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Σημαντική αύξηση στις
πωλήσεις των σούπερ μάρ-
κετ, της τάξεως του 10,4%,
σημειώθηκε από την αρχή
του 2020, σύμφωνα με τα
στοιχεία της IRI. Αναλυτικά,
την εβδομάδα που έληξε στις
3 Ιανουαρίου 2021 σημει-
ώθηκε αύξηση τζίρου 13,7%
στο οργανωμένο λιανεμπό-
ριο τροφίμων, αγγίζοντας τα
128,16 εκατ. ευρώ σε σχέση
με την αντίστοιχη εβδομάδα
του 2020 που ήταν 112,76
εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη της
αγοράς τη συγκεκριμένη
εβδομάδα, οφείλεται σε με-

γάλο βαθμό στην αγορά της
Αττικής, που ελέγχει μερίδιο
52,3% και η οποία «έτρεξε»
με ρυθμό 8,9%.

Στις 340 κατηγορίες προ-
ϊόντων που πωλούνται εντός
των αλυσίδων σούπερ μάρ-
κετ οι 168 ήταν τρόφιμα (ανά-
πτυξη πωλήσεων σε αξία
15,7%), 41 προϊόντα νοικο-
κυριού (9,1% ανάπτυξη πω-
λήσεων σε αξία), 45 προϊόντα
προσωπικής υγιεινής (ανά-
πτυξη πωλήσεων σε αξία
7,5%) και 86 όλα τα άλλα
(ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία
9,9%). Παρατηρώντας την

κατανάλωση στα σημεία πώ-
λησης, διαπιστώνεται ότι η
Αττική, με μερίδιο 52,3% ση-
μείωσε αύξηση πωλήσεων
8,9% και τα καταστήματα της
Θεσσαλονίκης με μερίδιο
10,4% εμφάνισαν ανάπτυξη
18,5%. Σχετικά με τη διασπο-
ρά της κατανάλωσης ανά κα-
τηγορία καταστήματος, τα
υπερμάρκετ παρουσίασαν
αύξηση πωλήσεων κατά
21,7%, τα μεσαία παρουσία-
σαν αύξηση πωλήσεων
14,3% και τα μικρότερα αύ-
ξηση 10,8%.
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Νέο «άλμα» για τις πωλήσεις 
των σούπερ μάρκετ το 2021



Με αλλαγές ανοίγει για υποβολή
αιτήσεων από τη Δευτέρα, 25 Ια-
νουαρίου 2021, η πλατφόρμα του
προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτο-
νομώ» σε τέσσερις Περιφέρειες,
όπως ανακοίνωσε το υπουργείο
Ενέργειας.

Η πλατφόρμα θα ανοίξει αρχικά
για την Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, ενώ στις 27 Ια-
νουαρίου ξεκινά η διαδικασία υποβο-
λής αιτήσεων για την Περιφέρεια Δυ-

τικής Μακεδονίας και στις 29 Ιανουα-
ρίου για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η
έναρξη υποβολής αιτήσεων θα γίνει
την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Η υποβολή των αιτήσεων που
αφορούν σε Πολυκατοικίες (Τύπος Α
& Β) θα ξεκινήσει από τις 3 Φεβρουα-
ρίου 2021 σε όλη την επικράτεια.

Η ώρα έναρξης της διαδικασίας,
παραμένει ως είχε, στις 10.00 πμ.

Ανάπτυξη στις πωλήσεις
σημείωσε και τον Ιανουά-
ριο του 2021 το οργανωμέ-
νο λιανεμπόριο τροφίμων,
καθώς το κλείσιμο της
εστίασης αλλά και το δεύτε-
ρο lockdown έχουν αυξή-
σει τη ζήτηση στις περισσό-
τερες κατηγορίες προϊόν-
των, με τα σούπερ μάρκετ
να είναι οι κεριδσμένοι της
αγοράς.

Θύμιος Κτενίδης 
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Ανοίγει ξανά το 
“Εξοικονομώ - Αυτονομώ”

Τι αλλάζει στις αιτήσεις
Έπειτα από την αξιολόγηση ζητη-

μάτων που ετέθησαν στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
(ΤΕΕ) και για την απρόσκοπτη λει-
τουργία της πλατφόρμας λόγω των
έκτακτων περιοριστικών μέτρων για
την πανδημία του κορονοϊού, απο-
φασίστηκε να γίνουν τεχνικές προ-
σαρμογές για την ομαλότερη ροή
των αιτήσεων.

