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Μια νέα εικόνα στην αγορά
διαμόρφωσε η πανδημία, σύμ-
φωνα με έρευνα του ΣΕΛΠΕ
που δείχνει ότι οι ηλεκτρονικές
αγορές θα κυριαρχήσουν στο
μέλλον. Σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα της έρευνας, το 49%
δηλώνει ότι θα συνεχίζει να
αγοράζει μέσω διαδικτύου
ακόμα και μετά το άνοιγμα των
φυσικών καταστημάτων. Τα
ποσοστά είναι εξίσου μεγάλα
στην εξειδικευμένη αγορά των
ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ
και αυξημένα στην περίπτωση
της αγοράς του έτοιμου φαγη-
τού. Εκτιμάται, ότι η αλλαγή

που έχει επέλθει στις αγορα-
στικές συνήθειες θα διατηρη-
θεί σε ένα μεγάλο βαθμό και
μετά την επίλυση του υγειονο-
μικού προβλήματος. Η έρευνα
έδειξε ότι ποσοστό 61% των
χρηστών διαδικτύου προέβη
σε κάποια αγορά μέσω διαδι-
κτύου το τελευταίο 15ήμερο,
ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέ-
ση με το προηγούμενο έτος.
Υψηλά ποσοστά καταγράφον-
ται σε δύο άλλες μεγάλες κατη-
γορίες online αγορών, συγκε-
κριμένα για τις online αγορές
τροφίμων μέσω διαδικτύου σε
ποσοστό 14% και των αγορών

έτοιμου φαγητού-delivery σε
ποσοστό 45%, αριθμοί πολλα-
πλάσιοι των μετρήσεων σε σχέ-
ση με το 2019. Τα ποσοστά ικα-
νοποίησης από τις υπηρεσίες
παράδοσης εξακολουθούν να
είναι ένας πιθανώς ανασταλτι-
κός παράγοντας για την περε-
ταίρω ανάπτυξη των ηλεκτρο-
νικών αγορών. Στην γενική
ερώτηση σε σχέση με την ικα-
νοποίηση από τις υπηρεσίες
παράδοσης για όλα τα είδη μό-
λις το 38% δηλώνει πολύ ικα-
νοποιημένο. Το 36% δηλώνει
λίγο ικανοποιημένο και το 25%
καθόλου ικανοποιημένο. 
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Ηλεκτρονικές αγορές στα 
τρόφιμα και μετά την πανδημία



Το καταναλωτικό κλίμα εξακο-
λουθεί να παραμένει αρνητικό,
ωστόσο, ο κλάδος των τροφίμων εξα-
κολουθεί να είναι ο μεγάλος πρωτα-
γωνιστής τόσο για τον αγροτικό το-
μέα, όσο και τη βιομηχανία και το λια-
νεμπόριο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσε-
ων Λιανικής και Πωλήσεως Ελλάδος
σε συνεργασία με το Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, το 50% των χρη-
μάτων των νοικοκυριών δαπανάται
για την αγορά τροφίμων. Μάλιστα, το
ποσοστό αυτό ήταν αυξημένο σε σχέ-
ση με το 2019, οπότε είχε διαμορφω-
θεί στο 41%.

Από την άλλη πλευρά, παρατηρεί-
ται ένας προβληματισμός σε σχέση
με τις προσδοκίες για το α ́εξάμηνο
του έτους, καθώς η μείωση των εισο-
δημάτων "ψαλίζει" και τις δαπάνες
για την αγορά τους. Έτσι, 1 στους 2
καταναλωτές της έρευνας, δηλώνει
ότι σίγουρα θα μειώσει τις δαπάνες
για αγορά προϊόντων.

Η έρευνα κατέδειξε ότι η νέα
πραγματικότητα της πανδημίας, σε
κάποιο σημαντικό βαθμό θα ενσωμα-
τώσει το ενδιαφέρον των νοικοκυ-
ριών για την εξασφάλιση τροφίμων
και κυρίως αυτών που αντέχουν για
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ουσιαστικά η αύξηση των πωλή-
σεων τροφίμων από τα σούπερ μάρ-

κετ ενωσματώνει την αντίστοιχη μεί-
ωση της κατανάλωσης σε εστίαση και
ξενοδοχεία, τα οποία υπέστησαν ση-
μαντικό πλήγμα λόγω των δύο lock-
down. Όπως δείχνει η έρευνα, στην
εστίαση κατευθύνθηκε το 5% της δα-
πάνης από 12% που ήταν πριν και στα
ξενοδοχεία μόλις το 1% σε σχέση με
το 5% πριν. Εκτός από τα τρόφιμα,
μεγάλος κερδισμένος του lockdown
είναι ο κλάδος λιανικής των ηλεκτρι-
κών και ηλεκτρονικών συσκευών,
όπου οι δαπάνες των νοικοκυριών
από το εισόδημα τους αυξήθηκε στο
15% από 7% που ήταν πριν. Να ση-
μειωθεί ότι η αύξηση αυτή αντικατο-
πτρίζει τις αγορές κατά την περίοδο
της Black Friday.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των
τροφίμων μέσα στην υγειονομική
κρίση, αυξάνει και τις προκλήσεις για
τον πρωτογενή τομέα, καθώς τα τρό-
φιμα και ποτά αποτέλεσαν τον στυλο-
βάτη των ελληνικών εξαγωγών κατά
το 2020. Συνεπώς, διαμορφώνεται
ένα... πεδίο δόξης λαμπρό για τον
πρωτογενή τομέα, αλλά και τη βιομη-
χανία τροφίμων. Παρά τις όποιες αρ-
νητικές προσδοκίες των καταναλω-
τών για τα εισοδήματα τους, εκτιμάται
ότι η ζήτηση τροφίμων στο λιανικό
εμπόριο (σούπερ μάρκετ), θα διατη-
ρηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα και
φέτος.

