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Η ασφάλεια των τροφίμων
αποτελεί καίριο ζήτημα για την
κοινωνία λόγω της πανδημίας
του κορονοϊού, όπως
προκύπτει από τα
αποτελέσματα παγκόσμιας
έρευνας της Tetra Pak, σε
συνεργασία με την εταιρεία
ερευνών Ipsos. 

Σ την 13η έκδοση της έρευνας
Tetra Pak Index, καταγράφεται
μια αύξηση δέκα ποσοστιαίων

μονάδων στην ανησυχία των κατανα-
λωτών παγκοσμίως σχετικά με την

ασφάλεια των τροφίμων, με το ποσο-
στό αυτό να ανέρχεται στο 40% έναντι
του 30% που είχε σημειωθεί το 2019.
Επιπλέον, πάνω από το 50% των κα-
ταναλωτών πιστεύουν ότι η ασφάλεια
των τροφίμων είναι ευθύνη των πα-
ραγωγών και το νούμερο ένα ζήτημα,
το οποίο οι εταιρείες θα πρέπει να αν-
τιμετωπίσουν τώρα αλλά και στο μέλ-
λον. Σύμφωνα με την έρευνα, η υγεία
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ζή-
τημα της ασφάλειας των τροφίμων:
τα 2/3 των συμμετεχόντων επισημαί-
νουν ότι το να είναι κάποιος υγιής ση-
μαίνει να έχει πρόσβαση σε ασφαλή
τρόφιμα ενώ το 60% υποστηρίζει ότι

ανησυχεί αν τα τρόφιμα που αγορά-
ζουν είναι υγιεινά και ασφαλή για κα-
τανάλωση. Στην ερώτηση τι θεωρούν
σημαντικότερο σε μια συσκευασία, οι
συμμετέχοντες απάντησαν ότι θα
πρέπει να είναι η ασφάλεια των τρο-
φίμων. Εξέφρασαν, επίσης, τον προ-
βληματισμό τους σε σχέση με το αν οι
περιβαλλοντικές καινοτομίες στις συ-
σκευασίες επηρεάζουν την ασφάλεια
των τροφίμων. Η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων σημείωσε ότι «η χρήση
βιώσιμων συσκευασιών» είναι ένα
από τα θέματα που πρέπει να απασχο-
λήσουν σοβαρά τις εταιρείες τροφί-
μων.
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Ανησυχία για την ασφάλεια
των τροφίμων προκαλεί η πανδημία



Από το β’ τρίμηνο αναμένεται να φανεί «φως στην άκρη του
τούνελ» για την οικονομία, ενώ κάθε μήνας lockdown στο
λιανεμπόριο κοστίζει σε απώλειες 1,4 δισ. ευρώ.

Α υτές τις εκτιμήσεις εξέφρασαν χθες σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις τους ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Θεόδωρος
Σκυλακάκης. Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, όσο περνά ο χρόνος θα αποκαθίστα-

ται σταδιακά η καθημερινότητα και η κάλυψη των απωλειών της πανδημίας, αναμένεται το
2022. Από την άλλη, ο κ. Σκυλακάκης, ανέφερε ότι οι συνέπειες της πανδημίας στον προ-
ϋπολογισμό έχουν οδηγήσει σε τα-
μειακή “ιαμορραγία” 26 δισ. ευρώ,
τα οποία προέρχονται κυρίως από
δανεικά,  που πρέπει να πληρωθούν
και ως εκ τούτου, απαιτείται πολύ
συνετή διαχείριση, γιατί οι πόροι εί-
ναι περιορισμένοι και το δημόσιο
χρέος κινείται σε δυσθεώρητα ύψη.
Ο υπουργός ανέφερε ότι προτεραιότητα τής κυβέρνησης είναι να συνεχιστεί η δημοσιονο-
μική χαλάρωση και το 2022 και η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε καθεστώς μετα-
μνημονιακής εποπτείας, πρέπει να αντιμετωπισθεί όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στήριξη
Η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στην κοινωνία για όσο χρειαστεί, ενώ εκτιμάται ότι τα οικο-

νομικά μέτρα στήριξης θα φτάσουν τα 5,9 δισ. ευρώ τους πρώτους μήνες του τρέχοντος
έτους. Το μεγάλο πρόβλημα στην παρούσα φάση, για τους στόχους της οικονομικής πολιτι-
κής, εντοπίζεται στο απαγορευτικό που ισχύει στις “κόκκινες” περιοχές. Μάλιστα, το μηνι-
αίο κόστος ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ, αφού εκεί παράγεται το 67% του τζίρου της οικονο-
μίας. Είπε, παράλληλα, ότι για κάθε μήνα που συνεχίζονται τα μέτρα, ο ρυθμός ανάπτυξης
υποχωρεί κατά 0,8% και το πρωτογενές έλλειμμα επιβαρύνεται κατά 0,7%. 