Ειδικότερα:
-Ορίζεται διάστημα πέντε λεπτών

ως ελάχιστος χρόνος από τη δημι-
ουργία της αίτησης έως την υποβολή
της.

-Βελτιώνονται επιμέρους σημεία
που αφορούν στην πληροφόρηση
που λαμβάνουν οι χρήστες κατά την
συμπλήρωση στοιχείων και τη διε-

νέργεια των εσωτερικών ελέγχων
του πληροφοριακού συστήματος.

-Διευκολύνονται οι υποβολές αι-
τήσεων για τις πολυκατοικίες Α και Β
τύπου, μεταθέτοντας την υποχρέω-
ση υποβολής στοιχείων τραπεζικού
λογαριασμού σε μεταγενέστερο
χρονικό σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος του
διαθέσιμου προϋπολογισμού για κά-
θε Περιφέρεια διαμορφώνεται ως
εξής:

-Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης – 74 εκατ. ευρώ.

-Περιφέρεια Δυτικής Μακεδο-
νίας – 73,5 εκατ. ευρώ.

-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας – 130 εκατ. ευρώ.

-Περιφέρεια Θεσσαλίας – 84
εκατ. ευρώ.

Editorial



Αυξήθηκαν κατά 751 εκατ. ευρώ
οι φορολογικές υποχρεώσεις

Δάνεια έως 50.000 ευρώ σε μικρομεσαίους 
Ο αναπληρωτής υπουργός ανάπτυ-

ξης και επενδύσεων, Νίκος Παπαθα-
νάσης,  μιλώντας στο MEGA για την οι-
κονομία, τόνισε πως ετοιμάζεται πρό-
γραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις με βάση το οποίο θα χορηγούνται
δάνεια ύψους 30-50.000 ευρώ με εγ-
γύηση του ελληνικού δημοσίου. 

Το ύψος της εγγύησης θα καθορι-
στεί στο 80% και το πρόγραμμα ανα-
μένεται να ξεκινήσει τέλος του μήνα.
Είπε επίσης, ότι θα υπάρχει και επιδό-
τηση των ενήμερων δανείων, η οποία
θα τρέξει τους μήνες Ιανουάριο, Φε-
βρουάριο και Μάρτιο.

Για την επιστρεπτέα προκαταβολή
υποστήριξε πως αναμένεται υπουργι-
κή απόφαση για να αρχίσουν οι εκτα-
μιεύσεις. Τα κριτήρια αφορούν την
πτώση του τζίρου, ενώ το ύψος του
ποσού που θα μοιραστεί ανέρχεται σε
1,5 δισ. ευρώ. Απαλλαγή από το ενοί-
κιο θα λάβουν οι επιχειρήσεις που
ήταν κλειστές με κρατική εντολή έως
τις 15 Γενάρη.

aΤα 5 δισ. ευρώ ξεπέρασαν οι απλήρωτοι φόροι στο εντεκάμηνο Ιανουαρίου -
Νοεμβρίου 2020, ποσό σημαντικά μειωμένο έναντι των επιδόσεων του 2019 (6,5
δισ. ευρώ) αλλά κάθε άλλο παρά αμελητέο, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το γεγονός
των αναστολών πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων εξαιτίας της πανδημίας.
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις ,οι οποίες μπή-
καν στο «τεφτέρι» της εφορίας στο εντεκάμηνο έφτασαν τα 5,020 δισ. ευρώ έναν-
τι 4,269 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο με την αύξηση να αγγίζει τα 751 εκατ. ευρώ.Μια
μεγάλη γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας Κατσέ-
λης, μεταξύ των οποίων και το ψωμί με σιτάρι ολικής άλεσης. Το συγκεκριμένο
ψωμί σε φέτες συνδυάζει την διατροφική αξία της ολικής άλεσης, με μία υπέροχη
μεστή γεύση που αρέσει ακόμη και στα παιδιά. Οι παχιές και συμπαγείς φέτες του
ψωμιού συνοδεύουν κατάλληλα όλα τα φαγητά, απογειώνοντας την γεύση τους.
Είναι φτιαγμένο με ειδικού τύπου άλευρα και σιτάρι ολικής άλεσης με μεγαλύτε-
ρα και πιο ευδιάκριτα πίτουρα. Η διαφορά φαίνεται στην πιο ανοιχτόχρωμη από-
χρωση, στην ήπια γεύση, το λεπτό άρωμα και την απαλή υφή. 