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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Editorial



Οι ελιές παράγονται με απλές φυσι-
κές μεθόδους που θα οδηγήσουν στο ξε-
πίκρισμα και τη μακρόχρονη συντήρηση.
Στην πορεία αυτή αποκτούν το δικό τους
οργανοληπτικό χαρακτήρα, ο οποίος, ναι
μεν εξαρτάται από τη βοτανική ποικιλία,
αλλά κυρίως σχηματίζεται από τον τρό-
πο επεξεργασίας, συντήρησης και ωρί-
μανσης. 

Η  επιτραπέζια ελιές συνολικά αποτε-
λείται από ένα κουκούτσι (10-15%) και τη
σάρκα που έχει 75-80% νερό και 10-15%
λιπαρά. Μια επιτραπέζια ελιά ζυγίζει,
ανάλογα με την ποικιλία 4-6 γραμμάρια
και δίνει 5-8 θερμίδες. Τα λιπαρά στην
επιτραπέζια ελιά είναι περίπου 10-15%,
από τα οποία τα ¾ είναι μονοακόρεστα.
Άρα 5 ελιές θα σας δώσουν το πολύ 40
θερμίδες και 3 γραμμάρια λιπαρών. Το
αλάτι στις 5 ελιές, που για κάποιους μπο-
ρεί να αποτελεί πρόβλημα, είναι μόνο το
8-12% της ενδεικτικής ημερήσιας πρόσ-
ληψης (5γρ). 

Αυτά που έχουν μεγαλύτερη αξία για
την υγεία μας είναι τα ήσσονα συστατι-
κά, αυτά που βρίσκονται σε πολύ μικρές
ποσότητες, σε μερικά μέρη ανά εκατομ-
μύριο, ή και λιγότερο. Τα συστατικά αυ-
τά σε ήσσονες συγκεντρώσεις είναι τα
φυσικά αντιοξειδωτικά, οι φαινολικές
ενώσεις. Έχουν αντιοξειδωτική δράση
επειδή αντιδρούν με ελεύθερες ρίζες,
ως δότες ηλεκτρονίων και τις απενεργο-
ποιούν, αποτρέποντας έτσι την οξείδω-
ση διαφόρων σημαντικών μορίων στον
οργανισμό. Η θεωρία των ελευθέρων ρι-
ζών είναι το κοινό σημείο επαφής χημι-
κών και ιατρών στην ερμηνεία της αιτίας
πολλών ασθενειών που αποτελούν μά-
στιγα της σύγχρονης εποχή όπως ο καρ-
κίνος, οι καρδιοπάθειες και τα αυτοάνο-
σα. Αντίστοιχα τα φυσικά αντιοξειδωτι-
κά είναι ουσίες που μπορούν να συμβάλ-
λουν στην πρόληψη και την ήπια αντιμε-
τώπιση αυτών των ασθενειών. Οι φαινο-
λικές ενώσεις στην ελιά είναι κυρίως η
υδροξυτυροσόλη και η τυροσόλη, η
ελευρωπαΐνη, διάφορα φαινολικά οξέα
όπως βανιλλικό, συριγγικό, κινναμικό, ο-
και π-κουμαρικό, φερουλικό, σιναπικό
και μια μεγάλη γκάμα από φλαβονοειδή
όπως η λουτεολίνη, η κερσετίνη, η κεμπ-
φερόλη και άλλες. Οι ενώσεις αυτές
απορροφούνται από το ενδοθήλιο στο
παχύ ή λεπτό έντερο, μεταβολίζονται
στο ήπαρ (όπου συμβάλουν και στην πα-
ραγωγή της HDL) και απεκκρίνονται με
τα ούρα, το κόπρανα ή και τον ιδρώτα.

Όσο βρίσκονται στον οργανισμό μας
αναπτύσσουν μια ισχυρή αντιοξειδωτική
δράση την οποία οι επιστήμονες πια μπο-

ρούν να τη μετρήσουν με τεχνικές in vi-
tro, ex vivo και in vivo. Είναι σημαντικό να
αναφέρουμε ότι 0,02 με 0,04 γρ σάρκας
της επιτραπέζιας ελιά μπορεί να μει-
ώσουν κατά 50% την ελεύθερη ρίζα ανα-
φοράς DPPH*. Η δυναμική αυτή δεν
υπάρχει ούτε στο πράσινο τσάι, ούτε στο
κόκκινο κρασί αλλά ούτε στο ελαιόλαδο.
Θα μου πείτε, μα και στο ελαιόλαδο δεν
υπάρχουν αυτές οι αντιοξειδωτικές
ενώσεις; Ναι αλλά το ελαιόλαδο έχει και
θερμίδες. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι
οι φαινολικές ενώσεις της ελιάς είναι
0,3-0,5 mg ανά θερμίδα (Kcal) ενώ στο
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι έως
0,015 mg ανά θερμίδα. Δηλαδή 20 με 30
φορές περισσότερες, ή αλλιώς μια ελιά
έχει τα ίδια αντιοξειδωτικά με ένα σφη-
νάκι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυ-
τό ελεύθερα ερμηνεύεται ως: “φάε τις
ελιές από τη σαλάτα και άσε τις βούτες
στο λάδι”.