Η κυβέρνηση σαφώς και θέλει να λειτουργεί το εμπόριο εύρυθμα και με τη μεγαλύτερη
δυνατή υγειονομική ασφάλεια”, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας, παραπέμπον-
τας ωστόσο, στις εισηγήσεις που γίνονται από τους ειδικούς, σε σχέση με το άνοιγμα της
αγοράς. Ως προς τον τουρισμό, ανέφερε ότι δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον
κόσμο και η πορεία του θα εξαρτηθεί από την πορεία των εμβολιασμών και τα υγειονομικά
πρωτόκολλα. «Προσδοκούμε», είπε «ότι το 2021 ο τουρισμός θα πάει καλύτερα από το
2020, ωστόσο δεν θα φθάσει στα επίπεδα του 2019». 

Μόνο ενισχύσεις
Το υπουργείο Οικονομικών αυτήν τη στιγμή μπορεί να παρέχει μόνο ενισχύσεις και όχι

φοροελαφρύνσεις, καθώς η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη και τα δεδομένα μεταβάλλον-
ται, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών. Ο Θ. Σκυλακάκης ανέφερε ότι αν
περάσει το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου, τότε θα υπάρξει καλύτερη ορατότητα για την οικονο-
μία, ενώ το καλοκαίρι θα υπάρξει ενίσχυση από το τουριστικό ρεύμα, σύμφωνα με όσα περι-
λαμβάνονται στον χάρτη της TUI. Η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά στον χάρτη της ζήτησης για δια-
κοπές και ως εκ τούτου, οι προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας, θα είναι ορατές από φέ-
τος. Αναφερόμενος στα αιτήματα φορέων για περαιτέρω ελαφρύνσεις ο κ. Σκυλακάκης
τους κάλεσε να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να είναι προσεκτικοί καθώς τα λεφτά είναι πε-
ριορισμένα και προέρχονται κυρίως από δανεικά.

Ανησυχία των καταναλω-
τών παγκοσμίως σχετικά με
την ασφάλεια των τροφί-
μων, με το ποσοστό αυτό να
ανέρχεται στο 40% έναντι
του 30% που είχε σημει-
ωθεί το 2019, δείχνουν τα
στοιχεία πρόσφατης έρευ-
νας της TetraPak, σε συνερ-
γασία με την εταιρεία ερευ-
νών Ipsos.

Θύμιος Κτενίδης 
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Τι αλλάζει στις δημόσιες συμβάσεις
και στις απευθείας αναθέσεις

Την αύξηση των ορίων των
απευθείας αναθέσεων από τις
20.000 ευρώ που είναι σήμερα στις
30.000 ευρώ για προμήθεια αγαθών
(π.χ. τροφίμων ή μηχανημάτων),
υπηρεσιών και μελετών και στις
60.000 ευρώ από 20.000 ευρώ για
δημόσια τεχνικά έργα, προβλέπει το
σχέδιο νόμου του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων που
κατατέθηκε στη Βουλή, με το οποίο
επέρχονται αλλαγές στο νόμο
4412/2016 που αφορά στις
δημόσιες συμβάσεις.

Γ ια την εξασφάλιση της διαφάνειας, το νέο
πλαίσιο ορίζει ότι πριν την κατακύρωση -
ανάθεση της σύμβασης, θα πρέπει να

αναρτηθεί για διάστημα πέντε ημερών στο Κεν-
τρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΚΗΜΔΗΣ), ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος
να μπορεί να λάβει γνώση ποιος θα την αναλά-
βει και με το ύψος του τιμήματος. Συνεπώς, αν
κάποιος οικονομικός φορέας μπορεί να προ-
σφέρει καλύτερο τίμημα για την ίδια ποιότητα
προϊόντων ή υπηρεσιών, έχει τη δυνατότητα να
ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή. 

Διαδικασία προσφορών

Στη συνέχεια, αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει
ότι η προσφορά είναι καλύτερη, τότε μπορεί να
τον προσκαλέσει να υποβάλει προσφορά και να
του αναθέσει τη σύμβαση. Επισημαίνεται ότι για
να κατατεθεί νέα προσφορά, θα πρέπει να
υπάρξει πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή
στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τη συγκεκριμέ-

νη πρόνοια, ακόμη και στην περίπτωση των
απευθείας αναθέσεων, θα υπάρχει διαφάνεια,
καθώς πριν την ανάθεσή τους θα τελούν για
πέντε ημέρες υπό δημοσιότητα. Στο ίδιο πλαί-
σιο, δηλαδή της διασφάλισης της διαφάνειας,
για τις απευθείας αναθέσεις συμβάσεων έργων
και για ποσά μεταξύ 30.000 έως 60.000 ευρώ,
η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να απευθύνεται
σε τρεις τουλάχιστον οικονομικούς φορείς και
να επιλέγει τη βέλτιστη προσφορά. Ομοίως και
σε αυτή την περίπτωση ισχύει η δημοσιότητα
των πέντε ημερών.