COSMOTE: Πάνω
από 6,5 εκατ. σε
υποτροφίες

Σε 30 πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών πα-
νεπιστήμιων απονεμήθηκαν οι υποτροφίες
COSMOTE, συνολικού ύψους 520.000 ευρώ
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η CO-
SMOTE στηρίζει αδιάλειπτα τα τελευταία 19
χρόνια νέους με οικονομικές και κοινωνικές
δυσκολίες να ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους, έχοντας δώσει συνολικά 724 υποτρο-
φίες, με την αξία τους να ξεπερνά τα 6,5 εκατ.
ευρώ.

Επιπλέον, προσφέρει σε όλους τους υπο-
τρόφους laptop και πλήρες πακέτο τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής και κινη-
τής τηλεφωνίας, Internet και COSMOTE TV.
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Brexit: Τι ισχύει για τα εμπορεύματα από τη Βρετανία

Παράταση προθεσμίας για ΔΕΔΔΗΕ

Με ανακοίνωση του, το Υπουργείο
Εξωτερικών ενημερώνει πολίτες και
επιχειρήσεις για τις αλλαγές που
ισχύουν μετά την αποχώρηση της Βρε-
τανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Για τα εμπορεύματα, που έχουν
καταγωγή από τη Βρετανία:

-Δεν επιβάλλεται δασμός («μηδε-
νικός προτιμησιακός δασμός»)

-Επιβάλλεται ΦΠΑ εισαγωγής
(σύμφωνα με τους εθνικούς συντελε-
στές ανά αγαθό).

-Ελέγχονται τυχόν περιορισμοί,
απαγορεύσεις και αδειοδοτήσεις ανά
είδος εμπορεύματος και αγαθού (σύμ-
φωνα με την ενωσιακή και εθνική νο-
μοθεσία).

-Για τα εμπορεύματα, που έχουν
καταγωγή από τρίτες χώρες, αλλά ει-
σέρχονται στην Ελλάδα μέσω του
Ηνωμένου Βασιλείου, επιβάλλεται και
δασμός. Ανάλογα με το είδος της απο-
στολής των αγαθών (εμπορικού ή μη
εμπορικού χαρακτήρα), την αξία των
εμπορευμάτων και τον τρόπο εισό-
δου/μεταφοράς τους στη χώρα μας
(π.χ. μεταφορά μέσω ταχυδρομείου
και ταχυμεταφορών, προσωπικές απο-
σκευές ταξιδιωτών), ακολουθούνται,
κατά περίπτωση, τελωνειακές διαδικα-
σίες διευκόλυνσης και απλούστευσης
και σχετικές δασμοφορολογικές απαλ-
λαγές. 

Τέλος σημειώνεται ότι τα τελωνεία
δεν επιβάλλουν καμία άλλη χρέωση

Την παράταση των προθε-
σμιών που σχετίζονται με την
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια-
φέροντος για την πώληση μει-
οψηφικού ποσοστού της συμ-
μετοχής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ
ανακοίνωσε η εταιρεία, μετά
από σχετικό αίτημα ενδιαφερό-
μενων επενδυτών.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα
προθεσμία εκδήλωσης ενδια-
φέροντος για το 49% του ΔΕΔ-
ΔΗΕ είναι η 19η Φεβρουαρίου,
εκείνη για την υποβολή ερωτη-
μάτων ή αίτησης για διευκρινί-
σεις είναι η 5η Φεβρουαρίου,
ενώ ως νέα προθεσμία για υπο-
βολή των απαραίτητων συνο-
δευτικών εγγράφων για την εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος ορίζε-
ται η 26η Φεβρουαρίου.
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Forthnet: Στο 7,24% το ποσοστό της Massar Investments
Στο 7,24% διαμορφώνεται πλέον το ποσοστό της Massar Investments, εταιρεία

επενδύσεων που ελέγχεται από τον Άραβα κροίσο Abdulaziz Al Ghurair, στη Forthnet,
ως αποτέλεσμα της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών της εταιρείας σε νέες μετοχές
και της εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο, το ποσοστό συμμετοχής της με-
τόχου εταιρείας Massar Investments και του ελέγχοντος αυτή κ. Abdulaziz Al Ghurair
κατήλθε από 14,421% σε 9,63% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet.