Υπάρχουν ελιές που έχουν περισσό-
τερη αντιοξειδωτική δράση από τις άλ-
λες; Ναι, αλλά δε σας λέω την απάντηση
ακόμη γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία να
βάλουμε τις ελιές στο καθημερινό τρα-
πέζι από το τι ελιές θα φάμε. Τα πειραμα-
τικά δεδομένα δείχνουν ότι οι διαφορές
ανάμεσα σε δύο ελιές διαφορετικού τύ-
που είναι πολύ μικρότερες από τη διαφο-
ρά ανάμεσα σε μια ελιά και καμιά ελιά.
Πέντε ελιές την ημέρα δίνουν περίπου
20-25mg φαινολικών ενώσεων, όσο είναι
περίπου το σύνολο της πρόσληψης στις
“μη μεσογειακές” χώρες της Ευρώπης

(τη βόρεια Ευρώπη).
Και πως θα φάω 5 ελιές την ημέρα;

Απλά μπορώ να τις προσθέσω σε κάθε
γεύμα της ημέρας στο πρωινό, το μεση-
μεριανό, το βραδινό και το ενδιάμεσο
κολατσιό. Διαλέξτε ποιες ελιές σας αρέ-
σουν και φροντίστε να βάλετε 1-2 να συ-
νοδεύουν κάθε γεύμα. Πέρα από αυτό
όμως μπορείτε να βάλετε τις ελιές και
μέσα στο φαγητό. Ρίξτε μια χούφτα
ελιές στα φαγητά της κατσαρόλας ή στα
φαγητά φούρνου. Χρησιμοποιείστε τις
ελιές σε πίτες και αρτοσκευάσματα
(ελιόψωμο). Θα χαρίσουν τη γεύση τους
στο φαγητό αλλά και τα διατροφικά οφέ-
λη τους. Χρησιμοποιείστε τις ελιές αλλά
και την άλμη τους σε μαρινάδες, γιατί
προστατεύουν τα κρέατα και τα ψάρια
από την παραγωγή ανεπιθύμητων χημι-
κών ουσιών στις υψηλές θερμοκρασίες.
Εντυπωσιάστε τους καλεσμένους με κε-
ράσματα και φαγητά που έχουν βάση την
ελιά. Βραβευμένοι chef έχουν κάνει
πρωτότυπες και εντυπωσιακές παρα-
σκευές με ελιές. Επινοείστε κοκτέιλ πο-
τών, αντίστοιχα του martini, τα οποία
μπορείτε να γαρνίρετε με ελιές. 

Φάε 5 ελιές την ημέρα!

Μπόσκου Γεώργιος 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα 
Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χα-
ροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Εται-
ρίας Εγκυκλοπαιδιστών 
Ελαιοκομίας (4Ε)
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Φάε 5 ελιές την ημέρα!



Εκπτώσεις: Με το “δεξί” τα καταστήματα στην Αττική

Προβληματισμός για τον αποκλεισμό επιχειρήσεων από την Επιστρεπτέα

Τα 5 στα 10 εμπορικά στην Αττική
κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα πω-
λήσεων, ενώ 7 στα 10 έκαναν πάνω
από το 50% της περυσινής ημερήσιας
είσπραξής τους.

Αυτό προκύπτει από έρευνα του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), σε συνεργα-
σία με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλ-
λόγων Αττικής και Νήσων (ΟΕΣΑΟΝΑ),
την εβδομάδα από Δευτέρα 18 Ιανουα-
ρίου έως και Κυριακή 24 Ιανουαρίου
2021, με αντικείμενο την αγοραστική
κίνηση την πρώτη εβδομάδα λειτουρ-
γίας των εμπορικών καταστημάτων σε
23 περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για
λογαριασμό του Περιφερειακού Επιμε-
λητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕ-
ΣΑ) και όπως σημειώνεται σε ανακοί-
νωση, την πρώτη εβδομάδα των φετι-
νών χειμερινών εκπτώσεων - που τυπι-
κά ξεκίνησε στις 11 Ιανουαρίου, αλλά
ουσιαστικά στις 18 Ιανουαρίου, σε συν-
δυασμό με το άνοιγμα του λιανεμπορί-
ου - διαπιστώθηκε, τόσο στο κέντρο της
Αθήνας, αλλά και σε άλλες 17 περιφε-
ρειακές αγορές της Αττικής, έντονη
αγοραστική κίνηση, που εκτονώνει την
«καταναλωτική στέρηση» των 2,5 μη-
νών με κλειστά καταστήματα.

Ο στόχος των φετινών εκπτώσεων
είναι να επιτευχθεί το δίμηνο Ιανουαρί-
ου-Φεβρουαρίου τουλάχιστον το 50-
60% του περυσινού τζίρου που κυμάν-
θηκε στα 5,3 δις ευρώ, εκ των οποίων
άνω των 2,5 δις ευρώ αναλογούν στην
εμπορική δραστηριότητα της περιφέ-
ρειας Αττικής.