Πλαίσιο καλής εκτέλεσης
Με το νομοσχέδιο, αλλάζει και η βάση υπο-

λογισμού των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. Ει-
δικότερα, ως προτεινόμενη βάση υπολογισμού
θεωρείται πλέον η εκτιμώμενη αξία της σύμβα-
σης, δηλαδή ο αρχικός προϋπολογισμός αντί
της συμβατικής αξίας που προβλέπεται στις
υφιστάμενες διατάξεις, καθώς και η αναπρο-
σαρμογή του ποσοστού των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης, στις συμβάσεις προμηθειών και γε-
νικών υπηρεσιών, σε 4% αντί του ισχύοντος
5%.

Η διάταξη στοχεύει κυρίως στην αντιμετώπι-
ση των πολύ μεγάλων εκπτώσεων που προσφέ-
ρονται στους διαγωνισμούς δημόσιων έργων,
οι οποίες συμπαρασύρουν σε χαμηλό επίπεδο
και το ύψος της σχετικής εγγύησης καλής εκτέ-
λεσης, και έχουν συχνά ως αποτέλεσμα την
αδυναμία του οικονομικού φορέα να εκτελέσει
την ανατιθέμενη σε αυτόν σχετική σύμβαση.
Επίσης, προσδιορίζεται το ανώτατο ποσοστό της
εγγύησης καλής λειτουργίας, το οποίο δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει το 5% της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης, σε αντίθεση με την υφιστάμενη
διάταξη, με την οποία δεν ορίζεται συγκεκριμέ-
νο ποσοστό και επαφίεται στην απόλυτη ευχέ-
ρεια της αναθέτουσας αρχής να το καθορίσει
στα έγγραφα της σύμβασης.

INFO
Στα 30.000 
για προμήθειες
τροφίμων, παροχή
υπηρεσιών και
μελέτες, στα 60.000
ευρώ για 
τα τεχνικά έργα 



4

Σημαντική επένδυση για τον
«Φρεσκούλη» της Eurocatering

Στην ελληνική εταιρεία
“Eurocatering”, που το 2004
εισήγαγε στην αγορά τις έτοιμες
σαλάτες “Φρεσκούλης”,
επενδύουν από κοινού δύο
επενδυτικές εταιρείες, η EOS
Capital Partners και η Elikonos 2
S.C.A. SICAR, που οι δυο τους
αθροιστικά διαχειρίζονται
κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ.  

Ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της
Eurοcatering, Χρυσόστομος Μαυρό-
πουλος, ο οποίος διατηρεί το πλειοψη-

φικό πακέτο μετοχών, δήλωσε για την επένδυ-
ση των EOS Capital Partners και Elikonos 2
S.C.A. SICAR: «Η επιχειρηματική αυτή κίνηση
αποτελεί επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης τους
στη δυναμική ανάπτυξη της Eurocatering και
στην αξία που δημιουργούμε καθημερινά, για
τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους
συνεργάτες μας και φυσικά τους ίδιους τους
καταναλωτές. Παραμένουμε προσηλωμένοι
στο επιχειρηματικό μας πλάνο και συνεχίζουμε
τη δυναμική οικονομική μας πορεία επενδύον-
τας διαρκώς στην καινοτομία και σε δυνατές
συνεργασίες».

Σε ανοδική πορεία 
οι φρεσκοκομμένες σαλάτες

Το 2019 η Eurocatering, πέτυχε πωλήσεις
35,8 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά φόρων 1,4
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας κατά την πενταετία

2014 -2019 μέσους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυ-
ξης  15% στις πωλήσεις και 14% στην λειτουρ-
γική κερδοφορία EBITDA.  

Το 2020 απορρόφησε πλήρως τους κραδα-
σμούς που προκάλεσε η πανδημία Covid-19,
όπως αποτυπώνεται και στις πωλήσεις που αυ-
ξήθηκαν στα 38,7 εκατ. ευρώ.

Για το 2021 η διοίκηση εκτιμά, ότι οι επιπτώ-
σεις από την πανδημία θα παραμείνουν ήπιες
και η εταιρεία θα μπορέσει να συνεχίσει την
ανοδική της πορεία όπως και το 2020.

Στα σχέδια συμπεριλαμβάνονται επενδύ-
σεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και δημιουρ-
γία νέου ιδιόκτητου εργοστασίου, με σκοπό να
διατηρήσει την ηγετική της θέση σε οπωροκη-
πευτικά και φρεσκοκομμένες σαλάτες, αλλά
και για να δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα.

