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Σημαντική θέση στα ράφια
των σούπερ μάρκετ έχουν
κατακτήσει τα προϊόντα
χωρίς γλουτένη. Βασικοί
τομείς ανάπτυξης για τη
συγκεκριμένη κατηγορία
τροφίμων κατά τα
τελευταία χρόνια ήταν τα
αρτοσκευάσματα, τα
δημητριακά και τα σνακ. 

O μως, πλέον, κι άλλες κα-
τηγορίες, όπως τα αλλαν-
τικά ή ακόμη και τα ρο-

φήματα έχουν στραφεί προς αυ-

τή την κατεύθυνση. Τα στοιχεία
δείχνουν, μάλιστα, ότι ένα ση-
μαντικό ποσοστό των νέων προ-
ϊόντων στον κλάδο των τροφί-
μων και των ποτών αφορά προ-
ϊόντα χωρίς γλουτένη. Η αγορά
των δημητριακών βρίσκεται στην
κορυφή με αριθμούς πολύ πάνω
από τον μέσο όρο, αφού το 43%
των νέων προϊόντων είναι gluten
free, με τα μπισκότα να ξεχωρί-
ζουν ως επιμέρους κατηγορία.
Στα σνακ η αγορά παρουσιάζει,
επίσης, σχετικά υψηλή αναλογία
στο σύνολο των λανσαρισμάτων
προϊόντων χωρίς γλουτένη, σε

παγκόσμιο επίπεδο, με τον μέσο
όρο να ξεπερνά το 42% στις ΗΠΑ.
Στην Αμερική, μάλιστα, ήδη από
το 2015, 1 στους 5 καταναλωτές
επιλέγει συνειδητά, προϊόντα
αποκλειστικά χωρίς γλουτένη,
μία συμπεριφορά που σημειώνε-
ται σε όλο τον κόσμο, όπως και
στην Ελλάδα. Όλες οι επιχειρή-
σεις του κλάδου των τροφίμων
και των ποτών έχουν εστιάσει πια
τα καινούργια λανσαρίσματά
τους προς αυτή την κατεύθυνση,
με τα προϊόντα χωρίς γλουτένη
να αυξάνονται διαρκώς στα ρά-
φια των σούπερ μάρκετ.
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Δημητριακά και μπισκότα χωρίς γλουτένη
κυριαρχούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ



Χιλιάδες επιχειρήσεις
έσπευσαν να δηλώσουν
συμμετοχή στο πρόγραμμα
επιδότησης για τη
δημιουργία ή αναβάθμιση
ηλεκτρονικού
καταστήματος μέσω του προγράμματος e-λιανικό. Ήδη, ο αρμόδιος
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης
επεξεργάζεται σχέδιο για τη διάθεση περισσότερων πόρων ώστε να
καλυφθούν περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς το ενδιαφέρον
ξεπερνά τις προσδοκίες. 

Τ ο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών επισημαίνει ότι δεν αρκεί η δωρεάν δημι-
ουργία e-shop για έναν έμπορο, αλλά η υποστήριξη και η εκπαίδευση σχετικά με
τον τρόπο που πρέπει να το διαχειριστεί και να το αξιοποιήσει. Το πρόγραμμα λήγει

στις 24 Μαρτίου και ώρα 15.00.  Η συγκεκριμένη δράση έχει προϋπολογισμό 80 εκατ. ευ-
ρώ, επιδοτεί δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ και εκτιμάται ότι θα καλύψει περισσότερες από
18.000 επιχειρήσεις. Τα οφέλη της συγκεκριμένης δράσης μπορούν να έχουν μεσαίες, μι-
κρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου,
διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία
ημέρα από τις 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Η διαδικασία υποβολής αίτησης για την επιδότη-
ση θα γίνει μέσω της ειδικής πλατφόρμας openshops.gr.

Προϋποθέσεις
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για

την επιδότηση μέσω του «e-λιανικό», είναι οι ακόλουθες:
1. Να έχουν το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο

υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
2. Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας

τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
3. Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε

υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρ-
τη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,

4. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργα-
σιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους
2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους

5. Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση (αίτηση) ανά Α.Φ.Μ.
6. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν

η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαί-
νει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προ-
ηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης

7. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
8. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.

4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
9. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και

ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Η κατηγορία των προϊόντων
χωρίς γλουτένη έχει σημει-
ώσει εντυπωσιακό ρυθμό
ανάπτυξης τα προηγούμε-
να χρόνια, με αποτέλεσμα
τα εν λόγω προϊόντα σήμε-
ρα να κυριαρχούν στα ρά-
φια των σούπερ μάρκετ.

