


Στο “top10” των εξαγωγών
τα λαχανικά και τα τυριά

Παρά τους εμπορικούς πολέμους, τη
γεωπολιτική ένταση στην Ανατολική Με-
σόγειο και το BREXIT, οι ελληνικές εξα-
γωγές ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους
το 2019 και πέτυχαν ιστορικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελ-
ληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του
Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Με-
λετών (ΚΕΕΜ), οι εξαγωγές για το διά-
στημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου του
2019, αυξήθηκαν συνολικά κατά 268
εκατ. ευρώ ή κατά 0,8% και ανήλθαν σε
33,36 δισ. ευρώ από 33,09 δισ. ευρώ,
ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν

στα 22,68 δισ. ευρώ από 21,60 δισ. ευ-
ρώ, δηλαδή κατά 1,08 δισ. ευρώ ή κατά
4,99%.

Τα προϊόντα πετρελαίου αποτελούν
και για το 2019, το κυριότερο εξαγώγιμο
προϊόν της χώρας, παρά τη μείωση που
σημείωσαν οι εξαγωγές τους (-8,0%).
Στη 2η θέση ακολουθούν τα φάρμακα,
στην 3η θέση τα προϊόντα αλουμινίου,
ενώ στην 4η θέση ανέβηκαν οι εξαγωγές
βαμβακιού με εντυπωσιακή άνοδο
55,3%. Στην 5η θέση, με άνοδο βρίσκον-
ται οι εξαγωγές υπολογιστικών μηχανών
και ακολουθούν τα ιχθυηρά, με υποχώ-

ρηση μίας θέσης στη σχετική λίστα από
το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Στην 7η και 8η θέση βρίσκονται οι
εξαγωγές μη κατεψυγμένων λαχανικών
και σωλήνων από αλουμίνιο αντίστοιχα,
ενώ στην 9η ανήλθαν οι εξαγωγές άλ-
λων τυριών (των οποίων το μεγαλύτερο
μέρος των εξαγωγών είναι η φέτα), ση-
μειώνοντας μικρή άνοδο το 2019. Η
πρώτη δεκάδα κλείνει με τις εξαγωγές
εμπιστευτικών προϊόντων, που κατά το
2018 ήταν στην 9η θέση της σχετικής λί-
στας.
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Υπογραφές πήρε η Απόφαση, για την
υλοποίηση μιας σημαντικής μεταρρύθμι-
σης που αποτελούσε πάγιο αίτημα του
επιχειρηματικού κόσμου και έχει ως στό-
χο τη μείωση του διοικητικού κόστους
των επιχειρήσεων και την βελτίωση της
αξιοπιστίας των συναλλαγών.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών, Από-
στολος Βεσυρόπουλος, εξέδωσε από-
φαση που καθορίζει τις υποχρεώσεις
των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγη-
σης και τις διαδικασίες ελέγχου των τιμο-
λογίων και στοιχείων λιανικής πώλησης
που εκδίδονται με χρήση των υπηρεσιών
παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 

Με την απόφαση δημιουργείται ένα
πλαίσιο λειτουργίας για όσους επιθυ-
μούν να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικής τιμολόγησης που περιλαμβάνει, τις
προϋποθέσεις και την διαδικασία χορή-
γηση άδειας καταλληλότητας λογισμι-
κού για ηλεκτρονική έκδοση παραστατι-
κών, τις προδιαγραφές του λογισμικού

και τις υποχρεώσεις των παρόχων.
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση ορίζεται

ως η έκδοση παραστατικών με την απευ-
θείας επικοινωνία (online) μεταξύ επιχεί-
ρησης και παρόχου, για την αυθεντικο-
ποίηση αυτών και την άμεση αποστολή
τους στην επιχείρηση-λήπτη. Επιπλέον,
σημαντική καινοτομία που εισάγει η από-
φαση είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής
έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλη-
σης που επιτρέπει στους παρόχους να
αναπτύξουν λύσεις ψηφιακής ταμειακής
μηχανής (virtual cash register). 