Η διαδρομή στα οπωροκηπευτικά

H Eurocatering ΑΕ ιδρύθηκε το 2000 και
συνδέεται με όλους τους κρίκους της αγροδια-
τροφικής αλυσίδας μέχρι τον τελικό καταναλω-
τή. Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει τη δια-
λογή, την τυποποίηση και τη διάθεση οπωροκη-
πευτικών κάθε μέρα, σε όλη την Ελλάδα. Από
το 2004, σύστησε στο κοινό τις έτοιμες σαλάτες
ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ.

Σήμερα η Eurocatering διαθέτει παραγωγι-
κές μονάδες σε Αθήνα και Λιβαδειά, κέντρα lo-
gistics, διανομής και πωλήσεων σε Θεσσαλονί-
κη, Λάρισα και Πάτρα κι ένα στόλο από 65 ιδιό-
κτητα φορτηγά-ψυγεία. Έχει επίσης εμπορική
παρουσία και δικό της δίκτυο διανομής στην
αγορά της Βουλγαρίας, μέσω θυγατρικής της.

INFO
38,7 εκατ. ευρώ: 
οι πωλήσεις 
το 2020
2000: Το έτος
ίδρυσης της
εταιρείας
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Η Nestle πουλάει την δρα-
στηριότητα γύρω από το εμ-
φιαλωμένο νερό στη Βόρεια
Αμερική σε δύο private equity
firms, σε μια προσπάθεια να
επικεντρωθεί σε προϊόντα
υψηλών προδιαγραφών.

Η One Rock Capital Part-
ners και η Metropoulos and
Co. θα προσφέρουν 4,3 δισε-
κατομμύρια δολάρια για οκτώ
brands νερού Nestle - συμπε-
ριλαμβανομένων των Poland
Pure Life, Deer Park και Zeph-
yrhills - μαζί με την υπηρεσία
παράδοσης ποτών ReadyRe-
fresh.

Ο επικεφαλής της Metro-
poulos and Co, ο Dean Metro-
poulos - ο ελληνικής καταγω-
γής δισεκατομμυριούχος που
είναι γνωστός για την ανάκαμ-
ψη brands όπως η Hostess
Brands και η Pabst Brewing
Company - θα αναλάβει πρό-
εδρος και προσωρινός CEO
της Nestle Waters North Ame-
rica μετά την ολοκλήρωση της
πώλησης την άνοιξη.

Επιμελητήριο Τρικάλων: Πρόσκληση για τη foodexpo

Nestlé Waters: Ο δισεκατομμυριούχος
με ελληνικές ρίζες

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του ότι θα
συμμετάσχει, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας,  στην 7η Διεθνή
Έκθεση Τροφίμων-Ποτών FOODEXPO που θα πραγματοποιηθεί από 29 Μαΐου
έως 01 Ιουνίου 2021 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan στην Αθήνα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής λήγουν στις 15 Μαρτίου. 

Βραβεία για το 
Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων  διακρίθηκε
με το χάλκινο βραβείο  στον πανελλήνιο δια-
γωνισμό «Best City Awards 2020» στην κα-
τηγορία «Δράσεις Έρευνας Εργασίας» για
την ψηφιακή εφαρμογή «e-Ergasia» όπου
βρίσκεται στο site του Επιμελητηρίου Ιωαννί-
νων με διακριτικό τίτλο «μπες και βρες».

Το τρίτο βραβείο απέσπασε επίσης, από
κοινού με τον Δήμο Ιωαννιτών, στην κατηγο-
ρία «Open Mall» για το Κέντρο Ανοιχτού Εμ-
πορίου.



Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Διαδικτυακές B2B συναντήσεις
Στο πλαίσιο της πρακτικής υπο-

στήριξης προς τις εξωστρεφείς επι-
χειρήσεις, για να διατηρήσουν και
να  ενισχύσουν την παρουσία τους
στη γερμανική αγορά, το Ελληνο-
γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό  Επιμελητήριο, ως επίσημος αντι-
πρόσωπος στην Ελλάδα του Εκθε-
σιακού Οργανισμού του Βερολίνου
και  κατ’ επέκταση και της Διεθνούς
Έκθεσης Ραδιοτηλεοπτικών Μέ-
σων, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών
Συσκευών, IFA, διοργανώνει διαδι-
κτυακά, με τη συνεργασία του Γρα-
φείου Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελ-
λάδας στο Βερολίνο και του Γραφεί-
ου Ο.Ε.Υ. του Ελληνικού Προξενεί-
ου  του Μονάχου, Β2Β Συναντήσεις
με γερμανικές εταιρίες από τον Κλά-
δο Καταναλωτικών & Οικιακών Ηλε-
κτρονικών  Συσκευών την Τετάρτη 2
Ιουνίου 2021 από τις 10:00 έως τις
18:00. 

