
Καθημερινό Ψηφιακό Newsletter

Μ εγάλες ανακατατάξεις
έχει προκαλέσει η
πανδημία, καθώς ο

κορωνοϊού έπληξε σε μεγάλο
βαθμό την αγορά, χωρίς όμως
αυτό να αφορά το σύνολο των
προϊόντων ούτε και των κατα-
στημάτων. Τα σούπερ μάρκετ,
επενδύοντας και σε ηλεκτρονι-
κά καταστήματα «εκτόξευσαν»
τα κέρδη τους σε αυτό το διά-
στημα, ενώ στην πρώτη φάση
της καραντίνας, θετικά αποτε-
λέσματα υπήρξαν και για τα
υπόλοιπα καταστήματα τροφί-

μων στην Ελλάδα. Μία κατηγο-
ρία προϊόντων που ευνοήθηκε
ιδιαίτερα από τη συγκεκριμένη
κατάσταση ήταν και τα συ-
σκευασμένα τρόφιμα, μεταξύ
των οποίων και το έτοιμο φαγη-
τό. Οι έρευνες της περιόδου
έχουν δείξει ξεκάθαρη «στρο-
φή» του αγοραστικού κοινού
προς αυτή την κατεύθυνση για
λόγους ασφάλειας. Ο φόβος
του ιού ανάγκασε τους κατανα-
λωτές να αποφεύγουν οτιδήπο-
τε χύμα και να καταφεύγουν σε
συσκευασμένα τρόφιμα, ακόμη

και στα φρούτα και τα λαχανικά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα
στοιχεία της αγοράς έδειξαν
πως η κατηγορία του συσκευα-
σμένου τυριού παρουσίασε αυ-
ξημένες πωλήσεις σε όγκο κατά
19,2% το πρώτο τετράμηνο του
2020, συγκριτικά με το αντίστοι-
χο περυσινό, ενώ η αντίστοιχη
κατηγορία του πάγκου σημεί-
ωσε αύξηση μόλις 4%. Το ίδιο
διάστημα, τα συσκευασμένα αλ-
λαντικά παρουσίασαν αύξηση
σε όγκο κατά 11,1%, ενώ του
πάγκου κατά 3,1%.
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Ευνοημένα τα συσκευασμένα
τρόφιμα από την πανδημία



Σχέδιο για την εφαρμογή και νέων μέτρων στήριξης στο
σύνολο της οικονομίας και κυρίως στους κλάδους που
υφίστανται τη μεγαλύτερη πίεση λόγω της πανδημίας,
επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό
δρομολοόυνται ο 8ος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής,
νέες αναστολές συμβάσεων και νέες διευκολύνσεις στην
καταβολή δόσεων. 

Τ ο αρνηγικόεπιδημιογολογικό περιβάλλον και τα συνεπακόλουθα προβλή-
ματα που προκαλεί το lockdown, θέτουν σε συναγερμό το οικονομικό επι-
τελείο της κυβέρνησης, το οποίο σχεδιάζει νέο πρόγραμμα στήριξης των

επιχειρήσεων και των εργαζομένων, έως το τέλος της άνοιξης. Ειδικά ως προς
την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 8, το βασικό σενάριο προβλέπει την κάλυψη των
απωλειών του Απριλίου, αλλά αν το επιτρέψουν τα δημόσια οικονομικά, τότε θα
υπάρξει επέκταση και τον Μάιο. Αν η Επιστρεπτέα αφορά μόνο τις απώλειες του
Απριλίου, τότε θα καταβληθεί μέσα στις πρώτες μέρες του Μαίου, ενώ αν καλύ-
ψει συνολικά το δίμηνο Απριλίου-Μαίου, τότε θα καταβληθεί στις αρχές Ιουνίου. 

Τα χαρακτηριστικά
Ο 8ος κύκλος θα είναι περιορισμένος και θα ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ, ενώ

η Επιστρεπτέα 7, έχει οριστεί στο 1 δισ. ευρώ. Οι αιτήσεις για ένταξη στον 7ο κύ-
κλο, αναμένεται να ξεκινήσουν τις πρώτες μέρες του Απριλίου, ενώ βασικό κριτή-
ριο αποτελεί η πτώση του τζίρου κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 σε

σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Το επικρατέστερο σενάριο, θέλει ως βάση
υπολογισμού τον τζίρο του πρώτου διμή-
νου του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με το
υπουργείο Οικονομικών, το ελάχιστο ποσό
ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που είναι
κλειστές θα αυξηθεί στις 8.000 ευρώ από
4.000 ευρώ στην «επιστρεπτέα προκαταβο-
λή 6», ενώ το κατώτατο όριο χρηματοδότη-
σης θα είναι τα 1.000 ευρώ. Θα προηγηθεί