Θύμιος Κτενίδης 
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Editorial

INFO
Έως τις 24 Μαρτίου οι αιτήσεις
από τους ενδιαφερόμενους 



Εντός των επόμενων πέντε μηνών αναμένεται να ληφθούν οι
απαραίτητες αποφάσεις από την πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με ένα «πρό-
βλημα» που ταλαιπωρεί τόσο τους νέους όσο και τους νεοεισερ-
χόμενους αγρότες. Ο λόγος για τα Ιστορικά Δικαιώματα, τα
οποία αφορούν όλους τους αγρότες που κάνουν δηλώσεις ΟΣ-

ΔΕ. Το ποσό που διατίθε-
ται κατ’ έτος αγγίζει τα 2
δισ. ευρώ με τους δι-
καιούχους να είναι κυ-
ρίως μεγάλης ηλικίας.

«Ήδη οι υπηρεσίες
του υπουργείου μαζί με
τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθη-

νών, την Παγκόσμια Τράπεζα εργάζονται εντατικά προκειμένου
να προσδιορισθεί άμεσα το μέγιστο δυνατό ποσοστό εσωτερι-
κής σύγκλισης και να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε
5 μήνες από σήμερα, ως επιλογή για το επόμενο έτος.

Υποσχέσεις
Η διευθέτηση της εν λόγω αδικίας αποτελεί όπως αναφέρε-

ται σε ανακοίνωση του υπουργείου «πολιτική βούληση της Κυ-
βέρνησής και της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ» η οποία θα γίνει «άμεσα,

γρήγορα, ουσιαστικά, προς όφελος της νέας γενιάς των αγρο-
τών, εξαλείφοντας μια χρόνια ανισότητα απέναντί τους».

Παρότι η σύγκλιση προσανατολιζόταν για την τρέχουσα χρο-
νιά, ζητήματα όπως η καθυστέρηση της ψήφισης του μεταβατι-
κού κανονισμού της Ε.Ε. (ψηφίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2020),
το ασφυκτικό περιθώριο υποβολής των προτάσεων (έως 19 Φε-
βρουαρίου) και η ανάγκη πρότερης προεργασίας προς την κα-
τεύθυνση αυτή, δεν έδωσε το χρονικό περιθώριο για την «πλή-
ρη και ορθή επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τις ενισχύσεις
εκατοντάδων χιλιάδων αγροτών και κυρίως της έγκαιρης ενη-
μέρωσής τους για τις επιπτώσεις, ώστε να διαμορφώσουν τις
επιλογές τους πριν την υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυ-
σης στο εφετινό ΟΣΔΕ.
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Επένδυση μακράς πνοής για τα τρόφιμα τα “ιστορικά δικαιώματα” των αγροτών

Χάθηκαν 13,9 δισ. ευρώ το 2020από την κατάρρευση του Τουρισμού
Με κατάσταση... πολέμου προσομοιάζει η κατάρρευση των του-

ριστικών εισπράξεων κατά 13,9 δισ. ευρώ το 2020, σε σχέση με το
2019, κάτι που συνέβαλε σχεδόν κατ � αποκλειστικό τρόπο στην εκτί-
ναξη του ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, οι απώλειες στις
τουριστικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στο 76,5%, με αποτέλε-
σμα, να συμβάλλουν καθοριστικά στην έκρηξη του ελλείμματος στα
11,2 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά την περυσινή χρονιά
“σώθηκαν” μόλις 4,28 δισ. ευρώ από τον τουρισμό, έναντι 18,2 δισ.
το 2019. Η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη αν οι εισαγωγές δεν
μειώνονταν με υπερδιπλάσιο ρυθμό από τις εξαγωγές. Πιο συγκε-
κριμένα, οι εισαγωγές του 2020 ήταν μειωμένες κατά 7,834 δισ. ευ-
ρώ, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ. 