Πολλά είναι τα... παράπονα αλλά και οι γκρίνιες
από επιχειρήσεις της αγοράς, οι οποίες βρίσκονται
αποκλεισμένες από την Επιστρεπτέα Προκαταβο-
λή 4. Οι περιπτώσεις όπου η πλατφόρμα "πετάει"
εκτός πολλούς επαγγελματίες, είναι αρκετές και το
υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σχέδιο
προκειμένου να εντάξει τους ενδιαφερόμενους
στη σχετική διαδικασία. Οι επαγγελματίες βρίσκον-
ται σε απόγνωση, καθώς ποντάριζαν όλα τους τα...
λεφτά σε μια τέτοια εξέλιξη, προκειμένου να πά-
ρουν ανάσα, καλύπτοντας υποχρεώσεις των επι-
χειρήσεων τους. Οι οικονομικές υποχρεώσεις εί-
ναι πολλές και... φορτωμένες σε μια εξαιρετικά δύ-
σκολη συγκυρία,. Οι επιχειρήσεις δίνουν "μάχη"
επιβίωσης, αφού έχουν "στεγνώσει" από τζίρους,
ενώ δεν γίνεται καν λόγος για κέρδη. Το πρόβλημα
είναι πολύ μεγάλο και ήδη οι θεσμικοί παράγοντες
της αγοράς έχουν ενημερώσει τα αρμόδια υπουρ-
γεία, έχοντας αποσπάσει κατ � αρχάς την υπόσχεση
ότι θα εξεταστεί το ζήτημα, ώστε να παρασχεθεί
βοήθεια και στους... αποκλεισμένους.
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Ο τζίρος σε Αττική και νησιά
Η πληροφόρηση που προκύπτει από εμπορικούς συλλόγους της Αττικής και επιχει-

ρήσεις λιανικής σε κεντρικές αγορές κυρίως στην Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα, Κηφισιά,
Μαρούσι, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νί-
καια, Κορυδαλλό, Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Πέραμα, Περιστέρι, Αιγάλεω, Ίλιον, Νέα Ιω-
νία, Γαλάτσι και Μέγαρα, είναι ότι όλοι, παρά την αδυναμία αναπλήρωσης του χαμένου
χρόνου και τζίρου, δήλωσαν πως, παρά τις χαμηλότερες πωλήσεις, εμφανίζονται συγ-
κριτικά ικανοποιημένοι από τις πρώτες μέρες λειτουργίας της αγοράς. 

Αντιθέτως, επισημαίνεται μια δυσκολότερη κατάσταση στα νησιά του Αργοσαρωνι-
κού, όπως στην Αίγινα, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες και Κύθηρα, ενώ η Σαλαμίνα κινήθηκε στα
ίδια επίπεδα των αγορών του Λεκανοπεδίου. 



Στη Λάρισα αναμένεται να ανοίξει μέ-
σα στο επόμενο διάστημα το ένα από τα
δύο της καταστήματα η μεγάλη ρωσική
αλυσίδα σούπερ μάρκετς SVETOFOR με
καταστήματα σε πολλές χώρες του κό-
σμου και με προϊόντα που προσφέρονται
σε χαμηλές τιμές.

Η αλυσίδα SVETOFOR, είναι η μεγα-
λύτερη αλυσίδα discount στην Ρωσία, με
1.800 καταστήματα σε όλη την χώρα.
Σήμερα ήδη λειτουργεί πολύ πέρα από
τα σύνορά της, στην Γερμανία, Πολωνία,
Ρουμανία, Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία,
Κίνα και άλλες χώρες.

Η SVETOFOR επεκτείνεται σε Ελλά-
δα, Πορτογαλία, Γαλλία, ΗΠΑ , Ηνωμένο
Βασίλειο και άλλες χώρες και στην ΕΕ εί-
ναι γνωστή ως MERE. Στη χώρα μας τα
δύο πρώτα της καταστήματα θα τα ανοί-
ξει στη Λάρισα και στην Τρίπολη.

Η MERE, όπως αναφέρουν οι εκπρό-
σωποί της στην Ελλάδα, θέλει να φέρει
έναν νέο διαφανή τρόπο λειτουργίας
προς όφελος τόσο των καταναλωτών
όσο και των προμηθευτών. Στους κατα-
ναλωτές θα προσφέρει όλα τα είδη, τρό-
φιμα και μη, σε καλή ποιότητα και σε πο-
λύ ανταγωνιστικές τιμές, αφού θα συ-
νεργάζεται απευθείας με τους παραγω-
γούς, μικρούς και μεγάλους και θα προ-
τιμά τα ελληνικά προϊόντα.
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MERE: Τα ρωσικά σούπερ μάρκετ έρχονται στη Λάρισα 

Μασούτης: Το μεγάλο δώρο που
έκανε στους εργαζομένους 

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η
γνωστή αλυσίδα ελληνικών σούπερ μάρκετ,
Μασούτης, καθώς αποφάσισε να μοιράσει
το 30% των κερδών στους υπαλλήλους της.

Λίγες μέρες πριν από τις γιορτές, ο κ.
Γιάννης Μασούτης, με προσωπική του από-
φαση, κατέβαλε 3 εκατομμύρια ευρώ, το
30% των ετήσιων καθαρών κερδών της
εταιρείας, στους εργαζόμενους της «πρώ-
της γραμμής», αυτούς που εργάζονται στα
καταστήματα και τις αποθήκες.

Η ίδια η Μασούτης σημειώνει: «Αυτή η
εξτρά παροχή συνιστά την έμπρακτη ανα-
γνώριση και ουσιαστική ανταπόδοση της
υπερπροσπάθειας που έχει γίνει και συνεχί-
ζει να γίνεται από τους ανθρώπους της εται-
ρείας».