στις αρχές Απριλίου η ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «επιστρεπτέα προκαταβολή 7», συνολικού
ύψους 1 δισ. ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις, αφού
όμως εκπληρώνουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθε-
ση είναι η μείωση του τζίρου κατά την περίοδο αναφοράς που θα ορίσει το υπουρ-
γείο Οικονομικών, ενώ ως ελάχιστος τζίρος αναφοράς, λαμβάνονται υπόψιν τα
600 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 200 ευρώ μηνιαίως. Οι επιχειρήσεις που
έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υπο-
κατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει
να μην έχουν αύξηση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019. Για τις κλειστέςεπιχει-
ρήσεις τουλιανεμπορίου, τα καταστήματα OΠΑΠ και τις σχολές οδηγών, δεν θα
υπάρχει σύγκριση του τζίρου το 2020 με αυτόν του 2019.

Μία κατηγορία προϊόντων
που ευνοήθηκε ιδιαίτερα
από την πανδημία ήταν και
τα συσκευασμένα τρόφιμα,
μεταξύ των οποίων και το
έτοιμο φαγητό. Οι έρευνες
της περιόδου έχουν δείξει
ξεκάθαρη «στροφή» του
αγοραστικού κοινού προς
αυτή την κατεύθυνση για
λόγους ασφάλειας.

Θύμιος Κτενίδης 
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Νέα Επιστρεπτέα τον Απρίλιο, 
νέα μέτρα στήριξης για όλους

Editorial

INFO
Για πολύ δύσκολο
δίμηνο Απριλίου-Μαίου
προετοιμάζεται το
υπουργείο Οικονομικών 
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Ποιοι δεν θα πληρώσουν οφειλές
προς την Εφορία τον Μάρτιο 

Αναστέλλεται και για το μήνα
Μάρτιο η πληρωμή δόσεων
ρυθμισμένων οφειλών για
επιχειρήσεις που είναι κλειστές με
κρατική εντολή και για τους
εργαζόμενους που βρίσκονται σε
αναστολή απασχόλησης.

Α υτό προβλέπει απόφαση του υφυπουρ-
γού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρό-
πουλου. Η υποχρέωση πληρωμής μετα-

τίθεται για τον επόμενο του τελευταίου μήνα της
ρύθμισης οφειλών που έχουν επιλέξει οι φορο-
λογούμενοι για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους
προς την Εφορία.

Η απόφαση ορίζει ότι παρατείνεται η προθε-
σμία καταβολής της δόσης Μαρτίου 2021 ρυθ-
μίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβο-
λής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγ-
κτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν
ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-
3-2020 από τους αναγραφόμενους στον παρα-
κάτω πίνακα, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κα-
τά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστη-
ριότητας από τους αναγραφόμενους στον πίνα-
κα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δή-
λωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους
2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθά-
ριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ
στις 20-3-2020.

Ωφελούμενοι
Το λιανικό εμπόριο αλλά και πάνω από 150

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας εντάσσονται
στο ευνοϊκό μέτρο της αναβολής πληρωμής της
ρυθμισμένης οφειλής για τον Μάρτιο. 

Ειδικότερα, η ρύθμιση αφορά το σύνολο
των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, οι
οποίες παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή
και επιπλέον, καταστήματα και επιχειρήσεις κά-
θε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχει-
ακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημά-
των και των αερολιμένων της επικράτειας,
όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ει-
δών. Επιπλέον, ευνοούμενοι είναι οι Κωδικοί
Αριθμοί Δραστηριότητας που αφορούν σε κατα-
στήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν
με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστη-
μάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα
εντός καταστήματος» (shops-in ashop), που
βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet),
εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρου-
μένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων
υπό την φπροϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτη-
τη είσοδο για τους καταναλωτές. 

Στις επιχειρήσεις που παίρνουν εξαίρεση
πληρωμής της δόσης του Μαρτίου, περιλαμβά-
νονται αρκετοί κωδικοί του χονδρικού εμπορί-
ου, αρκετοί κωδικοί επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται στον κλάδο των Μεταφορών, κα-
θώς και επιχειρήσεις όπως τα κομμωτήρια και
τα κέντρα αισθητικής, τα οποία άνοιξαν προχ-
θές. 