Στήριγμα από τις εξαγωγές 
Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε

ετήσια βάση κατά 8,4 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 11,2 δισ. ευ-
ρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη μείωση του
πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία εν μέρει αντισταθ-
μίστηκε κυρίως από τον περιορισμό (κατά 4,3 δισ. ευρώ) του ελλείμ-
ματος του ισοζυγίου αγαθών και δευτερευόντως από τη βελτίωση
του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων. Ο περιορισμός του ελ-
λείμματος του ισοζυγίου αγαθών προέρχεται από τη μεγαλύτερη σε
απόλυτο μέγεθος και με ταχύτερο ρυθμό μείωση των εισαγωγών σε
σχέση με εκείνη των εξαγωγών. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε
μεγάλο βαθμό στις εξελίξεις στην αξία των εξαγωγών και εισαγω-
γών καυσίμων. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά
10,9% σε τρέχουσες τιμές, ενώ σε σταθερές τιμές σημείωσαν άνο-
δο κατά 5,5%. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά
14,2% σε τρέχουσες τιμές (3,8% σε σταθερές τιμές).

INFO
Στόχος να μπουν 
στο “παιχνίδι” οι νέοι 
και να σταματήσει 
η αβεβαιότητα 

INFO
Άντεξαν οι εξαγωγές και περιόρισαν
το έλλειμμα στο ισοζύγιο συναλλαγών 
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Δράσεις από τη Lidl Ελλάς για 
την προστασία του κλίματος 

Με τη συμμετοχή της στην
πρωτοβουλία «Science Based
Targets», η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε
ότι δεσμεύεται να καθορίσει και να
υλοποιήσει συγκεκριμένους,
επιστημονικά τεκμηριωμένους
κλιματικούς στόχους, καθώς και να
προωθήσει αποτελεσματικά μέτρα
για την προστασία του κλίματος.

Η εταιρεία εντείνει, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, τις προσπάθειές της για
την προστασία του κλίματος και θέτει ως

κλιματικούς στόχους μία σειρά από επιστημονι-
κά τεκμηριωμένους στόχους. Ο όμιλος Sch-
warz δεσμεύτηκε για λογαριασμό όλου του ομί-
λου στην πρωτοβουλία «Science Based Tar-
gets», η οποία υποστηρίζει τις επιχειρήσεις
στον καθορισμό και στην υλοποίηση επιστημο-
νικά τεκμηριωμένων κλιματικών στόχων.

Μείωση των εκπομπών CO2

Βάσει των υφιστάμενων κλιματικών ισορρο-
πιών, η Lidl Ελλάς θα καθορίσει στόχους και μέ-
τρα με στόχο την αποφυγή, τη μείωση ή την αν-
τιστάθμιση των εκπομπών CO2 στις επιχειρή-
σεις και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με αυτόν
τον τρόπο, η Lidl Ελλάς καταβάλλει την προσπά-
θεια που της αναλογεί για τη συγκράτηση της
αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη

αρκετά κάτω από τους 2°C, όπως προβλέπεται
στη Συμφωνία του Παρισιού.

Μία αποτελεσματική στρατηγική

«Η κλιματική αλλαγή απειλεί την επιβίωσή
μας, συνεπώς απαιτείται η ανάληψη δράσης
από κάθε τομέα της κοινωνίας μας. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο η Lidl Ελλάς δεσμεύτηκε
να συμβάλει στη βελτίωση της προστασίας του
κλίματος εδώ και χρόνια με την εφαρμογή δια-
φόρων μέτρων. Εστιάζοντας στους επιστημονι-
κά τεκμηριωμένους στόχους, κάνουμε ένα βή-
μα μπροστά και θέτουμε τον ακρογωνιαίο λίθο
για μία αποτελεσματική στρατηγική για την προ-
στασία του κλίματος. Θα ενημερώνουμε τακτικά
τους πελάτες μας σχετικά με τα μέτρα που λαμ-
βάνουμε και την πρόοδό μας, καθώς θεωρούμε
ότι και γι' αυτούς είναι ένα σημαντικό ζήτημα»,
δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Επι-
κοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας της
Lidl Ελλάς.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία «Science
Based Targets» εγκαθιδρύθηκε το 2015 ως μία
συνεργασία σημαντικών ΜΚΟ και ιδρυμάτων
με στόχο την υλοποίηση των στόχων της συμ-
φωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.
Πάνω από 900 επιχειρήσεις (από τον Αύγουστο
του 2020) έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στην
πρωτοβουλία και καθορίζουν τους δικούς τους
επιμέρους επιστημονικά τεκμηριωμένους στό-
χους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου.

INFO
1999: Άνοιξε 
το πρώτο
κατάστημα 
στην Ελλάδα
225: Τα
καταστήματα
σήμερα σε όλη 
τη χώρα
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Δίπλα στο προσωπικό
του Θριάσιου
παραμένουν τα ΟΚ!
Anytime Markets
προσφέροντας 2000
προστατευτικές θήκες
για μάσκες.