«Αξιότιμε κύριε Ιωάννη Μασούτη. Εκ
μέρους όλου του προσωπικού και των στε-
λεχών της Περιφέρειας της Δυτικής Μακε-
δονίας, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις
ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας
για τη μεγάλη στήριξή σας, οικονομική και
ψυχολογική, σε αυτές τις δύσκολες ημέρες,
στις οποίες τόσο εσείς προσωπικά όσο και η
εταιρεία σταθήκατε δίπλα μας για άλλη μια
φορά», ανέφεραν σε επιστολή τους οι εργα-
ζόμενοι.
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Επένδυση 20 εκατ. ευρώ της Vodafone

Παρατείνεται η καταβολή φόρων στα αλκοολούχα 

Παρατείνεται η υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν
σε αλκοολούχα προϊόντα με νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

«Η κυβέρνηση, έχοντας απόλυτη συναίσθηση των δυσκολιών που βιώνουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, θεσπίζει δίμηνη
παράταση καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων των αλκοολούχων προϊόντων, οι οποίες βεβαιώνονται στα τελωνεία έως τις
25 Ιανουαρίου 2021», σημειώνει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο.

Η σχετική νομοθετική διάταξη, την οποία έχει ήδη επεξεργαστεί το Υπουργείο Οικονομικών, θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και
αφορά στη δίμηνη παράταση της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλο-
γούν σε αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα τα οποία εξήλθαν από φορολογικές αποθήκες κατά τον μήνα Δεκέμβριο
2020. Το μέτρο στοχεύει στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Επένδυση 20 εκατ. ευρώ από το Ίδρυμα Vodafone για την επέκταση των
ψηφιακών δεξιοτήτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης του ιδρύματος στην
Ελλάδα και 13 ακόμη χώρες, ανακοίνωσε ο Όμιλος Vodafone.

«Τα προγράμματα, τα οποία παρέχονται σε συνεργασία με φιλανθρωπικά
ιδρύματα και ΜΚΟ, θα δώσουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναπτύ-
ξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, με
στόχο να καλύψουν εκατομμύρια μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, άτομα που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή
κατάρτισης, καθώς και ηλικιωμένους» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
της Vodafone.

Βραβείο για 
τα My Market

Τα My Market βρίσκονται ανάμεσα στους
νικητές των E-volution Awards 2021, του θε-
σμού που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτι-
κές στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν.

Πιο συγκεκριμένα, η ΜΕΤRO βραβεύτη-
κε με διάκριση SILVER στην κατηγορία
«Omnichannel Experience» με τίτλο υποψη-
φιότητας «Espot, ένα Virtual Store από τα My
market».



Σύμφωνα με την έρευνα του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), σε συνεργασία
με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλ-
λόγων Αττικής και Νήσων (ΟΕΣΑΟ-
ΝΑ), αναφορικά με τις επιλογές των
καταναλωτών τις πρώτες μέρες της
επαναλειτουργίας των καταστημάτων,
διαπιστώνεται ότι, οι περισσότεροι κα-
ταναλωτές χρησιμοποιούν την περίο-
δο των εκπτώσεων, για να αποκτή-
σουν «επώνυμες» φίρμες ένδυσης,
υπόδησης, αθλητικών ειδών, καλλυν-
τικών, δερμάτινων αξεσουάρ και άλ-
λων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και φέτος με
την έναρξη της πρώτης εβδομάδας,
όπου οι καταναλωτές αναζήτησαν και
βρήκαν σε πολλά καταστήματα εκπτώ-
σεις πάνω από 50% στις γνωστές φίρ-
μες και δημοφιλείς μάρκες. 

Στον κλάδο της ένδυσης, τουλάχι-
στον στην Αττική, και φέτος στις χειμε-
ρινές εκπτώσεις καταγράφηκε ένας
διακριτός διαχωρισμός από τις ουρές
εκτός καταστήματος και τις τσάντες
που κρατούν οι καταναλωτές, που δεί-

χνουν μια χαρακτηριστική προτίμηση
σε 5-6 γνωστές αλυσίδες ρούχων, εκ

των οποίων οι 3-4 μάλιστα ανήκουν
στον ίδιο πολυεθνικό όμιλο. 

7

ΑΒ Βασιλόπουλος: Ένας Ολλανδός στο δυναμικό του

Τι αγοράζουν οι καταναλωτές στις εκπτώσεις

Με τα κέρδη του το 2020 να ξεπερνούν κάθε προσδοκία, η ΑΒ Βασιλόπου-
λος προχωρά σε δυναμικές κινήσεις και επενδύσεις για το μέλλον. 

Στην ανώτατη διοικητική ομάδα της ΑΒ Βασιλόπουλος, εντάχθηκε ο Ολ-
λανδός Kees Rusius ο οποίος ανέλαβε αρχές του χρόνου το vp sourcing ca-
pability development, δηλαδή τον συντονισμό των αγορών και των προμηθει-
ών της αλυσίδας.

Ο Rusius δεν είναι ο μοναδικός ξένος που έχει ενταχθεί στο δυναμικό της
αλυσίδας, καθώς είχε προηγηθεί πριν έναν χρόνο ο Kalle Becker, Senior Vice
President Operations.

Νέα διάκριση 
για τη Lidl Ελλάς

Η Lidl Ελλάς βραβεύτηκε για 5η συνεχό-
μενη χρονιά, από τον διεθνώς αναγνωρισμέ-
νο οργανισμό Top Employers Institute, με
τον τίτλο του Κορυφαίου Εργοδότη, σε Ελλά-
δα και Ευρώπη για την υποστήριξη προς τους
εργαζομένους της, για τις αμοιβές και παρο-
χές, για την εταιρική κουλτούρα, αλλά και για
τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης
που τους προσφέρει.

Το Top Employers Institute εντόπισε και
βράβευσε πάνω από 1.600 κορυφαίους ερ-
γοδότες από 120 χώρες και εδάφη σε 5 ηπεί-
ρους.