Επισημαίνεται ότι, μεταξύ των υπο-
χρεώσεων των παρόχων είναι και η απο-
στολή σε πραγματικό χρόνο (real-time)
όλων των παραστατικών που εκδίδουν,
στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βι-
βλίων - myDATA της ΑΑΔΕ, έτσι ώστε να
διευκολύνονται οι συνεπείς επιχειρήσεις
και να εντοπίζονται φαινόμενα φοροδια-
φυγής.

Με πιστοποιημένο λογιστή τα e- βιβλία

Editorial
Παρά τα προ-
βλήματα, το
2019 αποτέ-
λεσε μια κα-
λή χρονιά για
τις ελληνικές
εξαγωγές.
Εκτός από τη
φέτα, που
αποτελεί ένα

από τα προϊόντα που “παίζουν” πα-
ραδοσιακά ψηλά, στην πρώτη δε-
κάδα βρέθηκαν και τα μη κατεψυγ-
μένα λαχανικά, που  κατέλαβαν την
7η θέση. Οι Έλληνες εξαγωγείς
διατήρησαν τη δυναμική και διεύ-
ρυναν το αποτύπωμά τους στις διε-
θνείς αγορές, συνεισφέροντας τα
μέγιστα στην προσπάθεια ανάκαμ-
ψης της ελληνικής οικονομίας.

Θύμιος Κτενίδης 
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Υποχρεωτικά μέσω εξουσιοδοτούμενου,
από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
λογιστή - φοροτεχνικού θα εισηγηθεί η ΑΑΔΕ
να γίνεται η διαβίβαση και ο χαρακτηρισμός
των δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.

Αυτό επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση, που
είχαν, το Προεδρείο του ΟΕΕ με τον Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο
λογιστής - φοροτεχνικός πρέπει να είναι κάτο-
χος της αντίστοιχης επαγγελματικής ταυτότη-

τας και ανάλογης τάξης, που προβλέπεται για
τα οριζόμενα όρια ακαθαρίστων εσόδων της
οντότητας.

Επιπλέον, μεταφέρθηκε το αίτημα της λο-
γιστικής κοινότητας, να καθοριστεί ενιαία
προθεσμία για την αποστολή των δεδομένων
παραστατικών εσόδων, τόσο με την ειδική
φόρμα καταχώρησης όσο και με την διεπαφή
λογιστικών και εμπορικών προγραμμάτων, η
20ή του επόμενου μήνα της έκδοσης. 

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Εκδότης: 

Ευθύμης Κτενίδης
Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com

Αντίστροφη μέτρηση για 
τα ηλεκτρονικά τιμολόγια!
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Βρετανικές επενδύσεις στην Ελλάδα
Στη Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία

πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοινή δεξίω-
ση για την κοπή της πίτας της Βρετανικής
Πρεσβείας στην Αθήνα και του Ελληνο-
βρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. 

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν
ο Ian Livingstone, Executive Chairman
της London+Regional Properties. Η Lon-
don+Regional αποτελεί έναν από τους
μεγαλύτερους ιδιωτικούς Βρετανικούς
Επενδυτικούς Ομίλους στον ευρύτερο
χώρο του real estate και τουρισμού, με
επενδυτικά κεφάλαια περίπου 9 δις λι-
ρών. Μέχρι σήμερα έχει επενδύσει περί-
που 100 εκ. ευρώ στην Ελλάδα, ενώ ο
Όμιλος σχεδιάζει περαιτέρω επενδύσεις
στη χώρα μας. 

Η Ελληνίδα Πρόεδρος του Ελληνο-
βρετανικού Επιμελητηρίου Άννα Καλλιά-
νη τόνισε ότι η Ελλάδα και η Μ. Βρετανία
συνδέονται με ιστορικά ισχυρούς δε-
σμούς, εκφράζοντας το στόχο του Ελλη-
νοβρετανικού Επιμελητηρίου να συνει-
σφέρει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενδυ-
νάμωση των Ελληνοβρετανικών επιχει-
ρηματικών σχέσεων και μετά το Brexit,
προγραμματίζοντας σειρά πρωτοβου-
λιών. 