Μ ε δεδομένο ότι ο
τρόπος ζωής των πο-
λιτών άλλαξε και οι

μάσκες αποτελούν πλέον ανα-
γκαίο και καθοριστικό κομμάτι
της καθημερινότητας τα OK!
Anytime Markets και σε συ-
νεργασία με την Urban Act δη-
μιούργησαν μια σειρά από
προστατευτικές θήκες για μά-
σκες για το προσωπικό του
Θριάσιου Νοσοκομείου, δια-
κοσμημένες με "τμήματα" των
εικαστικών έργων-τοιχογρα-
φιών που δημιουργήθηκαν
στο εν λόγω νοσοκομείο στο
πλαίσιο του προγράμματος
«Χρώμα στα Νοσοκομεία»,
από τον καλλιτέχνη LifeInCo-
lour.

Επιμελητήριο Κοζάνης: Συνεδριάζει το Δ.Σ.

Τα ΟΚ! Anytime Markets 
στηρίζουν το Θριάσιο

Το Επιμελητήριο Κοζάνης συγκαλεί σήμερα συνεδρίαση του Δ.Σ. του με
θέμα την ανάγκη χρηματοδότησης όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων της
ΠΕ Κοζάνης, μέσω υφιστάμενων ή νέων προγραμμάτων ενίσχυσης της ρευ-
στότητας τους. Στόχος να διαμορφώσει και να καταγράψει τις προτάσεις των
μελών του που υπολειτουργούν ή έχουν αναστείλει παντελώς τις δραστηριό-
τητες τους, λόγω της ισχύος των κυβερνητικών μέτρων για τον περιορισμό της
διασποράς του κορονοϊού  και την ασφάλεια της Δημόσια Υγείας.

Το Επιμελητήριο 
Σερρών για τα e-shops

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στη δράση
για την ανάπτυξη ή αναβάθμιση και διαχείρι-
ση ηλεκτρονικού καταστήματος μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου. Το
Επιμελητήριο Σερρών, με ανακοίνωσή του,
ενημερώνει ότι 

έχει ξεκινήσει ήδη η λειτουργία της ψη-
φιακής πλατφόρμας OPENSHOPS.GR, με
σκοπό την ΔΩΡΕΑΝ παροχή ολοκληρωμέ-
νων υπηρεσιών υποστήριξης προς τους δυ-
νητικούς δικαιούχους της δράσης “e-λιανι-
κό”. 



Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ΣΕΒΑ
Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο για τον
Σύνδεσμο
Ελληνικών
Βιομηχανιών
Αναψυκτικών
(ΣΕΒΑ), αναδείχτηκε
μετά τις αρχαιρεσίες
που διενεργήθηκαν
στην ετήσια τακτική
γενική συνέλευσή
του.

Τ ο ΔΣ συγκροτήθηκε
σε σώμα και η σύν-
θεσή του για την διε-

τία 2021 - 2023 έχει ως
εξής:

Πρόεδρος : Αγγελική
Πατρούμπα (COCA - COLA
3 ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΒΕΕ), Αντιπρόεδρος :Σο-
φία Μουσδράκα (PEPSICO
HELLAS MONOΠΡΟΣΩ-
ΠΗ ΑΒΕΕ), Γενικός Γραμ-
ματέας :Μιχάλης Τσαού-
τος (ΕΨΑ ΑΕ), Ταμίας :Γε-
ώργιος Κουρτίδης (ΑΦΟΙ
Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΑΕ), Μέλη:
Διονυσία Ηλιοπούλου
(COCA - COLA ΕΛΛΑΣ ΑΕ),
Ανδρέας Συμεώνογλου
(RED BULL HELLASΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ).

Τρεις στους δέκα βιοτέχνες ικανοποιημένοι από τα μέτρα στήριξης
Οκτώ στους δέκα βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης εντάχθη-

καν στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, ωστόσο έξι στους
δέκα δηλώνουν πως είναι λίγο έως καθόλου ικανοποιημένοι
από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η πολιτεία για να ενισχύ-
σει το επιχειρείν εν μέσω πανδημίας. Την ίδια ώρα πέντε
στους δέκα βιοτέχνες απαντούν πως η επιχείρηση τους δεν
θα αντέξει ένα ακόμη lockdown, τύπου Μαρτίου του 2020.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από έρευνα
που διενήργησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, για
λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 

Το 64% των ερωτηθέντων απάντησαν πως κατά τη διάρ-
κεια των lockdowns υπολειτούργησαν, το 11% πως έκλεισε
ενώ το 25% πως λειτούργησε κανονικά. Αναφορικά με τη
μείωση του τζίρου τους στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 ο μέ-
σος όρος διαμορφώθηκε στο 55% με τις υπηρεσίες να κατα-
γράφει συρρίκνωση εσόδων κατά 57% και τη μεταποίηση
κατά 53%.