Oι διαδικτυακές συναντήσεις θα
έχουν στόχο να φέρουν σε επαφή
ελληνικές επιχειρήσεις με ομόλο-
γες  γερμανικές εμπορικές εταιρίες,
που δραστηριοποιούνται στην παρα-
γωγή και στο εμπόριο  καταναλωτι-
κών ηλεκτρονικών συσκευών και
οικιακών ηλεκτρονικών ειδών για
να διερευνήσουν  δυνατότητες συ-
νεργασίας και εμπορικών συμφω-
νιών. 

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημε-

ρώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, σχετι-
κά με τα αναλυτικά στοιχεία που δημο-
σίευσε το υπουργείο Οικονομικών
που αφορούν στους πέντε πρώτους
κύκλους της Επιστρεπτέας Προκατα-
βολής.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία,
μέχρι σήμερα έχουν ενισχυθεί με 6,8
δις, ευρώ συνολικά 544.591 ΑΦΜ
που αντιστοιχούν κυρίως σε μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστη-
ριοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα και
όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν
έδρα τη ΔΟΥ Τρίπολης το σύνολο των
χρηματοδοτήσεων ανήλθε σε
28.321.940 ευρώ, και στο σύνολο των
πέντε κύκλων εγκρίθηκαν 4.446 αιτή-
ματα -ΑΦΜ  δικαιούχων επιχειρήσε-
ων.
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Η τρίτη ψηφιακή εκδήλωση ευαισθη-
τοποίησης για τα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας διοργανώθηκε μέσω της
πλατφόρμας Zoom, από το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονί-
κης (ΕΒΕΘ), εταίρο του έργου IPMED.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο
κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν να
ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά
με τη σημασία της διαχείρισης των δι-
καιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην
επιχειρηματική ανάπτυξη και γενικότερα
να συμβάλει στη βελτίωση της γνώσης
των επιχειρήσεων και άλλων φορέων
σχετικά με αυτά.

Τριάντα εννέα αντιπρόσωποι νεο-
φυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
νέοι και γυναίκες επιχειρηματίες, ερευ-
νητές, δικηγόροι, στελέχη εμπορικών
και βιομηχανικών επιμελητηρίων, τοπι-
κών αναπτυξιακών εταιρειών και πανεπι-
στημίων συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυ-
νε ο κ. Κωνσταντίνος Μωραΐτίδης, υπεύ-

θυνος συμβουλευτικής επιχειρήσεων
της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΘ,
ενώ ο κ. Αντώνιος Μπούμπουλας, προ-

ϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και
Έρευνας, παρουσίασε τους στόχους του
IPMED και τις δράσεις του. 

Επιμελητήριο Λάρισας: Έκδοση εγγυητικής επιστολής 

ΕΒΕΘ: 39 νεοφυείς και ΜμΕ 
στην τρίτη ψηφιακή εκδήλωση

Tο Επιμελητήριο Λάρισας ενημερώνει ότι η έκδοση της εγγυητικής συντελείται διαζευκτικά, είτε από τα Τραπεζικά Ιδρύματα
(με προσωπική μετάβαση) είτε από το ΤΣΜΕΔΕ (ηλεκτρονικά αλλά αποκλειστικά για τα μέλη του) και από το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων, (ΤΠΔ).

Όσον αφορά δε, στη διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής από το ΤΠΔ απαιτείται αφενός μεν η μετάβαση στην
τράπεζα για έκδοση προσωπικής επιταγής αντιστοίχου ποσού, αφετέρου δε η  μετάβαση (κατόπιν ραντεβού) στο ΤΠΔ καθώς και
η κατάθεση της προσωπικής επιταγής για την έκδοση και παραλαβή της εγγυητικής. Με το πέρας της διαδικασίας επιστρέφεται η
εγγυητική επιστολή και για την είσπραξη της απαιτείται η αντίστροφη ακριβώς χρονοβόρα πορεία.
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Δέσμευση Πιερρακάκη για τη διαχείριση
των Ατομικών Επιχειρήσεων

Στην απλούστευση της διαδικασίας ίδρυσης
των ατομικών επιχειρήσεων μέσω του
Γ.Ε.ΜΗ και των Επιμελητηρίων, θα
προχωρήσει το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, όπως ανακοίνωσε ο
αρμόδιος υπουργός, Κυριάκος
Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της
ενημερωτικής τηλεδιάσκεψης, στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Αθήνας, στην οποία
συμμετείχαν μέλη της Διοίκησης και
εκπρόσωποι παραγωγικών και βιοτεχνικών
κλάδων .