INFO
Πάνω από 1.000.000 
οι ωφελούμενοι 
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Περισσότερους από 5.500 
παραγωγούς στήριξε η ΔΩΔΩΝΗ

Συνολικά 77,5 χιλιάδες τόνους
αιγοπρόβειου και αγελαδινού
γάλακτος παρέλαβε η εταιρεία
ΔΩΔΩΝΗ την περίοδο 2019-2020,
σημειώνοντας αύξηση 14% σε
σχέση με πέρυσι, στηρίζοντας
περισσότερους από 5.500
παραγωγούς.

Σ ύμφωνα με την εταιρεία,  αυτό έρχεται
ως αποτέλεσμα της εφαρμογής πρότυ-
πων επιστημονικών προγραμμάτων που

παρέχει η ΔΩΔΩΝΗ επί 24ώρου βάσεως στους
παραγωγούς της.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα «ΔΩΔΩΝΗ
200» που αφορά στην δωρεάν υποστήριξη μο-
νάδων ζωικού κεφαλαίου σε επιλεγμένες μο-
νάδες, απέδωσε τα μέγιστα, καθώς καταγράφη-
κε αύξηση της ποσότητας γάλακτος κατά 12%
και αντίστοιχη σημαντική αύξηση στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία ανακοίνωσε τη
διεύρυνση και αναβάθμιση του προγράμματος
αυτού σε «ΔΩΔΩΝΗ 400» διπλασιάζοντας δη-
λαδή τον αριθμό των μονάδων που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα. Στόχος του προγράμμα-
τος αυτού να μεγαλώνει συνεχώς προκειμένου
να καλύψει στο μέλλον τον μέγιστο δυνατό
αριθμό παραγωγών.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλοτικά το
2015 με μόλις 30 μονάδες απαρτίζεται από επι-
στημονική ομάδα έμπειρων κτηνιάτρων και
ζωοτεχνών που προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους και η οποία κατάφερε να αυξήσει τον αριθ-
μό σε 200 μονάδες και να επιτύχει μετρήσιμα

αποτελέσματα, όπως την κατά 18% αύξηση της
παραγόμενης ποσότητας γάλακτος με παράλ-
ληλη βελτίωση των ποιοτικών της χαρακτηρι-
στικών, συμβάλλοντας έτσι και στην αλλαγή της
τιμολογιακής κλίμακας με την επίτευξη ανώτε-
ρης τιμής πώλησης της πρώτης ύλης. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΔΩΔΩ-
ΝΗ τα τελευταία επτά χρόνια έχει διαθέσει για
την προμήθεια γάλακτος περισσότερα από 500
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 395 εκατ. ευρώ
έχουν διατεθεί στην ηπειρώτικη πρωτογενή πα-
ραγωγή. Παράλληλα συνεχίζει, όπως κάνει τα
τελευταία επτά χρόνια το πρόγραμμα προκατα-
βολών ύψους 4 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς και
παροχή επενδυτικού κεφαλαίου σε παραγω-
γούς της οι οποίοι θέλουν να μεγαλώσουν τις
φάρμες τους. Με αυτό τον τρόπο η ΔΩΔΩΝΗ
ενισχύει αισθητά το εισόδημα των συνεργαζό-
μενων παραγωγών της.

Οι παραγωγοί

Σημειώνεται ότι η ΔΩΔΩΝΗ συνεχίζει να
συλλέγει το γάλα από όλους τους παραγωγούς,
συμπεριλαμβανομένων των πιο μικρών. Από μη
επαγγελματίες κτηνοτρόφους, από παραγω-
γούς που οι ποσότητες που προμηθεύουν στην
εταιρεία δεν ξεπερνούν τα 150-200 λίτρα γάλα
το μήνα. Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί, σύμφω-
να με την εταιρεία, αγνοούνται από ανταγωνί-
στριες γαλακτοβιομηχανίες εκτός Ηπείρου. Χά-
ρη στη συγκεκριμένη πολιτική της, η ΔΩΔΩΝΗ
βοηθά τους ανθρώπους αυτούς να συμπληρώ-
σουν σημαντικά το εισόδημά τους, διαδραματί-
ζοντας έτσι έναν πολύ σημαντικό κοινωνικό ρό-
λο στην περιοχή. Ταυτόχρονα, επενδύει σταθε-
ρά πόρους και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυνα-
μικό στη προσπάθεια βελτίωσης της κάθε κτη-
νοτροφικής μονάδας που συνεργάζεται.

INFO
500 εκατ. ευρώ 
έχει διαθέσει για 
την προμήθεια
γάλακτος
395 εκατ. ευρώ 
έχουν διατεθεί 
στην ηπειρώτικη
πρωτογενή παραγωγή
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Η Ποτοποιία Πλωμαρίου
Ισίδωρος Αρβανίτης συμμε-
τέχει στην πρώτη ενέργεια
της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ για το
2021 στο λιανεμπόριο, που
υλοποιείται μέχρι και τις 6
Απριλίου.

Σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, σκοπός της ενέρ-
γειας είναι η προβολή και
προώθηση του σήματος της
πρωτοβουλίας στο κατανα-
λωτικό κοινό, σε συνεργασία
με την αλυσίδα σούπερ μάρ-
κετ Δ. Θανόπουλος ΑΕ. Η
ενέργεια, με κεντρικό μήνυ-
μα «Το ‘ψαξες;», προτρέπει
τους καταναλωτές της συγκε-
κριμένης αλυσίδας να αναζη-
τήσουν κατά τη διάρκεια των
αγορών τους το σήμα ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ στις συσκευασίες
των προϊόντων που ανήκουν
στα Μέλη της Πρωτοβουλίας.

Το ούζο Πλωμαρίου στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Η αποσταγματοποιία 
Τσιλιλή στηρίζει το Δαμάσι

Η εταιρεία Τσιλιλής ανακοίνωσε ότι στηρίζει τους κατοίκους του Δαμασίου
Τυρνάβου, που επλήγησαν βαρύτατα από τον πρόσφατο καταστροφικό σει-
σμό, δωρίζοντας στην κοινότητα ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο Ια-
τρείο.

Η νέα ιατρική μονάδα, με επικεφαλής τον αγροτικό ιατρό του χωριού, θα
χωροθετηθεί δίπλα στις σκηνές προσωρινής διαμονής των σεισμόπληκτων.
Σκοπός της μονάδας είναι η κάλυψη των αναγκών υποστήριξης, φροντίδας και
περίθαλψης των κατοίκων του χωριού.

Ουρά για rapid test στο
επιμελητήριο Πάτρας

Ουρά σχηματίστηκε χθες στο Επιμελη-
τήριο Πάτρας για τα rapid test που πραγμα-
τοποιούν η 6η ΥΠΕ σε συνεργασία με τον
ΕΟΔΥ για τον έλεγχο τυχόν κρουσμάτων
κορονοϊού.



Η εταιρεία Eurocatering ανακοίνωσε την υποστήριξη
12 επιπλέον φορέων, προσφέροντας φρέσκα φρούτα και
λαχανικά, για έναν ολόκληρο μήνα. Η ενέργεια πραγματο-
ποιείται στο πλαίσιο της ανάδειξης του 2021 ως «Διεθνούς
Έτους Φρούτων και Λαχανικών» (IYFV 2021) από τον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη πρωτοβου-
λία του ΟΗΕ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ευαι-
σθητοποίηση σχετικά με τον σημαντικό ρόλο των φρούτων
και λαχανικών στην ανθρώπινη διατροφή, την ασφάλεια
των τροφίμων και την υγεία και ευθυγραμμίζεται πλήρως
με τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει η εταιρεία Eurocatering
και το όραμά της να «φέρνει υγεία στο τραπέζι του κό-
σμου», αποτελώντας την πρώτη και καλύτερη πηγή οπω-
ροκηπευτικών ανώτερης ποιότητας και προσφέροντας
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με φρεσκάδα,
ευελιξία, πάθος και ευρωστία.

Η Αγγελική Ιωσηφίδου, Διευθύντρια Marketing & Επι-
κοινωνίας δήλωσε σχετικά: «Στηρίζουμε ευπαθείς ομά-
δες. Ενισχύουμε την προσπάθεια για ανάπτυξη της περι-
βαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κοινωνικής συμμετο-
χής. Υιοθετούμε καλές πρακτικές για τον πλανήτη Γη. Σε
αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία του ΟΗΕ
συμβάλλοντας με το δικό μας τρόπο στην ανάδειξη της
αξίας των φρούτων και των λαχανικών για τη διασφάλιση
μιας ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής, με πολλαπλά
οφέλη για τη σωματική και ψυχική υγεία όλων».