Το θετικό είναι πως από τους συμμετέχοντες στην έρευ-
να που απασχολούν προσωπικό κατά μέσο όρο το 43%
απάντησε πως θα διατηρήσει το προσωπικό του όταν η χώρα
επιστρέψει στην κανονικότητα. 

6
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Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην
Κίνα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και η
στρατηγική συνεργασιών της Κίνας μέσω
της πρωτοβουλίας «One Belt - One Road»
και «Ο νέος δρόμος του μεταξιού», πα-
ρουσιάστηκαν στο διαδικτυακό σεμινάριο
που διοργάνωσε το παράρτημα Νοτίου Αι-
γαίου του Επιμελητηρίου Ελληνο-Κινεζι-
κής Οικονομικής Συνεργασίας, με θέμα:
«Δουλεύοντας με Κινέζους - Εμπορικές
Συμφωνίες. Η μέχρι τώρα εμπειρία».

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του
επιμελητηρίου αναφέρεται ότι ο Σταύρος
Μονεμβασιώτης, πρόεδρος του Παραρ-
τήματος Νοτίου Αιγαίου του Επιμελητηρί-
ου Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνερ-
γασίας είπε ότι θα πραγματοποιηθεί έρευ-
να και ανάλυση με τη συνεργασία του IL-
ME, του Πανεπιστημίου Πειραιά, σχετικά
με τις ανάγκες διαχείρισης των εμπορευ-
ματικών ροών με κοντέινερ στην περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου και οι καλύτερες δυ-
νατές λύσεις στον τομέα των logistics,
προκειμένου να βελτιωθεί η διεξαγωγή

του εμπορίου στα νησιά.
Ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου

Γιώργος Βερνίκος τόνισε: «Είναι η κατάλ-
ληλη στιγμή για να προετοιμαστούμε σω-

στά για την επόμενη μέρα, μετά την παν-
δημία και στον τουρισμό και στους υπό-
λοιπους τομείς της ελληνικής οικονο-
μίας».

Μαλαματίνα: Αναβλήθηκε η συζήτηση του σχεδίου εξυγίανσης 

Πρωτοβουλία για την προσέλκυση
τουριστικών ροών από την Κίνα 

Αναβλήθηκε η συζήτηση της αίτησης εξυγίανσης της οινοποιίας Μαλαματίνα. Η νέα δικάσιμος θα οριστεί από το δικαστήριο
και εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα στον επόμενο μήνα.

Με βάση τη συμφωνι�α εξυγι�ανσης, που έχει τη συναι�νεση των Piraeus SNF DAC, doValue και Εθνικη� Τρα�πεζα και των συνδε-
δεμε�νων μερω�ν και υπογρα�φεται απο� πιστωτε�ς που εκπροσωπου�ν το 79,1% (79,4% αν συμπεριληφθου�ν και τα συνδεδεμε�να
με�ρη) η Μαλαματίνα υπό το νέο καθεστώς θα εμφανίσει καθαρά κέρδη ήδη από τον δεύτερο χρόνο ενώ ο κυ�κλος εργασιω�ν της
προβλε�πεται να αυξάνεται σταδιακά με με�σο ετη�σιο ρυθμο� 3%, και να ανε�λθει σε 14,7 εκατ. ευρώ απο� το ενδέκατο έτος.
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ΣΕΒ: Δέκα συμβουλές για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων

Έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση
των επιχειρήσεων στον Κανονισμό
GDPR και στο νέο εθνικό νόμο
παρουσίασε ο ΣΕΒ, σε πρόσφατη
διαδικτυακή του εκδήλωση, που είχε
ως θέμα «2+ χρόνια GDPR:
διδάγματα, συμβουλές και
προκλήσεις».

Μ ε κεντρικό μήνυμα ότι σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ο εφησυ-
χασμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός

της συμμόρφωσης, οι ομιλητές στην εκδήλωση
μετέφεραν τις συμβουλές και την εμπειρία τους,
σκιαγραφώντας τις πτυχές της έξυπνης και ευέ-
λικτης συμμόρφωσης.