Απλοποιήσεις στο Πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Δώδεκα υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση των ισάριθμων

Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020,
που αντιστοιχούν σε 2,1 δισ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας
δαπάνης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, υπέγραψε ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων,Γιάννης Τσακίρης.

Αναλυτικότερα:
n Μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκταμίευσης σε μόλις
τέσσερα  για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις (από οκτώ στην περίπτωση
ατομικών επιχειρήσεων και 10 για ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ και λοιπές νομικές
μορφές) και σε πέντε για την τελική εκταμίευση επιχορήγησης. 
n Εφεξής, αντί να ζητείται από τους δικαιούχους για την πληρωμή τους
η προσκόμιση -σε έντυπη μορφή- εκατοντάδων ατομικών δικαιολογη-
τικών εργασιακής απασχόλησης, τα στοιχεία θα παρέχονται πλέον μη-
χανογραφικά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς αυτά καταχωρούνται
ήδη υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 
n Απλουστεύεται ο τρόπος και ο χρόνος επίλυσης των περισσότερων
θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων, καθώς θα
μπορούν να επιλύονται με απλή συνεργασία της αρμόδιας Διαχειριστι-
κής Αρχής (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ), χωρίς
να συγκροτούνται και να γνωμοδοτούν πολλαπλά συλλογικά όργανα.
Οι δύο φορείς διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και θα
μπορούν με απλή ανταλλαγή εγγράφων να επιλύουν τυχόν διαχειριστι-
κά αιτήματα των δικαιούχων επιχειρήσεων. 
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«Έκρηξη» του τζίρου στη βιομηχανία 

Εντυπωσιακή αύξηση κύκλου ερ-
γασιών κατά 11,5%, κατέγραψε η
Μεταποίηση το Δεκέμβριο, σε σύγ-
κριση με το Δεκέμβριο του 2018 και
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ σε αυτήν
την αύξηση συνέβαλαν η βιομηχανία
τροφίμων, η παραγωγή οπτάνθρακα
και προϊόντων διύλισης πετρελαίου,
η παραγωγή χημικών, η φαρμακοβιο-
μηχανία. 

Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον

παρουσιάζει, όμως, η κατηγοριοποί-
ηση σε εσωτερική κι εξωτερική αγο-
ρά, αφού η αύξηση του τζίρου «προς
τα έξω» αυξήθηκε κατά 13,8%. Τα
ποσοστά αύξησης του κύκλου εργα-
σιών ανεβαίνουν στο 15,5% αν η
σύγκριση γίνει σε μηνιαία βάση, δη-
λαδή σε σχέση με τον περασμένο Νο-
έμβριο και αγγίζει το 20% αν εστιάσει
κανείς στην εξωτερική αγορά. 

Αισιόδοξες εκτιμήσεις 
από την Alpha Bank

«Ζεσταίνεται» η
αγορά ακινήτων 

Πληθαίνουν τα στοιχεία που μαρτυ-
ρούν την άνοδο του επενδυτικού ενδια-
φέροντος στην ελληνική κτηματαγορά,
μετά από μια δεκαετία βαθιάς κρίσης. 

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγ-
κεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα,
εκτιμάται ότι το δ΄ τρίμηνο του 2019 οι τι-
μές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν, κατά
μέσο όρο, κατά 7,5% σε σύγκριση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, ενώ για το
σύνολο του 2019 οι τιμές των διαμερι-
σμάτων αυξήθηκαν κατά 7,2%, έναντι αύ-
ξησης 1,8% το 2018.

Η διαμόρφωση ευνοϊκών χρηματοοικονομικών
συνθηκών κατά τους τελευταίους μήνες στην ελληνι-
κή οικονομία δύναται να οδηγήσει κατά το τρέχον έτος
στην οριστική διακοπή της φάσης αποεπένδυσης που
πυροδότησε η οικονομική κρίση. 