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για τα φαινόμενα φίμωσης του Τύπου

Φρεσκούλης: Προσφέρει «12 αγκαλιές με φρούτα και λαχανικά»

“Με αφορμή φαι-
νόμενα φίμωσης του
Τύπου, της σκέψης
και του ενυπόγραφου
κριτικού λόγου, τα
οποία ξεκάθαρα συν-
δέονται με την προ-
σπάθεια φορέων για
τη προστασία και τον
εκσυγχρονισμό του
«Ελιά Καλαμάτας
ΠΟΠ», ενός κρίσιμου
ζητήματος για τη πα-
ραγωγική ανασυγ-
κρότηση του τόπου
μας, καταδικάζουμε
κατηγορηματικά κάθε
απόπειρα εναντίωσης
στο συγκεκριμένο
σκοπό, διαμέσου της
αμφισβήτησης της
ελευθερίας έκφρασης
και της ελευθεροτυ-
πίας”, αναφέρει σε
ανακοίνωση του το
Επιμελητήριο Μεσση-
νίας.
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Ανανέωση της συνεργασίας 
Ολυμπιακής Ζυθοποιίας και Diageo 

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ανανέωσε
τη στρατηγική συνεργασία της με
την Diageo, παραγωγό της
Guinness, μέχρι το τέλος του 2024,
ως ο αποκλειστικός διανομέας των
προϊόντων μπύρας Guinness στην
ελληνική αγορά.

Σ ύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Guin-
ness κατέχει περίοπτη θέση στη λίστα με
τις εισαγωγικές ετικέτες της Ολυμπιακής

Ζυθοποιίας, για περισσότερα από 25 χρόνια. Η
αυθεντική Guinness Stout Beer, η Guinness
IPA, η νέα Indian Pale Ale,καθώς και η Κilkenny,
η RED Ale μπύρα,διανέμονται στην Ελλάδα
αποκλειστικά από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία σε
όλα τα κανάλια της ζεστής και κρύας αγοράς
όπως σούπερ μάρκετ, bars, pubs και άλλα ση-
μεία πώλησης αλκοολούχων ποτών.

Πολύτιμα τα προϊόντα Guinness
Ο διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπιακής

Ζυθοποιίας, Dejan Beko, σε δήλωσή του ανα-
φέρει: «Νιώθουμε υπερηφάνεια και τιμή για την
εμπιστοσύνη που δείχνει η Diageo στην Ολυμ-
πιακή Ζυθοποιία, ανανεώνοντας τη συνεργασία
μας σε αυτούς τους δύσκολους και γεμάτους
προκλήσεις καιρούς, που αντιμετωπίζει η ελλη-
νική αγορά. Τα προϊόντα της Guinness είναι πο-

λύτιμα για το portfolioμας και το να είμαστε οι
αποκλειστικοί διανομείς της πιο αναγνωρισμέ-
νης stoutμπύρας παγκοσμίως, αντικατοπτρίζει
τις αξίες μας, ενισχύοντας τη συνεχή προσπά-
θειά μας να ξεπερνάμε κάθε προσδοκία, θέτον-
τας υψηλά τον πήχη. Η συνεργασία αυτή κινητο-
ποιεί όλους τους ανθρώπους της Ολυμπιακής
Ζυθοποιίας, επισφραγίζοντας τη δέσμευσή μας
να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι».

Επιπλέον ώθηση στην αγορά

Ο διευθύνων σύμβουλος της Diageo Ανατο-
λικής Ευρώπης, Michael Holm, δήλωσε σχετι-
κά: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για την ανα-
νέωση της συνεργασίας μας με την Ολυμπιακή
Ζυθοποιία και πιστεύουμε πως έχουμε σημαντι-
κές προοπτικές στην ελληνική αγορά. Με την
εμπειρία και τεχνογνωσία της Ολυμπιακής Ζυ-
θοποιίας στην αγορά καθώς και με τη συνεργα-
σία που έχουμε χτίσει εδώ και χρόνια, πι-
στεύουμε ότι μπορούμε να ωθήσουμε περαιτέ-
ρω στην αγορά την Guinness και τις συνεχείς
καινοτομίες της. Με αφοσίωση και φιλοδοξία,
παρά τις δύσκολες συνθήκες, συνεχίζουμε να
πιστεύουμε σθεναράπως με την Ολυμπιακή Ζυ-
θοποιία και το κοινό μας όραμα, θα συνεχίσου-
με να προσεγγίζουμε τους καταναλωτές μας,
δημιουργώντας μοναδικές ευκαιρίες για το
portfolio μας».

INFO
2 οι ιδιόκτητες
μονάδες παραγωγής
της Ολυμπιακής
Ζυθοποιίας
10 τα προϊόντα 
που παράγει
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Αποκλειστική συνεργασία του
Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου 

Όπως είχε ανακοινωθεί από την
προηγούμενη χρονιά, ο Σύνδεσμος
Ελληνικού οίνου ξεκίνησε την κατ’
αποκλειστικότητα συνεργασία του
με την κορυφαία Σχολή Οινικού
Μάρκετινγκ της Βουργουνδίας
«Burgundy School of Wine & Spirits
Business» που εδρεύει στη Dijon
και έχει στόχο να βοηθήσει μικρές
δυναμικές οινοποιητικές μονάδες –
μέλη του Συνδέσμου να
διεισδύσουν με επιτυχία σε αγορές
του εξωτερικού.