Οι δέκα συμβουλές
1. Καλή κατανόηση των απαιτήσεων της νο-

μοθεσίας.
2. Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις του

ρυθμιστικού πλαισίου, τις αποφάσεις, τις πρακτι-
κές οδηγίες και τις ανακοινώσεις της Ελληνικής
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα και των άλλων ευρωπαϊκών Αρχών.

3. Συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού για τη δημιουργία κουλτούρας συμμόρ-
φωσης.

4. Αναγνώριση και παραδοχή των αδυνα-
μιών.

5. Εξοικείωση με τα ψηφιακά εργαλεία.
6. Υιοθέτηση εξατομικευμένης και δυναμι-

κής προσέγγισης κατά τη διαμόρφωση και επι-
καιροποίηση πολιτικών, διαδικασιών και συστη-
μάτων.

7. Αξιοποίηση διαδικασιών όπως η χαρτο-

γράφηση, η εκτίμηση αντικτύπου, η διαχείριση
συμβάντων και η τήρηση αρχείου δραστηριοτή-
των.

8. Ώριμη στάθμιση κριτηρίων επιλογής του
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε
συνάρτηση με την πολυπλοκότητα των εταιρι-
κών δραστηριοτήτων, διασφάλιση του απαραίτη-
του πλαισίου και παροχή της αναγκαίας υποστή-
ριξης για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου
του.

9. Διαρκής επαγρύπνηση και εφαρμογή μη-
χανισμών για τη διασφάλιση της λογοδοσίας.

10. Επένδυση στην αξία των εσωτερικών
ελέγχων που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα έγ-
καιρης πρόληψης και καταστολής κινδύνου εμ-
φάνισης περιστατικών παραβίασης, υποβολής
καταγγελιών και επιβολής προστίμων.

Ψηλά στην ατζέντα του ΣΕΒ

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο γενικός
διευθυντής του ΣΕΒ, Αλέξανδρος Χατζόπουλος,
επεσήμανε: «H ευαισθησία όλων μας για την
προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητάς
μας αυξάνεται συνεχώς και ταυτίζουμε την προ-
στασία που διασφαλίζει μια επιχείρηση για τα δε-
δομένα μας με την εμπιστοσύνη που της έχουμε.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι
από τη φύση της ένα ανοιχτό και δυναμικό πεδίο
και δύσκολα φανταζόμαστε ότι θα έρθει μια μέρα
που θα πούμε ότι «τα έκανα όλα καλά, εγκατέ-
στησα τα συστήματά μου, εφησυχάζω και σταμα-
τάω. Θα κρατήσουμε το θέμα ψηλά στην ατζέντα
του ΣΕΒ, δίνοντας έμφαση στην πρακτική διά-
σταση, ώστε να στηρίξουμε την προσπάθεια των
μελών μας να βελτιωθούν, να παραμείνουν αν-
ταγωνιστικά και να ενισχύουν τα θεμέλια της κα-
λής τους φήμης και αξιοπιστίας».

INFO
84,3% των
επιχειρήσεων
δηλώνουν
βεβαιότητα για 
την ασφάλεια 
των προσωπικών
τους δεδομένων 
15,7% επενδύει 
σε καθημερινή
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητ
ας των
πληροφοριακών
συστημάτων του



9

Φρέσκο γάλα αγελάδας ΚΟΡΦΗ εί-
ναι ένα παστεριωμένο και ομογενοποι-
ημένο προϊόν με 3.7% λιπαρά. Διατηρεί-
ται ολόφρεσκο και υγιεινό μέσα σε διά-
φανη φιάλη ΡΕΤ κατάλληλη για τρόφιμα
και κυκλοφορεί σε συσκευασία του 1l και
του 0.5l.

Το γάλα που χρησιμοποιείται για την
παραγωγή των προϊόντων ΚΟΡΦΗ προ-
έρχεται από αυστηρά επιλεγμένες κτη-
νοτροφικές μονάδες της Πιερίας, όλες
σε πολύ κοντινή απόσταση από το εργο-
στάσιο. Η μικρή απόσταση των κτηνοτρο-
φικών μονάδων από το εργοστάσιο δια-
σφαλίζει ένα γάλα ολόφρεσκο, που πα-
στεριώνεται μέσα σε λίγες ώρες από το
άρμεγμα και επεξεργάζεται αμέσως με-
τά. Η εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στην
υγεία του ζωικού της κεφαλαίου καθώς
αποτελεί τη βάση για την κορυφαία ποι-
ότητα των προϊόντων της. Οι κτηνοτροφι-
κές μονάδες ελέγχονται πλήρως ως
προς την σωστή διατροφή και την υγεία
των ζώων ώστε να δίνονται στις αγελά-
δες όλα τα εφόδια για να παράγουν γάλα
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και γεμά-
τη γεύση.