Ο κ. Πιερρακάκης, ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι δεν θα
αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης
των ατομικών επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι

«στόχος είναι να την κάνουμε ευκολότερη και καλύτε-
ρη. Δεν θα πάρουμε από τα Επιμελητήρια την πρωτο-
βουλία. Θα προχωρήσουμε στην βελτίωση της διαδικα-
σίας, προκειμένου να μπορεί κάποιος να ιδρύσει μια
ατομική επιχείρηση από το σπίτι ή την δουλειά του. Η ψη-
φιοποίηση και η απλοποίηση της διαδικασίας, είναι το
κυρίαρχο μέλημά μας».

Τα ψηφιακά δεδομένα

Όσον αφορά στα εμπορικά, επιχειρηματικά δεδομέ-
να, ο Υπουργός επισήμανε ότι έχει ζητήσει ήδη την ψη-
φιοποίηση και το περαιτέρω «άνοιγμα» των βάσεων δε-
δομένων του Δημοσίου. Πρέπει όμως πρώτα, να δια-
σφαλιστεί πλήρως η νομιμότητα και τα προσωπικά δεδο-
μένα, για να είναι αξιοποιήσιμα. «Στο data.gov.gr αξιο-
ποιούνται δεδομένα, με το σωστό τρόπο και είναι επε-
ξεργάσιμα για όποιον επιθυμεί να λάβει πληροφορίες,
όπως για παράδειγμα κάποιος ερευνητής», επισήμανε ο

υπουργός.
Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, κατά την διάρκεια

του 2020, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 35
εκατ. ηλεκτρονικές συναλλαγές, ενώ 2021 τα ψηφιακά
δεδομένα στην χώρα αλλάζουν και σχεδιάζονται από το
Υπουργείο 448 ενέργειες, για τα επόμενα 4 χρόνια, με
στόχο τον εκσυγχρονισμό του κράτους, την απλοποίηση
των διαδικασιών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των
πολιτών και την ενίσχυση του επιχειρείν.

Υστέρηση στον τομέα 
ψηφιακού μετασχηματισμού

Από την πλευρά του Β.Ε.Α, ο Α’ αντιπρόεδρος, Κώ-
στας Δαμίγος, τόνισε ότι οι ελληνικές Πολύ Μικρές και
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, εμφανίζουν σημαντική
υστέρηση στον τομέα ψηφιακού μετασχηματισμού, για
δυο κυρίως λόγους:

-την έλλειψη δυνατότητας επενδύσεων στη σύγχρο-
νη τεχνολογία και

-την έλλειψη εμπειρίας και τεχνογνωσίας των επι-
χειρηματιών, αλλά και των στελεχών των επιχειρήσεων,
να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν τη σύγχρονη τε-
χνολογία, στην καθημερινή λειτουργία. 

Οι προτάσεις του Β.Ε.Α.

Το Β.Ε.Α πρότεινε παρεμβάσεις για την στήριξη των
παραγωγικών επιχειρήσεων: 

- την ένταξη προγραμμάτων με αντικείμενο τον Ψη-
φιακό Μετασχηματισμό, στο ΕΣΠΑ και την απλοποίηση
στην ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

- την ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων και
των κινήτρων για επενδύσεις ψηφιακής αναβάθμισης
και

-την επένδυση σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
και τη δημιουργία δικτύου υποστήριξης για τις ΜμΕ,
στην ψηφιακή εκπαίδευση.

INFO
2020: 35 εκατ. 
και πλέον 
οι ηλεκτρονικές
συναλλαγές
448: οι ενέργειες
που σχεδιάζονται
για τα ψηφιακά
δεδομένα



9

Η Lavazza λανσάρει στην Ελλάδα το
premium χαρμάνι της Qualità Oro Moun-
tain Grown, ολοκληρώνοντας τη σειρά
Qualità Oro στην αγορά, οδηγώντας έτσι
τον πειραματισμό σε ένα άλλο επίπεδο.
Από το 1895 η οικογένεια Lavazza έχει
αφοσιωθεί στην αναζήτηση της τελειότη-
τας του καφέ. Η σειρά Qualità Oro αντι-
προσωπεύει επάξια τη δέσμευσή της για
παροχή υψηλών ποιοτικών προτύπων,
μαζί με καινοτόμες φόρμουλες και χαρ-
μάνια, με στόχο να προσφέρει στους κα-
ταναλωτές μια αξέχαστη γεύση και εμπει-
ρία καφέ. Qualità Oro Mountain Grown, η
υψηλότερη νότα μιας τέλειας συμφωνίας,
είναι ένας 100% καφές Arabica, γεμάτος
χαρακτήρα και προσωπικότητα, που δημι-
ουργήθηκε με τις πιο πολύτιμες ποικιλίες
Arabica που καλλιεργούνται σε εύφορες
ορεινές εκτάσεις. Το τέλειο χαρμάνι του
Qualità Oro Mountain Grown, ιδανικό για
προετοιμασία στο σπίτι σε καφετιέρα mo-
ka, είναι ένας καφές μεγάλου υψομέ-
τρου: η καλύτερη ποιότητα του καφέ ευ-
δοκιμεί σε υψόμετρα έως 2.000 μ., όπου
η ωρίμανση γίνεται με πιο αργό ρυθμό χά-
ρη στις ακραίες διακυμάνσεις της θερμο-