Υ πό την καθοδήγηση του κ. Chris McIn-
doe, συμβούλου με διεθνή εμπειρία και
μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού

της Σχολής, οι σπουδαστές του προγράμματος
ΜΒΑ θα πραγματοποιήσουν σε βάθος μελέτες
για τα οινοποιεία που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα προκειμένου να αναπτύξουν τις κατάλ-
ληλες στρατηγικές εξαγωγών που θα ανταπο-
κρίνονται στις ανάγκες του κάθε οινοποιείου ξε-
χωριστά.

Συμμετοχή τεσσάρων 
μελών του Συνδέσμου

«Είμαι πολύ χαρούμενος που στην πρώτη
φάση, τέσσερα από τα συνολικά δώδεκα οινο-
ποιεία-μέλη του Συνδέσμου που θα συμμετέ-
χουν ως το τέλος του χρόνου, έχουν την ευκαι-

ρία να επωφεληθούν από την τεχνογνωσία, την
εμπειρία και όλα τα κατάλληλα εργαλεία που
διαθέτει μία Σχολή παγκόσμιας αναγνώρισης
στον τομέα του οινικού μάρκετινγκ, όπως η Bur-
gundy School of Wine & Spirits Business που,
χωρίς αμφιβολία, θα τους οδηγήσει με μεγάλη
επιτυχία στις παγκόσμιες αγορές που έχουν επι-
λέξει να διεισδύσουν» δήλωσε ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου κ. Γιώργος Σκού-
ρας. 

Ιδανική χώρα η Ελλάδα
«Το κρασί είναι πολιτισμός, και το ελληνικό

κρασί έχει ήδη προσελκύσει την προσοχή των
διεθνών αγορών, γι’ αυτό πιστεύουμε πως η
Ελλάδα είναι μία ιδανική χώρα για να εγκαινιά-
σουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο αναμένεται
να επεκταθεί και σε άλλες χώρες του κόσμου
από τον επόμενο χρόνο» δήλωσε ο κ. Jérôme
Gallo, ιδρυτής και Διευθυντής της Σχολής και
συνέχισε λέγοντας πως «ακόμα ένας λόγος για
την επιλογή της Ελλάδας ήταν και η μακροχρό-
νια συνεργασία της Σχολής μας με τον Διευθυν-
τή του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου καθηγητή
κ. Θεόδωρο Γεωργόπουλο,  με τον οποίο έχου-
με τη χαρά να συνεργαζόμαστε και να τον έχου-
με επισκέπτη καθηγητή στη Σχολή μας».

Εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, τα αποτελέ-
σματα της πρώτης φάσης του προγράμματος θα
παρουσιαστούν στην Αθήνα τον ερχόμενο Ιού-
νιο. Με βάση αυτή την πρώτη εμπειρία το πρό-
γραμμα θα επεκταθεί και σε άλλα οινοποιεία
μέλη μας, με προτεραιότητα στις μικρές οινο-
ποιητικές επιχειρήσεις.

INFO
1995: Ιδρύθηκε 
ο Σύνδεσμος
Ελληνικού οίνου 
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Η εταιρεία Παπαδοπού-
λου πρόσφατα λάνσαρε
στην αγορά ένα νέο snack
που ακολουθεί τις σύγχρο-
νες διατροφικές τάσεις.
Πρόκειται για τα νέα Cream
Crackers Πολύσπορα με
σουσάμι, μαυροσούσαμο
και κινόα, που είναι φτιαγμέ-
να με την αυθεντική συντα-
γή των κλασικών Cream
Crackers, σύμφωνα με την
εταιρεία, και αποτελούν κα-
τάλληλη επιλογή για ένα
ελαφρύ, γευστικό και χορτα-
στικό snack. Μπορούν να
καταναλωθούν σκέτα στο
ταξίδι, στην εκδρομή, στο
δρόμο για τη δουλειά, αλλά
και μαζί με διάφορους γευ-
στικούς συνδυασμούς σε
αλμυρή ή γλυκιά εκδοχή. Εί-
ναι διαθέσιμα και για τα ρά-
φια των σούπερ μάρκετ σε
συσκευασία των 195g. 