Αυτή είναι η εκτίμηση των οικονομικών αναλυτών
της Alpha Bank, οι οποίοι σημειώνουν ότι η τρέχουσα
συγκυρία χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

1. τη μεγάλη αύξηση της συνολικής κεφαλαιοποί-
ησης των εισηγμένων εταιρειών

2. την τεράστια πτώση των επασφαλίστρων κινδύ-
νων της Ελληνικής Δημοκρατίας 

3. τη συνεχιζόμενη βελτίωση της βιωσιμότητας του
Χρέους 

4. τη ραγδαία αποκλιμάκωση του κόστους δανει-
σμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

5. την έντονα ανοδική πορεία της αγοράς οικιστι-
κών και εμπορικών ακινήτων

6. τη σημαντική βελτίωση του δείκτη επιχειρηματι-
κών προσδοκιών τόσο στη βιομηχανία, όσο και στο
λιανικό εμπόριο. 
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Focus στην αγορά
της Ολλανδίας

Το μεγαλύτερο μερίδιο εισαγωγών στη
χώρα της τουλίπας είχαν τα φρούτα (6,5 δις
ευρώ), τα φυσικά έλαια και λίπη (4,9 δις ευ-
ρώ), το κακάο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα
και τα αυγά, καθώς και τα ποτά (4,2 δις ευρώ
αντίστοιχα). Αυτές οι ομάδες προϊόντων συν-
θέτουν το 37% των συνολικών εισαγωγών
γεωργικών προϊόντων. 

Τη μεγαλύτερη αύξηση της αξίας των ει-
σαγωγών είχαν τα ποτά (+0,5 δις ευρώ), τα
φρούτα (+0,4 δις ευρώ) και τα λαχανικά
(+0,3  δις  ευρώ).  

«Κόλλησαν» τα κέρδη της Arla

Πανευρωπαϊκός συναγερμός 
για τις ντομάτες

Ένας καταστρεπτικός ιός απειλεί τις ντομάτες, τις πιπεριές και τα φυτά τσί-
λι στη Γαλλία, αφού έπληξε έξι χώρες στην Ευρώπη καθώς και την Τουρκία,
τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, αναφέρει η γαλλική υπηρεσία ασφάλει-
ας τροφίμων Anses.

Ο ιός (ToBRFV) είναι αβλαβής για τον άνθρωπο, αλλά μπορεί να κατα-
στρέψει ολόκληρο τον τομέα παραγωγής, είτε σε θερμοκήπια, είτε σε κή-
πους λαχανικών είτε σε βιολογικά χωράφια. Μπορεί να μεταδοθεί από μολυ-
σμένους σπόρους, φυτά και φρούτα, καθώς και απλή επαφή και να επιβιώσει
για πολύ καιρό χωρίς να χάσει τη δύναμή της μόλυνσης. 

O συνεταιρισμός των αγροτών Arla
Foods, μία από τις μεγαλύτερες γαλα-
κτοκομικές εταιρείες στον κόσμο, δή-
λωσε ότι τα κέρδη για το 2019 έχουν
παραμείνει στάσιμα, παρά την προ-
ώθηση νέων προϊόντων για την ικανο-
ποίηση της καταναλωτικής ζήτησης
στην Ευρώπη για βιολογικά, χωρίς λα-
κτόζη τρόφιμα.

Η Arla, που ανήκει σε περίπου
10.000 αγρότες στη Δανία, τη Σουη-
δία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, το Λου-
ξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και το
Βέλγιο, δήλωσε ότι το λειτουργικό
κέρδος ήταν 406 εκατ. Ευρώ το 2019,
έναντι 404 εκατ. Ευρώ το προηγούμε-
νο έτος.

Η εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται
εταιρείες όπως η Danone και η Nestle
στη γαλακτοβιομηχανία, δήλωσε ότι
αναμένει ότι τα έσοδα φέτος θα κυμαί-
νονται μεταξύ 10,4 δισ. Ευρώ και 10,8
δισ. Ευρώ, έναντι 10,5 δισ. Ευρώ το
2019.



