυμία 
ΣΕΒ σύνδεσμος
επιχειρήσεων και
βιομηχανιών 
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Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
«Φίλαιος», ο φυσικός αυτός χυμός ελιάς,
παράγεται κατά αποκλειστικότητα και μό-
νο στον ελαιόκαμπο Μολάων, Ασωπού,
Μονεμβασίας από τις φημισμένες ποικι-
λίες της Αθηνολιάς και της Κορωνέικης
σε ελεγχόμενα και πιστοποιημένα χωρά-
φια ως προς τις μεθόδους λίπανσης και
καλλιέργειας ώστε να αποτελεί προϊόν
Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης
Λακωνίας (ΠΓΕ ΛΑΚΩΝΙΑ). Ο ελαιόκαρ-
πος συλλέγεται και συνθλίβεται από τους
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της περιο-
χής και συσκευάζεται υπό εξαιρετικές
συνθήκες που επιβεβαιώνουν και τα πι-
στοποιητικά ποιότητας που συνοδεύουν
το προϊόν. Το εξαιρετικό παρθένο ελαι-
όλαδο “Φίλαιος” διατίθεται στις εξής συ-
σκευασίες:
l Δοχείο λευκοσιδήρου 5l και 3l, 1l,

750ml, 500ml και 250ml
l Φιάλη PET 1l
l Τετράγωνη γυάλινη φιάλη (marasca)

1l, 750ml, 500ml, 250ml και 60ml
l Στρογγυλή γυάλινη φιάλη (dorica)

750ml, 500ml και 250ml
Η ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ είναι η πρώην Κοινο-

πραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών της
Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας, η οποία
ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 2002.
Η εταιρία παράγει, συσκευάζει και διακι-
νεί εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο εκλε-
κτής ποιότητας. Για το σκοπό αυτό διαθέ-
τει στο δυναμικό της μία σύγχρονη μονά-
δα τυποποίησης και συσκευασίας ελαι-

όλαδου, 9 υπερσύγχρονα και αναβαθμι-
σμένα ελαιοτριβεία και 3.500 περίπου
ελαιοπαραγωγούς – μέλη (μετόχους). Η
ετήσια παραγωγή της ΚΑΣΕΛΛ σε εξαι-
ρετικό παρθένο ελαιόλαδο κυμαίνεται
στους 5. 000 τόνους με μέγιστο εγγυημέ-
νο επίπεδο οξύτητας < 0, 4%.

Τόνος καπνιστός Tuna Pocket

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Φίλαιος»

Η ΚΟΝΒΑ ΑΕΒΕ είναι μια αμιγώς
ελληνική εταιρεία με έδρα στην βιο-
μηχανική περιοχή του Κιλκίς και κύ-
ρια δραστηριότητα μας είναι η παρα-
γωγή, κονσερβοποίηση και διανομή
ιχθυηρών. Επίσης, τα τελευταία χρό-
νια, δραστηριοποιείται στην παραγω-
γή κατεψυγμένων ιχθυηρών. Έχει
συνεργασία με πολλές αλυσίδες
σούπερ-μάρκετ για προϊόντα ιδιωτι-
κής ετικέτας και από την δεκαετία του
70’, έχει καταφέρει να εδραιώσουμε
τη μάρκα TRATA. Στο χαρτοφυλάκιο
της εταιρείας περιλαμβάνονται και
καπνιστά κομμάτια από φιλέτα τόνου
σε μία εύκολη και πρακτική συ-
σκευασία που δεν χρειάζεται στράγ-
γισμα. Αναδύουν τα αρώματα του
φυσικού καπνίσματος σε φούρνο με
ξύλα και προσδίδουν έναν μοναδικό
γευστικό χαρακτήρα στις σαλάτες, τα
ζυμαρικά και τα σάντουιτς. Κάνουν τα
πάντα πιο νόστιμα αλλά και θρεπτικά
αφού αποτελεί μία από τις κορυφαίες
φυσικές πηγές πρωτεΐνης και Ω3 λι-
παρών οξέων.
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Βιολογικές σταφίδες από την Ι. Καραχάλιος Α.Ε.
H Κορινθιακή Σταφίδα

έχει ενταχθεί στο καθημερι-
νό διαιτολόγιο μας από την
αρχαιότητα. Σήμερα, κατα-
ναλώνεται απευθείας ως
σνακ ή χρησιμοποιείται ως
συστατικό στην μαγειρική,
αρτοποιία και τη ζαχαροπλα-
στική. Η παγκόσμια γνωστή
Κορινθιακή Σταφίδα με το
όνομα "ΒΟΣΤΙΤΣΑ" θεωρεί-
ται ως η ανώτερη ποιότητα
Κορινθιακής Σταφίδας και
ξεχωρίζει για το υπέροχο
άρωμα και την μοναδική
γεύση της.

Η εταιρεία Ι. ΚΑΡΑΧΑ-
ΛΙΟΣ Α.Ε σε συνεργασία με
την Παναιγιάλειο Ένωση Συ-
νεταιρισμών, μια από τις με-
γαλύτερες εταιρίες στο χώ-
ρο, διαθέτει σταφίδες τύπου
Κορινθιακή και Σουλτανίνα
στον καλύτερο συνδυασμό
ποιότητας και τιμής. Πρόκει-
ται για ένα ελληνικό προϊόν
βιολογικής γεωργίας σε συ-
σκευασία των 200 γραμμα-
ρίων. Η εταιρία Ι.ΚΑΡΑΧΑ-
ΛΙΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται
στην Ελληνική αγορά στον
κλάδο των τροφίμων και των
ζαχαρωδών προϊόντων από
το 1974.