Η εταιρεία Παπαδοπού-

λου ηγείται στο χώρο της
μπισκοτοποιίας ενώ κατέχει
σημαντική θέση στον τομέα
των αρτοσκευασμάτων
(Φρυγανιές, Παξιμάδια, Κρι-
τσίνια, Krispies). Σήμερα κα-
τέχει τη 2η θέση στο σύνολο
της φρυγανιάς, ενώ ηγείται
στην κατηγορία της Pre-
mium φρυγανιάς. Η εται-
ρεία πάντοτε με πνεύμα και-
νοτομίας και ανάπτυξης
πρωτοπορεί και εισέρχεται
και σε νέες κατηγορίες. Έτσι,
το 2011 έφερε την επανά-
σταση στις Μπάρες Δημη-
τριακών με τα Digestive
Bars. Πρόκειται για την 1η
μπάρα δημητριακών με μπι-
σκότο. Το 2013, εταιρεία
επεκτείνεται και στην αγορά
του συσκευασμένου ψωμι-
ού με το ΧΩΡΙΑΝΟ, συ-
σκευασμένο Χωριάτικο Ψω-
μί σε φέτες και το ΓΕΥΣΗ στο
τετράγωνο, ψωμί του Τοστ.

Ενεργειακό ποτό Coca–Cola Energy

Cream Crackers Πολύσπορα με κινόα

Ακολουθώντας τις σύγχρονες
διατροφικές τάσεις, η Coca Cola
έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια
το χαρτοφυλάκιό της με νέα προ-
ϊόντα, πραγματοποιώντας «άνοιγ-
μα» και στην κατηγορία των ενερ-
γειακών ποτών. Η Coca–Cola Ener-
gy είναι ένα ενεργειακό ποτό χωρίς
ταυρίνη με την γεύση της Coca–Co-
la. Ξεχωρίζει για τη σύστασή της,
αφού έχει υψηλή περιεκτικότητα σε
καφεΐνη (από φυσικές πηγές), βιτα-
μίνες Β, ανταποκρινόμενη στις
ανάγκες του σύγχρονου τρόπου
ζωής. Η Coca–Cola Energy διατη-
ρώντας τη γνωστή σε όλους γεύση
Coca–Cola αναμένεται να προσελ-
κύσει στην κατηγορία του ενεργει-
ακού ποτού νέους καταναλωτές,
σύμφωνα με την εταιρεία. Διατίθε-
ται σε δύο γεύσεις τη Regular και τη
Zero για όσους επιθυμούν προϊόν-
τα χωρίς ζάχαρη. Το προϊόν έχει
υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη
και καταναλώνεται ως μέρος μιας
ποικίλης και ισορροπημένης δια-
τροφής και ενός υγιεινού τρόπου
ζωής.



Εδώ και πάνω από 50 χρόνια, τα κουλουράκια
«Φαίδων» είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά,
καθώς η εταιρεία παράγει παραδοσιακά Κουλού-
ρια, Βουτήματα, Μουστοκούλουρα και Petit Four
φτιαγμένα από τα αγνότερα υλικά. Στο χαρτοφυλά-
κιο της εταιρείας περιλαμβάνεται και τα «αγαπημέ-
να» μίνι πλεξουδάκια Φαίδων σε τρεις διαφορετι-
κές γεύσεις: Πορτοκάλι, Βανίλια και Κανέλα σε συ-
σκευασία των 200 γραμμαρίων. Τα προϊόντα «Φαί-
δων» βρίσκονται σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες
Σούπερ Μάρκετ της Ελληνικής αγοράς, καθώς και
σε μικρότερα καταστήματα, περίπτερα, μίνι μάρκετ
και αυτόματους πωλητές σε όλη την χώρα. Επιπλέ-
ον διαθέτει δυναμική παρουσία στο διεθνές περι-
βάλλον, καθώς εξάγει προϊόντα σε 13 χώρες στην
Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία. Στρατηγικός
στόχος της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια είναι το
άνοιγμα νέων αγορών σε στέρεες βάσεις, και η
εδραίωση της ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε. στο διεθνές υπόβα-
θρο. Πρωταρχικός σκοπός είναι να διατηρηθεί
αναλλοίωτη η παρουσία της ΦΑΙΔΩΝ στην Ελληνι-
κή αγορά, πάντοτε με σταθερές τις αξίες, τις γεύ-
σεις και την ποιότητα. Η βασική φιλοσοφία που επι-
διώκει είναι να διατηρηθεί η παραγωγή ποιοτικών
προϊόντων στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Βιολογικές Ελιές Καλαμών ERIZA