Οι μπουκίτσες κουλούρι Θεσσα-
λονίκης σε δυο διαφορετικούς τύ-
πους είναι διαθέσιμες από την εται-
ρεία καφέ Mikel. που διαθέτει ένα τε-
ράστιο δίκτυο με πάνω από 190 κατα-
στήματα παγκοσμίως.

Το νέο σνακ κυκλοφορεί με γεύ-
ση μπέικον ή αλάτι και μπορεί να συ-
νοδεύσει τον καφέ και άλλα ροφήμα-
τα κάθε στιγμή της ημέρας. Η εται-
ρεία Mikel ξεκίνησε την πορεία της το
2008, από την πόλη της Λάρισας. Τό-
τε έκανε την παρθενική του εμφάνι-
ση το γνώριμο, πλέον, πρόσωπο του
«παππού Μιχάλη». Τα Mikel ανα-
δείχθηκαν γρήγορα σε μία από τις τα-
χύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες
καφεστίασης στην Ελλάδα. Από τη
διαλογή της πρώτης ύλης και το
εκλεκτό χαρμάνι μέχρι το πλήθος
γευστικών επιλογών και τον προηγ-

μένο εξοπλισμό, σκοπός των Mikel
είναι να προσφέρουν κάθε μέρα

υψηλής ποιότητας προϊόντα στον κα-
ταναλωτή. 

“Προϊόν της χρονιάς” τα Snickers Bites 
Τα Snickers Bites της

Mars, αναδείχθηκαν ως
“Προϊόν της χρονιάς” στην
κατηγορία  “Chocolate Bi-
tes”, στο πλαίσιο του διε-
θνούς θεσμού προώθησης
και επιβράβευσης της προ-
ϊοντικής καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, 2.600 Έλ-
ληνες καταναλωτές ανέδει-
ξαν τα Snickers Bites, ως το
καλύτερο και πιο καινοτόμο
προϊόν του 2020 στην αντί-
στοιχη κατηγορία, σύμφωνα
με ανεξάρτητη καταναλωτι-
κή έρευνα που διεξήχθη
από την IRI. 

Κατά την διάρκεια της τε-
λετής παραλαβής του βρα-
βείου για τα Snickers Bites,
η Μαρία-Χριστίνα Ροσέ-
σκου, Senior Brand Mana-
ger Confectionary της Mars,
δήλωσε: “Είμαστε πολύ χα-
ρούμενοι για τη βράβευση
του νέου μας λανσαρίσμα-
τος του αγαπημένου brand
Snickers. Η διάκριση των
Snickers Bites στο πλαίσιο
του θεσμού “Προϊόν της
Χρονιάς” έχει μεγάλη αξία
για εμάς καθώς προέρχεται
από τους ίδιους τους κατα-

ναλωτές και αυτό μας τιμά
ιδιαιτέρως. Ως μια από τις
μεγαλύτερες εταιρείες ζα-
χαρωδών παγκοσμίως, βα-
σικός άξονας της στρατηγι-
κής μας είναι η προσφορά
νέων και καινοτόμων προ-
ϊόντων στους καταναλωτές,

που να ανταποκρίνονται στις
νέες τάσεις και συνήθειες
και τον σύγχρονο τρόπο
ζωής” ενώ παράλληλα συμ-
πλήρωσε: “Οι καλύτερες
στιγμές είναι αυτές που περ-
νάς με την παρέα σου, και
επειδή οι φίλοι τα μοιράζον-

ται όλα - ακόμα και τη σοκο-
λάτα - τα Snickers Bites δεί-
χνουν τον δρόμο σε αυτή την
τάση, μαζί με τις μπουκίτσες
M&M’s και Maltesers, Twix
και Mars, που μπορεί κανείς
να μοιραστεί με τους αγαπη-
μένους του”.