Τα φρέσκα προϊόντα της ΚΟΡΦΗ Α.Ε
μέσω του άρτια οργανωμένου δικτύου
διανομής φτάνουν καθημερινά σε μεγά-

λα και μικρά σημεία πώλησης στους νο-
μούς Πιερίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης,
Πέλλης και Λαρίσης.

Μαρμελάδα Φιστίκι Αιάκειον

Φρέσκο γάλα αγελάδας ΚΟΡΦΗ

Για περισσότερο από 60 χρόνια,
στην καρδιά της Αίγινας, το ζαχα-
ροπλαστείο Αιάκειον δημιουργεί
και παρασκευάζει μοναδικά προ-
ϊόντα με ιδιαίτερες γεύσεις. Παρά-
γει μία γκάμα νέων βραβευμένων
προϊόντων, με βάση το ξακουστό
και θρεπτικό φιστίκι Αιγίνης και όχι
μόνο. Μεταξύ άλλων κωδικών,
διαθέτει και τη Μαρμελάδα Φιστίκι
σε συσκευασία των 200 γραμμα-
ρίων. Το πολύτιμο, ελληνικό φιστίκι
“Αιγίνης”, επεξεργάζεται από το
πρώτο ως το τελικό στάδιο, για να
δώσει αυτό το γευστικό αποτέλε-
σμα με την πλούσια γεύση και το
ευχάριστο άρωμα. Το προϊόν δια-
τηρείται δύο χρόνια από την ημερο-
μηνία παραγωγής. Είναι νηστίσιμο
και κατάλληλο για τους ακόλου-
θους της vegan διατροφής. Αποτε-
λεί μια υγιεινή και θρεπτική επιλο-
γή για κάθε ηλικιακή ομάδα. Το ΑΙ-
ΑΚΕΙΟΝ είναι πιστοποιημένο με το
πρότυπο Codex Alimentarius –
HACCP και όλες οι πρώτες ύλες
που χρησιμοποιούται, προέρχονται
από Έλληνες παραγωγούς.
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Αμπελόμυθος από το Οινοποιείο Κουτσοδήμου

Στο οινοποιείο Κουτσοδήμου παράγεται μια μεγάλη γκάμα οίνων, με ποικιλίες και αρώματα που ικανοποιούν κάθε επιθυμία, όσο
απαιτητική και αν είναι. Τα κρασιά της Οινοποιίας Κουτσοδήμου είναι κατάλληλα για κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση, από ένα οικο-
γενειακό τραπέζι μέχρι ένα επιχειρηματικό δείπνο. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνεται και η ετικέτα Αμπελόμυθος που συνδυάζει
τις πιο γνωστές ποικιλίες σταφυλιών με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές οινοποίησης. Στη σειρά οίνων Αμπέλου Μύθοι περιλαμβάνον-
ται οι Οίνοι Ερυθρός Ημίγλυκος, Ερυθρός Ξηρός, Ροζέ, Λευκός και Ρετσίνα που μπορούν να καλύψουν κάθε γευστικό συνδυασμό
στο καθημερινό τραπέζι. Τα κρασιά είναι διαθέσιμα σε φιάλη 750 ml., 1,5 lt. Και 5 lt. Η εταιρεία επιλέγει από τους αμπελώνες Πελο-
ποννήσου την καλύτερη πρώτη ύλη και επενδύει συνειδητά σε σημαντικές ζώνες παραγωγής οίνων Π.Ο.Π. της Ελλάδας. 

Κριτσίνια “Μικιό” με σύκο και σταφίδα
Η εταιρεία Κρητών Άρτος ιαθέτει στην αγορά το