Μία νέα σειρά προϊόντων εγκαινιάζει η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Κρητικός, με το
όνομα «Θησαυροί της Ελλάδας». Πρόκειται για παραδοσιακά, τοπικά προϊόντα από όλη
την Ελλάδα, με το όνομα και την υπογραφή των ανθρώπων που τα δημιούργησαν. Πε-
τεινός Ρεθύμνου, αρνάκι Λήμνου, σφέλα Μεσσηνίας, λουκάνικα Καρδίτσας, Κρητικό
απάκι και γαλένι, πλιγούρι Θράκης, ελαιόλαδο Σητείας, φακές Κοζάνης, γίγαντες Κα-
στοριάς, παραδοσιακές πηλιορείτικες πίτες, κίτρινο ρύζι από τους ορυζώνες του Αξιού,
χειροποίητες χυλοπίτες Πηλίου, είναι λίγα μόνο από τα προϊόντα της νέας σειράς που
θα βρίσκονται από σήμερα στα ειδικά σηματοδοτημένα σημεία των σούπερ μάρκετ
Κρητικός. Η τηλεοπτική καμπάνια των Θησαυρών της Ελλάδας, με το σύνθημα «έχω
ένα φίλο ΚΡΗΤΙΚΟ…» και η εικόνα της νέας σειράς, εμπνέονται από την αυθεντικότητα
των τοπικών προϊόντων και τη φιλική εξυπηρέτηση της αλυσίδας ΚΡΗΤΙΚΟΣ, που όσο
κι αν μεγαλώνει, παραμένει πιστή στο πνεύμα του μικρού Παντοπωλείου. 

Η ABA Group ειδικεύεται στην εισαγωγή εξειδικευμένων συσκευασμένων προϊόντων και την χονδρική διάθεση αυτών, λαν-
σάροντας καινοτόμα εγχώρια και εισαγόμενα προϊόντα σε αντιπροσώπους και χώρους μαζικής εστίασης σε Ελλάδα και Κύπρο.
Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η συνεργασία με νέες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας στους συνεργάτες καινο-
τόμες ιδέες και λύσεις, χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές, ικανοποιώντας παράλληλα την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση. Στο πλαί-
σιο αυτό, συνεργάζεται με την γαλλική εταιρεία Pimento SAS για την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή του βραβευμένου με
“Great Taste Award” και “Best Adult Drink” Pimento Spicy Ginger Drink. Προχώρησε σε συμφωνία με την βρετανική εταιρεία
Holy Lama Naturals για την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή του διεθνούς αναγνωρισμένου φυσικού εκχυλίσματος βοτάνων
και μπαχαρικών Spice Drops, το οποίο έχει βραβευτεί με “Βραβείο Παγκόσμιας Καινοτομίας Τροφίμων” και “Βραβείο Υπέροχης
Γεύσης”. Διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα εισαγωγής και διανομής προϊόντων της αγγλικής εταιρείας Beaumont TM Limited,
η οποία αναγνωρίζεται ως ο μεγαλύτερος και πιο αξιόπιστος προμηθευτής εξειδικευμένων προϊόντων μπαρ στον χώρο της εστία-
σης, με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες. Όλα τα προϊόντα διακινούνται, μέσω της Bar Supply σε ένα ιδιαίτερα ευρύ δί-
κτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Συσκευασμένα προϊόντα από την ABA Group

Νέα σειρά παραδοσιακών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ Κρητικός

8



9

Με τη δημιουργία της σειράς Premium Spreads "η πιο γλυκιά ιστορία" της οικογένειας Sisinni ανοίγει νέα γευστικά μονοπάτια.
Φυσικές πρώτες ύλες, όπως αμύγδαλο, σουσάμι, τζιαντούγια και φουντούκι δένουν αρμονικά και δημιουργούν απολαυστικές, βε-
λούδινες υφές, πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Ένας σύμμαχος υγείας και ενέργειας σε πέντε υπέροχες, εκλεκτές γεύσεις. Η εται-
ρεία διαθέτει σήμερα σε σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολόκληρη τη σειρά των Spreads, η οποία και
περιλαμβάνει τους εξής γευστικούς συνδυασμούς: Σοκολάτα Gianduia, Κρέμα Κακάο με κομμάτια Φουντουκιού, Αμυγδαλόκρεμα,
Φυστικοβούτυρο, Ταχινόκρεμα και Ταχινόκρεμα με κακάο.

Νέα σνακ Έλμα από τα Mastiha Shop

Σειρά Premium Spreads από την οικογένεια Sisinni 

Η εταιρεία Mastiha Shop με το γνωστό στις τσίχλες brand Έλμα, έχει αρχί-
σει να λανσάρει τον τελευταίο καιρό και μία σειρά από σνακ, επενδύοντας και
στην ανοδική τάση της συγκεκριμένης κατηγορίας τροφίμων. Ανάμεσα στα
νέα προϊόντα της εταιρείας, ξεχωρίζει και η μπάρα δημητριακών με σοκολάτα,
σπόρους chia και Μαστίχα Χίου, η οποία και θεωρείται ιδανική για ένα πλού-
σιο και θρεπτικό πρωινό ή σαν σνακ. 

Οι σπόροι chia, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, φυ-
τικές ίνες, αντιοξειδωτικά, πρωτεϊνες, μαζί με διάφορες βιταμίνες και μέταλ-
λα. Η μαστίχα Χίου είναι η ελληνική υπερτροφή με αντιοξειδωτικές ιδιότητες ή
οποία συμβάλλει σε ένα υγιές γαστρεντερικό σύστημα, σύμφωνα με την Ευ-
ρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. Ο συνδυασμός τους με την αγαπημένη
σε όλους σοκολάτα δε, δημιουργεί μια ένα ξεχωριστό προϊόν.