κρασίας. Αυτές οι ποικιλίες είναι συνήθως
ιδιαίτερα γλυκές και αρωματικές και ξε-
χωρίζουν για την οξύτητα και τις φρουτώ-
δεις, φλοράλ νότες. Το Qualità Oro Mo-

untain Grown είναι πλούσιο και βελούδι-
νο. Πρόκειται για μία υψηλότερη έκφρα-
ση, τόσο της τέχνης Lavazza, όσο και της
εξαιρετικής κληρονομιάς της.

Χυμοί φρούτων Lemonodasos

Νέος καφές Qualità Oro Mountain Grown

Με έμπνευση από τη μαγεία
και την ιστορία του Λεμονοδάσους
του Πόρου Τροιζηνίας, η οικογέ-
νεια Βλάχου δημιουργεί σήμερα
τη σειρά προϊόντων Lemonoda-
sos, χρησιμοποιώντας ταυτόχρο-
να και την τοπική παραγωγή ως
πρώτη ύλη. Στο χαρτοφυλάκιο της
οικογένειας Βλάχου εριλαμβά-
νονται μεταξύ άλλων και οι χυμοί
Lemonodasos.

Οι χυμοί φρούτων Lemonoda-
sos είναι 100% φυσικοί, 100%
χωρίς συντηρητικά και 100% χει-
ροποίητοι. Παραμένουν πιστοί στη
φιλοσοφία για αγνή σπιτική ποι-
ότητα, καθώς η εταιρεία επιλέγει
τα πιο φρέσκα και ζουμερά λεμό-
νια για τους χυμούς, που τα στίβει
στο χέρι για μια αληθινά απολαυ-
στική γευστική εμπειρία.

Το Λεμονοδάσος του Πόρου
Τροιζηνίας, μια έκταση 500 στρεμ-
μάτων από λεμονιές, απλωμένη
κατά μήκος των ακτών της Πελο-
ποννήσου, αποτελεί ακόμα και σή-
μερα σημείο αναφοράς για την πε-
ριοχή. 
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Βιολογικό μέλι «Μελίγυρις»
Ένα πιστοποιημένο

βιολογικό μέλι που συλ-
λέγεται από τα πιο ευγενή
βότανα της ανοιξιάτικης
χλωρίδας της Κρήτης,
όπως θρίμπα, θυμάρι,
μαλοτίρα, έβενο και άλλα
δασικά φυτά είναι διαθέ-
σιμο από την «Μελίγυ-
ρις». Συλλέγεται την
Άνοιξη είναι ανοιχτόχρω-
μο με πλούσια γεύση,
ενώ διαθέτει υψηλή θρε-
πτική αξία και ισχυρή αν-
τιοξειδωτική δράση λόγω
του συνδυασμού σπά-
νιων φαρμακευτικών βο-
τάνων. Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί στο τσάι και
στον καφέ αντί για ζάχα-
ρη, σαν σιρόπι πάνω στο
γιαούρτι και το παγωτό,
σαν ένα υγιεινό και θρε-
πτικό snack με ξερά σύκα
και ξηρούς καρπούς, πά-
νω σε βουτυρωμένο ψω-
μί, ζεστές τηγανίτες, βά-
φλες και λουκουμάδες.
Το Βιολογικό μέλι Δά-
σους, Θυμαριού & Αγριο-
βοτάνων από την Κρήτη
«Μελίγυρις» είναι διαθέ-
σιμο σε γυάλινο βάζο των
300g, 450g και 800g.

Μουστοπιπεριά από την οικογένεια Ναουμίδη
Η οικογένεια Ναουμίδη, με στόχο την ανάδειξη