«Απέναντι στην αδράνεια και την
μετάθεση ευθυνών, εμείς επιλέξαμε τη
δράση και τη μάχη. Με όσα μέσα έχου-
με, αποφασίσαμε να σταθούμε στο
πλευρό των συμπολιτών μας και να
αποδείξουμε πως η αυτοδιοίκηση ξέρει
και μπορεί να μάχεται δίπλα στον επι-
χειρηματία, τον επαγγελματία, τον βιο-
παλαιστή, τον εργαζόμενο».

Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων, ο πε-
ριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νε-
κτάριος Φαρμάκης, κατά την παρου-
σίαση των αποτελεσμάτων της δράσης
«Στήριξη επιχειρήσεων που επλήγη-
σαν από την COVID -19 στη Δυτική Ελ-
λάδα», χαρακτηρίζοντας «ως πολύ ση-
μαντικό το γεγονός πως μέσω της συγ-
κεκριμένης δράσης, προϋπολογισμού
30 εκατομμυρίων ευρώ, επιχορηγούν-
ται πάνω από 1.000 επιχειρήσεις που
αντανακλούν σε διατήρηση τουλάχι-
στον 4.500 θέσεων εργασίας».

«Στηρίζουμε το δικαίωμα στην ερ-
γασία 4.500 ανθρώπων», είπε χαρα-
κτηριστικά, ανακοινώνοντας πως «σύν-
τομα θα κοινοποιηθεί και η δεύτερη αν-
τίστοιχη δράση, προϋπολογισμού 20
εκατ. ευρώ». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρου-
σιάστηκαν, οι ωφελούμενες επιχειρή-
σεις της δράσης, συνολικού προϋπο-
λογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, με

τη μορφή μη επιστρεπτέων επιχορηγή-
σεων, ανέρχονται σε 1.017.

Από αυτές, οι 274 ανήκουν στην κα-
τηγορία των επιχειρήσεων μεταποί-
ησης και πρωτογενούς τομέα, οι 358
στην κατηγορία των επιχειρήσεων εμ-
πορίου και υπηρεσιών και οι 385 ανή-

κουν κατηγορία εστίασης και τουρι-
σμού.

Σε επίπεδο γεωγραφικής κατανο-
μής, 313 επιχειρήσεις έχουν έδρα στην
Αιτωλοακαρνανία, 491 επιχειρήσεις
έχουν έδρα στην Αχαΐα και 213 επιχει-
ρήσεις έχουν έδρα στην Ηλεία.
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Η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας στηρίζει τις επιχειρήσεις

ΕΚΤ: Ρυθμό ανάπτυξης 4,4%
προβλέπουν οι αναλυτές 

Χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για το 2021
και υψηλότερο για το 2022 προβλέπουν οι ανα-
λυτές που συμμετείχαν στην έρευνα της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Survey of Profes-
sional Forecasters) για το πρώτο τρίμηνο του
2021.

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές προβλέπουν ότι
το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα αυξηθεί φέτος
4,4%, κατά 0,9 της ποσοστιαίας μονάδας λιγό-
τερο από ότι εκτιμούσαν το προηγούμενο τρί-
μηνο, όταν ανέμεναν αύξηση του ΑΕΠ κατά
5,3%. Για το 2022 προβλέπουν ρυθμό ανάπτυ-
ξης 3,7% έναντι πρόβλεψης 2,6% στο προ-
ηγούμενο τρίμηνο, ενώ για το 2023 αναμένουν
σημαντική επιβράδυνση του στο 1,9%.

Για την ανεργία, οι αναλυτές προβλέπουν
ελαφρά χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με την
προηγούμενη έρευνα. Συγκεκριμένα, αναμέ-
νουν ότι θα ανέλθει στο 8,9% φέτος και στο
8,3% το 2022 έναντι 9,1% και 8,4%, αντίστοι-
χα, το προηγούμενο τρίμηνο. Για το 2023 προ-
βλέπουν περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο
7,8%.