snack “Μικιό” με σύκο και σταφίδα, ένα μικρό κριτσίνι
με αλεύρι σίτου, σύκο, ζάχαρη, εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο, νερό, σταφίδες, χυμός πορτοκαλιού, θυ-
μαρίσιο μέλι, σουσάμι, baking soda, κανέλα και βανί-
λια. Το προϊόν συσκευάζεται σε προστατευτική ατμό-
σφαιρα (ΜΑΡ) και η συσκευασία περιέχει περίπου 4
μερίδες των 20g. Η ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ είναι μια δυναμι-
κή εταιρεία στο χώρο των παραδοσιακών κρητικών αρ-
τοσκευασμάτων, εμπλουτίζοντας διαρκώς την γκάμα
των προϊόντων της. Η εταιρεία έχει ως κεντρική αρχή
και φιλοσοφία την δημιουργία καινοτόμων, ποιοτικών,
γευστικών και 100% φυσικών προϊόντων με βάση το
πρότυπο της Κρητικής Μεσογειακής Διατροφής, κα-
θιερώνοντας την στις ηγετικές θέσεις στην προτίμηση
του καταναλωτή. Βασική φιλοσοφία της ομάδας ανά-
πτυξης προϊόντων για τις αγορές του εξωτερικού είναι
να προσαρμόσει, χωρίς εκπτώσεις, την εμπειρία και
παράδοση της Κρήτης και της κρητικής μεσογειακής
διατροφής στις καταναλωτικές συνήθειες και ανάγκες
της κάθε αγοράς.
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Η σειρά ζυμαρικών ΜΑΚΒΕΛ
μεγαλώνει, ενισχύοντας το
κωδικολόγιό της με
προϊόντα υγιεινής
διατροφής. 

Μ ετά το λανσάρισμα της δη-
μοφιλούς σειράς ΜΑΚΒΕΛ
με 5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ αλλά

και των ζυμαρικών ΜΑΚΒΕΛ Ολικής
Άλεσης με Βρώμη, η νέα σειρά ΜΑΚ-
ΒΕΛ Ολικής Άλεσης με 60% περισ-
σότερες Φυτικές Ίνες, έρχεται διεκδι-
κώντας μερίδιο σε ένα πολύ πιο απαι-
τητικό κοινό καταναλωτών. Στόχος
της νέας σειράς είναι να προσεγγίσει
τα δυναμικά κοινά που στρέφονται σε
ένα πιο σύγχρονο προφίλ διατροφής
ακόμη πιο υγιεινό (healthy/well-
being) αλλά και πιο energetic. Τα ζυ-
μαρικά ΜΑΚΒΕΛ πρωτοπορούν και-
πάλι, με πυλώνες την καινοτομία και
τη διαφοροποίηση από τα ζυμαρικά
Ολικής Άλεσης που κυκλοφορούν
ήδη στην ελληνική αγορά. Η σειρά
περιλαμβάνει προς το παρόν, δύο
κωδικούς. Σπαγγέτι και Πένες σε συ-
σκευασίες των 500γρ.

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Λατζιμάς

Νέα ζυμαρικά ΜΑΚΒΕΛ

Η εταιρεία Λατζιμάς παράγει εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο και Εξαιρετικό
Παρθένο Ελαιόλαδο Βιολογικής Καλλιέργειας. Τα κτήματά της, το ελαιοτρι-
βείο, καθώς και η μονάδα τυποποίησης βρίσκονται στον Βόρειο Μυλοπόταμο
Ρεθύμνου Κρήτης, που είναι περιοχή Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευ-
σης (Π.Ο.Π.). Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σειράς Λατζιμάς παράγεται
από την καλύτερη ποιότητα ελαιόλαδου με πλούσια, φρουτώδη, πικάντικη
οσμή, αλλά και χαρακτηριστική πικρή γεύση, του οποίου η περιεκτικότητα σε
ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 g
ανά 100 g ελαιόλαδου (οξύτητα: 0 – 0,8%). Η εταιρεία δραστηριοποιείται από
το 1991, επιλέγοντας τον καλύτερο καρπό από τους ελαιώνες της και τον ελαι-
οποιώντας τον στο δικό της λιοτρίβι με ψυχρή έκθλιψη.

Γραβιέρα «Σφακιανές
Μαδάρες»

Η Γραβιέρα «Σφακιανές Μαδάρες» είναι
ένα εκλεκτό τυρί με πλούσια μεστή γεύση και
τέλεια επίγευση. Θεωρείται ήπια, γλυκιά και
ελαφριά αλατισμένη, διαθέτουσα πλούσιο
άρωμα. Παρασκευάζεται παραδοσιακά επί
αιώνες στην Κρήτη, από φρέσκο, κρητικό, αι-
γοπρόβειο γάλα, χωρίς χρωστικές ουσίες,
ενισχυτικά γεύσης και άλλα πρόσθετα, κάτω
από ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας και
υγρασίας, με αυστηρούς πιστοποιημένους
ελέγχους, ωριμάζοντας για περισσότερο από
150 ημέρες σε κατάλληλους θαλάμους. Εί-
ναι διαθέσιμη στην αγορά από την εταιρεία
«ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ».