Ανανεωμένη γκάμα
προϊόντων από 
τη Nature Valley

Η εταιρεία General Mills ανανεώνει διαρκώς το
"χαρτοφυλάκιό" της στις μπάρες δημητριακών και
πρωτεΐνης, αυξάνοντας τους κωδικούς της στην αγο-
ρά και στις δύο κατηγορίες. Στις μπάρες δημητριακών
θα βρει πια κανείς, τις τραγανές μπάρες Nature Valley
Μούσλι με Κράνμπερι, που φτιάχνονται με νιφάδες
βρώμης ολικής άλεσης και κομμάτια κράνμπερι. Κά-
θε συσκευασία περιέχει δύο τραγανές μπάρες. Αντί-
στοιχα, στις μπάρες πρωτεΐνης, νέα λανσαρίσματα
αποτελούν οι Μπάρες Protein Coconut & Almond, οι
Μπάρες Protein Peanut & Chocolate και οι Μπάρες
Protein Salted Caramel Nut. Οι μπάρες πρωτεΐνης
Nature Valley καλύπτουν το 20% της ημερήσιας
ανάγκης σε πρωτεΐνες. Δεν περιέχουν γλουτένη και
φτιάχνονται από προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά,
όπως αράπικα φιστίκια, αμύγδαλα κ.α
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Ένα νέο προϊόν για μυϊκή εν-
δυνάμωση λάνσαρε πρόσφατα
στην αγορά η εταιρεία Φάρμα
Κουκάκη. Το Choco High είναι εμ-
πλουτισμένο με πρωτεΐνες γάλα-
κτος οι οποίες αποτελούνται κατά
80% από καζεΐνες και 20% από
πρωτεΐνες ορού γάλακτος. Προ-
σφέρει πρωτεΐνες και βραδείας
άλλα και ταχείας απορρόφησης
καλύπτοντας το 60% της συνιστώ-
μενης ημερήσιας πρόσληψης με
μια συσκευασία των 500ml. Και τα
2 είδη πρωτεϊνών συμβάλλουν
στη αύξηση και διατήρηση της μυϊ-
κής μάζας και στη διατήρηση της
φυσιολογικής κατάστασης των
οστών. Το Choco High φτιάχνεται
από φρέσκο ελληνικό γάλα, όπως
όλα τα προϊόντα της Φάρμα Κου-
κάκη. Περιέχει το ίδιο κακάο με τα
υπόλοιπα σοκολατούχα γάλατα
της εταιρείας (Choco Full και Cho-
co Light). Αποτελεί πηγή Ασβεστί-
ου, έχει 1,5% λιπαρά, χαμηλή
θερμιδική αξία και παρασκευάζε-
ται χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Ντολμαδάκια για vegan από την εταιρεία Παλίρροια

Πρωτεϊνούχο Choco High από τη Φάρμα Κουκάκη

Πολλές βιομηχανίες τροφίμων, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας,
έχουν ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό τους με κωδικούς για τους ακόλουθους της
vegan διατροφής, μεταξύ των οποίων και η Παλίρροια.

Η εταιρεία Παλίρροια, με γνώμονα τις τάσεις της αγοράς, έχει δημιουργή-
σει 3 επιπλέον vegan συνταγές ντολμάδων με διαφορετικές γεμίσεις, συν-
δυάζοντας την παράδοση με τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις. Πρόκειται για
τα προϊόντα Γλυκοπικάντικα ντολμαδάκια με ρύζι και πιπεράκια, ντολμαδάκια
με τρίχρωμη κινόα και ντολμαδάκια με ρύζι, σιρόπι ροδιού και μπαχαρικά.
Πρόσφατα μάλιστα τα ντολμαδάκια Γιαλαντζί Παλίρροια βραβεύτηκαν με το
χρυσό βραβείο στα Vegan Awards 2020 στην κατηγορία Food & Beverage
Products without Certification.

Επώνυμο πιστοποιημένο
κρέας από την εταιρεία
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε

Η εταιρεία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε., με παράδοση
άνω των 65 ετών στην κάθετη οργανωμένη
παραγωγή και εμπορία κρέατος, αποτελεί
μια από τις σημαντικότερες παρουσίες στο
κλάδο των τροφίμων στην Ελλάδα. Φιλοσο-
φία και σταθερός προσανατολισμός της,
αποτελεί η παραγωγή και η διάθεση στον κα-
ταναλωτή υψηλής ποιότητας – υγιεινής,
επώνυμου πιστοποιημένου κρέατος. Με τις
σύγχρονες παραγωγικές και βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, το εξειδικευμένο προσωπικό
της, το οργανωμένο εμπορικό της δίκτυο και
την άριστη ποιότητα που προσφέρει, η
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό
«brand» στον τομέα των τροφίμων.
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Η Prodrinks, που διαθέτει στην εγχώρια αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως αν-
θρακούχο νερό, τσάι, αφρώδεις οίνους, μηλίτες και αποστάγματα, λάνσαρε πρόσφατα το
Kopparberg Hard Setzer σε 3 διαφορετικές γεύσεις φρούτων με μόλις 93 θερμίδες. Πιο
αναλυτικά, τρεις γεύσεις από Black Cherry, Passionfruit & Mixed Berries κυκλοφορούν
από τη γνωστή για τους φρουτώδεις μηλίτες και τα αποστάγματα εταιρεία Kopparberg στη
νέα αυτή κατηγορία ανθρακούχου ποτού, με μικρή περιεκτικότητα αλκοόλ και την ποιοτική
φρουτώδη γεύση που έχει αναδείξει η σουηδική εταιρεία. Ο χαμηλός αριθμός των 93 θερ-
μίδων και στις τρεις εκδόσεις, οφείλετε στο εμπορικό σήμα της εταιρείας KopparSpirit, μια
βάση αλκοόλης από ζυμωμένα φρούτα που δεν αφήνει υπολειμματική ζάχαρη. Χωρίς
Γλουτένη, χωρίς Υδατάνθρακες και Vegan friendly. Στην Ελλάδα τα Kopparberg Hard Sel-
tzer διατίθενται σε συσκευασία κουτιού 330ml, χωρίς υδατάνθρακες, 0g ζάχαρη, χωρίς
γλουτένη, vegan friendly και 5% αλκοόλ (ABV) και μόλις 93 θερμίδες.