H Anytime της Interamerican, η πρώτη direct ασφάλιση στην Ελλάδα, επέλεξε να
κλείσει τη δύσκολη χρονιά που πέρασε αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προσφοράς
και υποστήριξης προς το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα. Με τη συνεργασία του γνωστού chef
Άκη Πετρετζίκη, ετοιμάστηκε ένα εορταστικό χριστουγεννιάτικο μενού αποκλειστικά
για τα παιδιά του Ιδρύματος και τους ανθρώπους που τα φροντίζουν, το οποίο προ-
σφέρθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης των ανθρώπων της Anytime στο Ίδρυμα. Εκεί,
τα παιδιά και οι εκπρόσωποι της διοίκησης του Ιδρύματος είχαν την ευκαιρία να ενημε-
ρώσουν τους ανθρώπους της Anytime για την ιστορία, τους στόχους και τις ανάγκες
του Ιδρύματος. Η Anytime συνέδραμε οικονομικά το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα για την
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του. Παράλληλα, για να γίνει ευρέως γνωστό το
έργο του Ιδρύματος, η Anytime οργάνωσε ένα ειδικό εορταστικό Christmas Live
Event για τους 500.000 φίλους της στα Social Media.
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Με την σταδιακή επανέναρξη λειτουργίας της αγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται δίπλα στις μικρές εμπορικές επιχειρή-
σεις της γειτονιάς σε όλη την Ελλάδα με το καινοτόμο πρόγραμμα ‘Ψωνίζω στη Γειτονιά’.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
(ΕΣΕΕ) που εκπροσωπεί τον εμπορικό κόσμο και γενικότερα την μικρομεσαία επιχείρηση, η Τράπεζα με το πρόγραμμα αυτό στη-
ρίζει τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στις αντιξοότητες της συγκυρίας, αλλά και ευρύτερα να εκσυγχρονιστούν
και να αναπτυχθούν.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 15.000 επιχειρήσεις που αποτελούν πλέον μέλη μιας «κοινότητας», όπου οι επιχειρήσεις
απολαμβάνουν πολλαπλά προνόμια και οι καταναλωτές πελάτες τους σημαντικά κίνητρα. Έτσι, η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί
μια βάση σταθερής συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους σε κάθε γειτονιά, προάγει το αίσθημα αλλη-
λεγγύης και αλληλοϋποστήριξης, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ‘Ψωνίζω στη Γειτονιά’ απολαμβάνουν προνόμια και προσφορές. 
Συγκεκριμένα:
-Μια τυχερή επιχείρηση κερδίζει με κλήρωση €1.000 κάθε εβδομάδα μέχρι 31/12/2021 για την κάλυψη λειτουργικών της

εξόδων.
-Προβολή της επιχείρησης στο www.psonizostigeitonia.gr και στα προωθητικά μέσα του προγράμματος
-Δυνατότητα εξαργύρωσης yellows πελατών από το τερματικό POS της (εφόσον συμμετέχει στο yellow business)
-Εκπτώσεις και προσφορές από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (εφόσον συμμετέχει στο yellow business)

Η Πειραιώς στηρίζει μικρές επιχειρήσεις

Η Anytime δίπλα στα παιδιά του Χατζηκυριάκειου 
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Τα τελευταία χρόνια όλο και πε-
ρισσότεροι καταναλωτές αναζητούν
προϊόντα χωρίς ζάχαρη, καθώς η
στροφή προς την υγιεινή διατροφή
πλέον αποτελεί μια από τις πιο ισχυ-
ρές τάσεις. Μια νέα σειρά από χειρο-
ποίητες μαρμελάδες χωρίς ζάχαρη
με ολόκληρα φρούτα κομμένα στο
χέρι είναι διαθέσιμη στην αγορά και
περιέχει μόνο φυσικά σάκχαρα, άλ-
λων γλυκαντικών ή συντηρητικών. Η
γεύση των μαρμελάδων Evlogia προ-
έρχεται μόνο από φρούτα και χυμό
φρούτων και η επεξεργασία τους γί-
νεται σε μία μονάδα εφοδιασμένη με
τελευταίας τεχνολογίας γραμμή πα-
ραγωγής. Οι πρώτες ύλες διαχειρί-
ζονται σε ήπιες συνθήκες θέρμαν-
σης, ώστε να διατηρούνται το χρώμα
και η γεύση των φρούτων στην βέλτι-
στη δυνατή κατάσταση. Οι μαρμελά-
δες Evlogia είναι διαθέσιμες σε γεύ-
σεις όπως φράουλα με άρωμα μπι-
σκότο, πορτοκάλι με άρωμα σοκολά-

τα, πορτοκάλι με ούζο, σύκο με τσί-
πουρο κ.α και μπορούν να καταναλω-

θούν στο πρωινό, σε σαλάτες, σε
smoothies και χυμούς.