Hellas – Αφοί Καραγκούνη: Αλίπαστα ψάρια χωρίς συντηρητικά
Η εταιρεία HELLAS ιδρύθηκε το 1950 και το 1995 μετα-

φέρθηκε σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις 4.000τ.μ. στο Βό-
λο.

Από το 2006 έως και σήμερα με την επωνυμία HELLAS –
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Α.Ε. επικεντρώνεται στην μεταποίηση
και παρασκευή αλιπάστων εξαιρετικής ποιότητας.

Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας
HACCP το οποίο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της εθνικής
και κοινοτικής νομοθεσίας.

Οι μέθοδοι επεξεργασίας και μεταποίησης που ακολουθεί
με συνεχείς ελέγχους ποιότητας υγιεινής επιτρέπουν να επι-
τυγχάνουμε αρίστης ποιότητας αλίπαστα (αντσούγιες, σαρδέ-
λες, κολεοί), καθώς επίσης φιλέτα (λακέρδες, σκουμπριά,
ρέγγες), καπνιστά και κονσέρβες σαρδέλας.

Η πρώτη ύλη είναι από ελληνικές θάλασσες, κυρίως του
Β.Αιγαίου και την επεξεργάζεται πάντα φρέσκια.

Η τεχνογνωσία και η προσήλωση σε παραδοσιακές μεθό-
δους, η πολυετή παρουσία στην αγορά και η αφιέρωση της
εταιρείας στην μέγιστη ικανοποίηση του καταναλωτικού κοι-
νού, αποτελούν κύριους παράγοντες που συντελούν στην
προτίμηση των προϊόντων και την αναγνώριση.
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Η ΗΛΙΔΑ
δραστηριοποιείται στο
χώρο της επεξεργασίας
και εμπορίας βρώσιμων
ελιών τροφοδοτώντας με
εκλεκτές ελιές την
εγχώρια και διεθνή
αγορά. Στην αγορά είναι
διαθέσιμο το προϊόν
Snack Olives σε τρεις
διαφορετικούς γευστικούς
συνδυασμούς με
μυρωδικά. 

Π ρόκειται για τους τύπους:
Ελιές ανάμεικτες (πράσι-
νες και καλαμών) χωρίς

κουκούτσι με μυρωδικά, Ελιές
πράσινες χωρίς κουκούτσι με μυ-
ρωδικά και Ελιές καλαμών χωρίς
κουκούτσι με μυρωδικά. Εμπνευ-
στής, ιδρυτής και καθοδηγητής της
εταιρείας από το 1965 έως σήμερα
είναι ο Δημήτριος Αρούκατος, ο
οποίος με ιδιαίτερη φροντίδα και
μεράκι δημιούργησε μια εταιρία
πρότυπο στο κλάδο της.

Σουτζουκάκι κοτόπουλο «Ελληνικές Νοστιμιές»

Snack ελιάς ΗΛΙΔΑ

Χάρη στο έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό η εταιρεία παραγωγής τροφίμων
Ελληνικές Νοστιμιές μπορεί να προσφέρει στον πελάτη μια μεγάλη πληθώρα προϊόν-
των με γνώμονα το βασικό υλικό το κοτόπουλο. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει μια
μεγάλη γκάμα παρασκευών από φρέσκα διαλεχτά πουλερικά, όπως τo σουτζουκάκι κο-
τόπουλο βασισμένο σε αυθεντικές σμυρνέικες συνταγές. Ο κωδικός είναι πλούσιος σε
πρωτεΐνες και θρεπτικά συστατικά και αποτελεί έναν ιδανικό μεζέ. Διατίθεται από την
εταιρεία σε συσκευασίες των 800g, του 1kg και των 3kg. Η εταιρεία έχει ενσωματώσει
την τριανταπεντάχρονη εμπειρία των ιδρυτών της τόσο στον χώρο της εστίασης και δη-
μιουργίας εδεσμάτων, όσο και στον τομέα της παραγωγής μίας απεριόριστης επιλογής
από προϊόντα κοτόπουλου, κρεατοσκευασμάτων και ορεκτικών. Το εργοστάσιο κρεά-
των με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει ελέγχει καθημερινά
όλες τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων.

Φέτα από την
εταιρεία Βαλμά

Η ονομαστή Φέτα Βαλμάς, η ναυαρχίδα
των τυριών της εταιρείας, έχει κερδίσει την
προτίμηση των καταναλωτών χάρη στην
ήπια, βουτυράτη γεύση της και στο ευχάρι-
στο, χαρακτηριστικό άρωμά της. Η Φέτα Βαλ-
μάς μπορεί να καταναλωθεί όλες τις ώρες
της ημέρας και με ποικίλους τρόπους. Μπο-
ρεί να κοπεί εύκολα σε φέτες ή σε κύβους και
να χρησιμοποιηθεί αυτούσια, σε σαλάτες,
μαζί με φρούτα ή στη μαγειρική. Κυκλοφορεί
στην αγορά σε συσκευασίες του 1 κιλού και
των 400 γραμμαρίων.