και την προώθηση της γνήσιας πιπεριάς Φλωρίνης,
παράγει με χειροποίητο τρόπο καινοτόμα προϊόν-
τα, που έχουν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη τις ντό-
πιες ποικιλίες της πιπεριάς Φλωρίνης. Στον Άγιο
Παντελεήμονα του Νομού Φλωρίνης, σε υψόμε-
τρο εξακοσίων περίπου μέτρων και σε ένα ιδιαίτε-
ρο ξηρό μικρόκλιμα, καλλιεργεί τη φημισμένη
κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης στο αγρόκτημα της, την
οποία μεταποιεί και συσκευάζει στην πετρόκτιστη
μονάδα της, ένα ζωντανό παράδειγμα αρμονικού
συνδυασμού παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και
σύγχρονων εγκαταστάσεων. Μάλιστα, για να εξα-
σφαλίσει την ποιότητα και τη γνησιότητα της συγκε-
κριμένης ποικιλίας, διατηρεί το δικό της σπορείο.
Διαθέτει μεταξύ άλλων το προϊόν Μουστοπιπεριά,
που παράγεται από κόκκινη γεμιστή πιπεριά γνήσια
Φλωρίνης με λάχανο, καρότο, σέλινο, σκόρδο, ξύ-
δι και μούστο από 100% ξινόμαυρο σταφύλι. Πρό-
κειται για χειροποίητο προϊόν, που σερβίρεται δρο-
σερό ως ορεκτικό.
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Το κατσικίσιο τυρί ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙ-
ΟΥ είναι ένα αρωματικό, εύπεπτο και
εύγεστο λευκό τυρί, σε άλμη που πα-
ρασκευάζεται από κατσικίσιο γάλα το
οποίο παραλαμβάνεται αποκλειστικά
από αίγες που βόσκουν ελεύθερες ή
σε επιλεγμένες φάρμες στην περιοχή
της ορεινής Τριχωνίδας η χλωρίδα της
οποίας προσφέρει ένα ιδιαίτερο άρω-
μα στο τυρί. Η ημικρεμώδης εξαιρετικά
απαλή υφή του με πλούσια λιπαρότη-
τα, βουτυρώδη χαρακτήρα και έντονη
φρέσκια γεύση με μια διακριτική υπό-
ξινη επίγευση ταιριάζει απόλυτα στις
γευστικές προτιμήσεις του Έλληνα κα-
ταναλωτή που είναι εξοικειωμένος με
τα λευκά φρέσκα τυριά και το κατσικί-
σιο γάλα. Παρασκευάζεται με υπομο-
νή, μεράκι και με τον παραδοσιακό
τρόπο των έμπειρων τυροκόμων σε
απόλυτα υγιεινές συνθήκες που προ-
στατεύουν τον αγνό και παραδοσιακό
χαρακτήρα του τυριού. Με δυνατότητα
επεξεργασίας πάνω από 15 τόνους γά-
λα την ημέρα, το τυροκομείο ΠΑΠΑ-
ΘΑΝΑΣΙΟΥ διαθέτει με επιτυχία τα
προϊόντα του στην ελληνική αγορά, αλ-
λά και στο εξωτερικό.

Bαλσάμικο ξύδι Messino

Kατσικίσιο τυρί Παπαθανασίου

Η εταιρεία Παπαδέας
έχει παντρέψει το παλαι-
ωμένο βαλσάμικο ξύδι
‘MESSINO’ με μούστο
από Μεσσηνιακά σταφύ-
λια και δημιούργησε ένα
νέο υπέροχα γευστικό
προϊόν. Την κρέμα βαλσά-
μικου ‘MESSINO’. Η κρέ-
μα βαλσάμικου MESSINO
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε πράσινες σαλάτες ,για
γαρνίρισμα σε πιάτα ψη-
τών κρεατικών, χοιρινό ή
κοτόπουλο, ψητά λαχανι-
κά ή και σε ψητές πατάτες.
Μπορεί να διακοσμήσει
ποικιλίες τυριών και αλ-
λαντικών ή να συνοδεύσει
μια απίθανη ιταλική σαλά-
τα caprese με μοτσαρέλα,
ντοματίνα, ρόκα και επικά-
λυψη κρέμας βαλσάμικου
MESSINO. Το προϊόν κα-
τάγεται από την Καλαμάτα
και κυκλοφορεί σε συ-
σκευασία των 250ml.

Λουκούμια
Παπαγεωργίου

Εδώ και τρεις γενιές, η εταιρεία «ΠΑΠΑ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» παρασκευάζει με μεράκι, πιστή
στην παραδοσιακή συνταγή της, χωρίς γλυ-
κόζη, Λουκούμια μοναδικής και χαρακτηρι-
στικής υφής, σε ποικιλία πλούσιων γεύσεων
που διατηρούνται στον χρόνο. Ο μοναδικός
αυτός τρόπος παρασκευής, δημιουργεί ένα
φυσικό γλύκισμα, μέρος της Ελληνικής πα-
ράδοσης, αλλά και μία σύγχρονη ευχαρίστη-
ση με λίγες θερμίδες για μικρούς και μεγά-
λους. Συνοδεύει άριστα τον καφέ, εμπλουτί-
ζει τον μπουφέ, και αποτελεί ένα ευχάριστο
κολατσιό με μπισκότα ή χωρίς.