Εκπτώσεις έως και 50% στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου
Στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου θα

μπορούν οι επισκέπτες πλέον να προμη-
θευτούν μεταξύ πολλών άλλων κωδικών,
τη νέα σειρά «Ζυμαρικά με λαχανικά» της
εταιρείας Μπάρμπα Στάθης, σύμφωνα με
ανακοίνωση της εταιρείας. Πρόκειται για
επιλεγμένα, ελληνικά ζυμαρικά με λαχανι-
κά, σε ξεχωριστούς συνδυασμούς και
υψηλή διατροφική αξία στους τύπους πέ-
νες με αρακά και κολοκυθάκι, πένες με
σπανάκι, κριθαράκι με μανιτάρια και βίδες
ολικής με μελιτζάνα και βασιλικό, τα οποία
μάλιστα συνοδεύονται από έκπτωση 50%
για τους πελάτες των καταστημάτων Πα-
παγεωργίου. Η εταιρεία Βασ. Παπαγεωρ-
γίου Α.Ε. Super Markets δραστηριοποιεί-
ται στα Ιωάννινα, στον χώρο των τροφί-
μων, με ιστορία που ξεκινά από το
1925.Είναι μια Γιαννιώτικη επιχείρηση
που αριθμεί συνολικά έξι καταστήματα κυ-
ρίως σε κεντρικά σημεία της πόλης. Απα-
σχολεί συνολικά 204 εργαζόμενους πλή-
ρους απασχόλησης και από το 1996 είναι
μέλος του ΕΛΟΜΑΣ, του μεγαλύτερου
ομίλου αγορών Super Market στην Ελλά-
δα. Στα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου εί-
ναι διαθέσιμη μια μεγάλη ποικιλία προϊόν-
των και παράλληλα προσφέρεται δωρεάν
διανομή κατ’ οίκον. Με έκπτωση 50% θα
διατίθεται μέχρι τις 2/2 και το βιταμινούχο
νερό Superfruits που κυκλοφορεί σε 3
διαφορετικές γεύσεις.

Μαρμελάδες Evlogia χωρίς ζάχαρη



Με νέους κωδικούς έχει επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της η γνωστή εταιρεία Κα-
ραμολέγκος. Το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει τα προϊόντα:

-Σταρένιο Ψωμί σε Φέτες ΔΕΚΑ: Το Σταρένιο «Δέκα», βασισμένο σε μία νέα συν-
ταγή, αγγλικού τύπου ψωμιού σε φέτες, αποτελεί ένα ψωμί ελεύθερης διόγκωσης,
με ιδιαίτερη γεύση και υφή, παχιά φέτα, κατάλληλο για αλμυρές και γλυκές παρα-
σκευές. Κυκλοφορεί σε λευκή συσκευασία, που αντικαθιστά την παλιά γαλάζια.

-ΔΕΚΑ Brioche Burger: Το “Δέκα BriocheBurger” αποτελεί ένα αφράτο ψωμί για
σπιτικά burger, με βουτυρένια γεύση και άρωμα, που κυκλοφορεί σε αδιαφανή συ-
σκευασία με 4 τεμάχια.

-Βάση για πεϊνιρλί: Ένα νέο προϊόν έχει ενταχθεί και στη σειρά των «Αξιαγάπι-
των». Πρόκειται για μια παραδοσιακή βάση για πεϊνιρλί, σε συσκευασία τεσσάρων τε-
μαχίων, με αφράτο προζύμι, ψημένο παραδοσιακά, από υλικά υψηλής ποιότητας.

Μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Φρουτεμπορική Μυλωνάς. Η εται-
ρεία περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιό της μια ευρεία γκάμα οπωροκηπευτικών από Έλληνες παραγωγούς, σύμφωνα με την επο-
χή, αλλά και εξωτικά φρούτα σε ανταγωνιστικές τιμές. Παράλληλα, στη Φρουτεμπορική Μυλωνάς ο πελάτης μπορεί να βρει θρε-
πτικούς ξηρούς καρπούς, ωμούς ή ψημένους και αποξηραμένα φρούτα, παξιμάδια από σιτάρι ή κριθάρι, με ή χωρίς ελαιόλαδο,
ζυμαρικά, μια μεγάλη ποικιλία ροφημάτων, όπως γάλατα και αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, σάλτσες και μπαχαρικά. Η Φρου-
τεμπορική Μυλωνάς δραστηριοποιείται στην αγορά από το 1955 προσφέροντας φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά. Με 6
καταστήματα στην Αττική, σήμερα, η τρίτη γενιά της οικογένειας, έχει πραγματοποιήσει δυναμική είσοδο στα social media. Μέσα
από το ολοκαίνουργιο website, ο πελάτης έρχεται εύκολα σε επαφή με τα καταστήματα και έχει άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες
delivery της εταιρείας.

Φρουτεμπορική Μυλωνάς: Μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσίες delivery

Νέοι κωδικοί στο χαρτοφυλάκιο της Καραμολέγκος
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Νωπά κρέατα
Καπέτης Πολύβιος

Σε συλλεκτική συσκευασία η σοκολάτα Lacta

Έπειτα από μία χρονιά που άλλαξε τον κόσμο και οι λέξεις «μαζί» και «κοντά» απέκτησαν διαφορετικό νόημα, η Lacta
αναγνωρίζει τη σημασία της αγάπης και καλεί τους καταναλωτές να τη μοιραστούν με τη νέα συλλεκτική συσκευασία. Με
αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, η Lacta αφαιρεί το λογότυπό της από την πιο αναγνωρίσιμη συσκευασία, παρα-
χωρώντας τη θέση του στη λέξη «Love», την «καρδιά» της μάρκας. Σε έναν κόσμο που η προσωπική επαφή είναι δύσκολη
και οι μέρες περνούν χωρίς να βλέπουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, η Lacta υπενθυμίζει ότι η αγάπη είναι για να τη μοι-
ράζεσαι με όποιον εσύ θες. Μία πανανθρώπινη αξία που σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, μας ενώνει ώστε να
ανταπεξέλθουμε στις νέες συνθήκες της καθημερινότητας. Η νέα καμπάνια #ShareTheLove ενώνει τους καταναλωτές
και τους καλεί να μοιραστούν τη δική τους σοκολάτα με τους δικούς τους ανθρώπους γιατί όταν η πραγματικότητα μας χω-
ρίζει, υπάρχει κάτι που μας κρατάει μαζί.  

Η εταιρεία Καπέτης Πολύβιος ΑΕ δραστηριοποιείται στην κατηγορία
των νωπών κρεάτων και έχει την έδρα της στην κεντρική κρεαταγορά Αθη-
νών, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Από το 1975, αποτελεί μια καταξιωμένη
εταιρεία στην εισαγωγή, την εμπορία κρεάτων, τη χονδρική διανομή σε
κρεοπωλεία και εστιατόρια, τη διανομή σε σούπερ μάρκετ, αλλά και σε ξε-
νοδοχεία. Διαθέτει μια μεγάλη γκάμα σε φρέσκα κρέατα όπως αρνί, κατσί-
κι, μοσχάρι και χοιρινό.

Σοκολατούχο
ρόφημα Choco-la
από τη Μεβγάλ

Αρκετούς νέους κωδικούς σε γαλακτο-
κομικά προϊόντα έχουν λανσάρει το τελευ-
ταίο διάστημα οι βιομηχανίες που δραστηριο-
ποιούνται στη χώρα μας, δίνοντας έμφαση
και σε σοκολατούχα ροφήματα που στο-
χεύουν κυρίως στο παιδικό και εφηβικό κα-
ταναλωτικό κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία Μεβγάλ έχει
εντάξει στη γκάμα της το σοκολατούχο ρόφη-
μα Choco-la, το οποίο παράγεται από 100%
ελληνικό φρέσκο γάλα και κακάο και είναι
κατάλληλο για όλες τις ώρες της ημέρας. Το
προϊόν περιέχει 3,7% λιπαρά, διαθέτει πλού-
σια γεύση και διατίθεται σε συσκευασία του
μισού λίτρου.
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