6

Mikel: Νέες μπουκίτσες από κουλούρι Θεσσαλονίκης 
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Νέα προϊόντα που ανταποκρί-
νονται στις διατροφικές ανάγκες και
τις γευστικές προτιμήσεις των σύγ-
χρονων καταναλωτών λάνσαρε
πρόσφατα η Elbisco. H Elite Πολύ-
σπορη Φρυγανιά αποτελεί ένα νέο
καινοτόμο προϊόν, το οποίο έρχεται
να εμπλουτίσει την υπάρχουσα σει-
ρά προϊοντικών επιλογών του κατα-
ναλωτή.

Η νέα Elite Πολύσπορη Φρυγα-
νιά, εμπνευσμένη από την ελληνική
μεσογειακή διατροφή, είναι φτιαγ-
μένη από συστατικά βάσει μιας
ισορροπημένης διατροφικά συντα-

γής και περιέχει σπόρους που δί-
νουν ιδιαίτερη γεύση και άρωμα:
n κεχρί
n λιναρόσπορο
n παπαρουνόσπορο

Οι φρυγανιές Elite αποτελούν
πηγή φυτικών ινών και μπορούν να
αποτελέσουν τη βάση για γευστικές
ιδέες και προτάσεις. Συνδυάζονται
με μέλι ή τυρί στο πρωινό, με σαλά-
τα για ένα ελαφρύ γεύμα ή κατανα-
λώνονται ακόμη και σκέτες σαν
σνακ, κατάλληλο για κάθε στιγμή
της ημέρας.

Νέα διάκριση για την Κρι Κρι
στα “Growth Awards”

Νικήτρια ανακηρύχθηκε η ελ-
ληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι
στην κατηγορία «Ανθρώπινο δυνα-
μικό και εταιρική κουλτούρα» των
βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας “Growth Awards”,
που διοργάνωσαν η Eurobank και
η Grant Thorton για τέταρτη συνε-
χή χρονιά.

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρό-
εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της Κρι Κρι, Παναγιώτης Τσινάβος,
ο οποίος παρευρέθηκε στην τελετή
απονομής τη Δευτέρα 17 Φε-
βρουαρίου 2020 στο Μέγαρο
Μουσικής.

Ο θεσμός “Growth Awards”
έχει δημιουργηθεί από τη Euro-
bank και τη Grant Thornton με στό-
χο την επιβράβευση των επιχειρή-
σεων που συνδυάζουν τις υψηλές
οικονομικές επιδόσεις με μία επι-
τυχημένη σύγχρονη επιχειρηματι-
κή ιστορία και συμβάλλουν στη
διαμόρφωση ενός νέου τοπίου επι-
χειρηματικότητας και εργασιακής
κουλτούρας στη χώρα. Η εταιρεία
Κρι Κρι είναι μια κερδοφόρα εξα-
γωγική γαλακτοβιομηχανία που
κατέχει τη δεύτερη θέση στην ελ-
ληνική αγορά γιαουρτιού και ένα
σημαντικό και συνεχώς αυξανόμε-
νο μερίδιο στην αγορά παγωτού.

Πολύσπορες Φρυγανιές Elite 
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Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Nέος Αλιάκμων

Ο «Α.Σ. Nέος
Αλιάκμων» ιδρύθη-
κε το 1968 όταν μια
ομάδα ροδακινο-
παραγωγών απο-
φάσισε να λειτουρ-
γήσει συλλογικά
για τη διάθεση της
παραγωγής της.
Διαθέτει σύγχρο-
νες εγκαταστάσεις
ψυγείων - διαλογη-
τηρίων με νέας τε-
χνολογίας μηχανο-
λογικό εξοπλισμό,
επενδύοντας συνε-
χώς στην ποιότητα
των παραγόμενων προϊόντων του. Ο συνεταιρισμός παράγει μήλα, κεράσια, βε-
ρίκοκα, αχλάδια, δαμάσκηνα, λωτούς και ρόδια, αλλά η κύρια παραγωγή του εί-
ναι τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια, και τα ακτινίδια. Ο συνεταιρισμός έχει εξαγωγικό
προσανατολισμό και τα προϊόντα του ταξιδεύουν σε χώρες της Ε.Ε., της Ανατολι-
κής Ευρώπης, στοχεύοντας παράλληλα και σε νέες αγορές στην Μέση Ανατολή
και την Ασία.