Μίνι πλεξουδάκια Φαίδων

Η ERIZA διαθέτει στην
αγορά βιολογικές ελιές
από την εξαιρετική ποικι-
λία Καλαμών. Οι ελιές εί-
ναι επιλεγμένες με το χέ-
ρι στην κορυφή της ωρι-
μότητάς τους, μαριναρι-
σμένες σε φυσική άλμη
και βιολογικό ξίδι και
έχουν υπέροχη πλούσια
φρουτώδη γεύση. Είναι
ιδανικές για να δημιουρ-
γήσει ο καταναλωτής μια
αυθεντική ελληνική σα-
λάτα ή να τις απολαύσει
φυσικά σκέτες ως ορεκτι-
κό. Διατίθενται σε συ-
σκευασία των 180gr.
Ακολουθώντας τη σύγ-
χρονη αυξανόμενη ανάγ-
κη για έναν πιο ισορρο-
πημένο τρόπο διατρο-
φής, ξεκίνησε το 2019 το
brand ERIZA, αναπτύσ-
σοντας σειρά υψηλής
ποιότητας προϊόντων βιο-
λογικής καλλιέργειας.
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Το κρητικό μέλι ΣΜΑΡΙ είναι ένα
100% φυσικό προϊόν υψηλής δια-
τροφικής αξίας που φτάνει στο τρα-
πέζι σας ακριβώς όπως το προσφέ-
ρει η φύση. Χαρίζει μακροζωία και
ευεξία. Είναι ελληνικό 100% κρητικό
μέλι. Κυκλοφορεί και στον τύπο Πευ-
κοθυμαρόμελοΚρήτης, που αποτε-
λεί φυσική ανάμιξη θυμαρίσιου μελι-
ού με πευκόμελο. Παράγεται στη
Κρήτη για χρονικά διάστημα που ξε-
περνά τον αιώνα. Η ιδιαίτερη τεχνική
παραγωγής του, δηλαδή ο επιλεκτι-
κός τρύγος κηρηθρών στο θυμάρι, η
συρρίκνωση γόνου στα πεύκα και η
ανανέωση πληθυσμού το φθινόπω-
ρο, μεταφέρθηκε από γενεά σε γε-
νεά μελισσοκόμων ως μια πατροπα-
ράδοτη τεχνική έως σήμερα. Το συγ-
κεκριμένο είδος μελιού είναι πιο
σκούρο από το θυμαρίσιο αλλά πιο
ανοιχτό από το πευκόμελο. Το πευ-
κοθυμαρόμελο ικανοποιεί ακόμα και
τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές
καθώς συνδυάζει το έντονο άρωμα
του θυμαρόμελου με τη μοναδική
πλούσια υφή του πευκόμελου.

Γίγαντες γιαχνί από την Παλίρροια

Πευκοθυμαρόμελο ΣΜΑΡΙ από την Κρήτη

Αγιορείτικη μελιτζάνα με
καρύδια από τη Βιοσάλ

Η εταιρεία Βιοσάλ έχει επεκτείνει το
χαρτοφυλάκιό της με τον κωδικό Αγιο-
ρείτικη μελιτζάνα με καρύδια, ένα προ-
ϊόν κατάλληλο και για την περίοδο της
νηστείας. Πρόκειται για μια σαλάτα από
καπνιστή μελιτζάνα, με καρύδια και φρέ-
σκα μυρωδικά που διατίθεται σε συ-
σκευασίες των 250 gr και των 2 Kg. Η
ΒΙΟΣΑΛ άρχισε να δραστηριοποιείται στο
χώρο της τυποποιημένης σαλάτας το
1985, κάνοντας το τραπέζι καθημερινά
σε χιλιάδες καταναλωτές. Με οδηγό την
παράδοση, συνεχίζει με το ίδιο μεράκι
και αγάπη όπως τότε, όταν πρωτοξεκίνη-
σε ως οικογενειακή επιχείρηση.

Με έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών και στόχο τη γευστική από-
λαυση των καταναλωτών, η Παλίρροια παρουσιάζει τις νέες προτάσεις της σε
εύχρηστη συσκευασία πιάτου 200g. Η σειρά περιλαμβάνει αγαπημένες Ελλη-
νικές συνταγές Παλίρροια. Οι αυθεντικές συνταγές της ελληνικής κουζίνας, ο
τρόπος μαγειρέματος και η συσκευασία αποτελούν τα βασικά σημεία διαφο-
ροποίησης της σειράς. Μεταξύ των κωδικών είναι διαθέσιμο στα σούπερ μάρ-
κετ και το προϊόν Γίγαντες γιαχνί. Είναι βουτυράτοι γίγαντες πρώτης ποιότητας,
μαγειρεύονται σε πλούσια σάλτσα ντομάτας και κρεμμυδιού, δημιουργώντας
ένα πιάτο που λιώνει στο στόμα.