Όλη η διαδικασία παραγωγής είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα ISO
9001/2000, ISO 22000/2005, BRC και IFS, ενώ επίσης εφαρμόζει σύστημα ολο-
κληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2 και το πρωτό-
κολλο GLOBAL G.A.P.

Φρούτα από τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Σνακ φρούτων
από τη Venus
Growers

Τα φρούτα σε πλαστικά κουπάκια εί-
ναι μία εναλλακτική πρόταση, φιλική
προς τον καταναλωτή, που προτείνει η
εταιρεία Venus Growers. Η συσκευασία
που λανσάρεται το προϊόν είναι καλαί-
σθητη, έχει εύκολο και βολικό άνοιγμα,
που δίνει ώθηση στον πελάτη να το αγο-
ράσει, καθώς το προϊόν είναι ορατό εσω-
τερικά. Πρόκειται για μια υγιεινή επιλογή
σε σνακ φρούτων με τα κουπάκια να είναι
διαθέσιμα σε ποικίλες συσκευασίες, με-
γέθη, γεύσεις και υγρά πλήρωσης, σύμ-
φωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη με
ιδιωτική ετικέτα.

Η εταιρεία Venus Growers με έδρα τη
Βέροια ξεκίνησε ως συνεταιρισμός παρα-
γωγών διακινώντας φρούτα και λαχανι-
κά. Σήμερα αποτελεί υπολογίσιμη δύνα-
μη στο κανάλι των φρούτων, της κονσέρ-
βας φρούτων και της μαρμελάδας.

Ροδάκινα, νεκταρίνια, μήλα, ακτινί-
δια, δαμάσκηνα, νάσυ, κυδώνια, βερί-
κοκα και κεράσια περιλαμβάνει το χαρ-
τοφυλάκιο του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού,
ενός συνεταιρισμού που αποτελεί
σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυ-
ξης για την περιοχή της Κοζάνης αλλά
και για την ελληνική οικονομία. Η συνο-
λική του παραγωγή ξεπερνάει τους
14.000 τόνους και αριθμεί περίπου 400
παραγωγούς ενεργά μέλη που καλλιερ-
γούν σήμερα περίπου 6.500 στρέμματα.
Η διάθεση των προϊόντων γίνεται από
τον ίδιο τον συνεταιρισμό σε μεγάλες
αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και σε
διάφορες μεγάλες αγορές της Ελλάδας.
Επίσης, πραγματοποιεί μεγάλες εξαγω-
γές σε χώρες όπως Πολωνία, Τσεχία,
Ουγγαρία, Σερβία, Ουκρανία, Σλοβα-
κία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, Αί-
γυπτο. Οι εξαγωγές του ΑΣΕΠΟΠ φτά-
νουν το 40% της συνολικής παραγωγής
του. Οι εγκαταστάσεις του συνεταιρι-
σμού βρίσκονται σε χώρο με έκταση πε-

ρίπου 25 στρεμμάτων, που στεγάζει
γραφεία διοίκησης, 11 ψυκτικούς θαλά-
μους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, απο-
θήκη γεωργικών φαρμάκων, αποθη-
κευτικούς χώρους, διαλογητήρια. Επί-
σης, διαθέτει κατάστημα στην κεντρική

αγορά Αθηνών στο Ρέντη. Ο ΑΣΕΠΟΠ
έχει ετοιμάσει μελέτη για να επεκτείνει
τις εγκαταστάσεις του, δημιουργώντας
επιπλέον 10 ψυκτικούς θαλάμους αυξά-
νοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης
προϊόντων κατά 2.000 τόνους.