Δωρεάν υπηρεσία κατ’ οίκον διανομής σε όλα τα προϊόντα προσφέρουν στους πελάτες τους τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη. Ο
καταναλωτής απλώς αφήνει την παραγγελία του, διαλέγοντας τους κωδικούς που επιθυμεί να αγοράσει από τη μεγάλη γκάμα
των καταστημάτων και τα παραλαμβάνει στην πόρτα του χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για αγορές άνω των 30€.
Πρόκειται για μια υπηρεσία που διευκολύνει σημαντικά το καταναλωτικό κοινό εν μέσω πανδημίας. Η εκτέλεση πραγματοποιεί-
ται αυθημερόν για παραγγελίες μέχρι τις 15:00. Το δίκτυο των σούπερ μάρκετ Αφροδίτη διαθέτει 20 σημεία πώλησης στη Θεσσα-
λονίκη και κατάστημα στην κεντρική πλατεία Νέων Πλαγίων Χαλκιδικής. Ιδρύθηκε το 1983 ανοίγοντας το πρώτο της κατάστημα
στην οδό Μαρασλή 18 στην Θεσσαλονίκη. Από τότε με σταθερά βήματα προόδου και με γνώμονα την ποιότητα και την ασφάλεια
των προϊόντων, την παροχή υπηρεσίας, την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και στη-
ρίζει την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Δωρεάν υπηρεσία κατ’ οίκον διανομής από τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη

Kopparberg Hard Setzer σε 3 γεύσεις φρούτων
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Νέα περιπέτεια

Μονόδρομος μια γενναία ρύθμιση χρεών προς την Εφορία 
Σενάρια για... light μηνιαίες δόσεις που θα φτά-

νουν ακόμη και τις 120, επεξεργάζεται το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο βλέπει να... καλ-
πάζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία,
παρά το γεγονός ότι λ΄γοω της πανδημίας, έχει ανα-
κοινωθεί μετάθεση φορολογικών υποχρεώσεων. 

Το πρόβλημα στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά
αναμένεται να γίνει πιο εκρηκτικό, όταν θα υπάρξει
σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Τα τελευταία
στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
δεν αφήνουν περιθώρια για αισιοδοξία, καθώς ο αριθ-
μός των φορολογουμένων με χρέη προς την Εφορία
αυξήθηκε τον Δεκέμβριο στα 4,28 εκατομμύρια έναντι
3,8 εκατομμυρίων τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι
συσσωρευμένες οφειλές πλέον έχουν ξεπεράσει τα
107 δισ. ευρώ και αν αφαιρεθούν τα 24 δισ. ευρώ που
έχουν χαρακτηριστεί ως “ανεπίδεκτα είσπραξης”, τα
“φέσια” των οφειλετών φτάνουν στα 83,6 δισ. ευρώ. 

Τα στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά, καθώς όταν
“σκάσουν” οι οφειλές όσων έχουν πάρει παράταση,
τότε θα μιλάμε για σκηνικό... αποκάλυψης. Με ληξι-
πρόθεσμα χρέη επιπλέον 5 δισ. ευρώ και με αναστο-
λές φορολογικών υποχρεώσεων ύψους 3 δισ. ευρώ,
το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, διαπιστώνει
ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έρθει ένα τσουνά-
μι φόρων ύψους 8 δισ. ευρώ, το οποίο θα είναι δύσκο-
λο να διαχειριστεί. 

Αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών που πα-
ρακολουθούν τις εξελίξεις σε σχέση με την πορεία των χρεών, εκτιμούν ότι τα
νέα χρέη, θα απαιτήσουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να ελεγχ-
θούν. 

Η δυναμική των συνεπειών της πανδημίας στην πραγματική οικονομία εί-
ναι τέτοια που ενδεχομένως να βρισκόμαστε στη... μέση μιας νέας περιπέτει-
ας, ενώ εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των οφειλετών θα εκτιναχθεί ακό-
μη περισσότερο. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή, σε εξαιρετικά δεινή θέση βρί-
σκονται περίπου 1.000.000 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, αλλά και τουλάχι-
στον 500.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι κινούνται
“στην κόψη του ξυρφαιού”, παρά το γεγονός ότι έχουν τύχει ενός πακέτου
γενναίων μέτρων στήριξης από την πλευρά της Πολιτείας. 

Το θετικό είναι ότι ο πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή στον υπουργό Οι-
κονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, να επεξεργαστεί ένα προωθημένο πλαίσιο
εξόφλησης των οφειλών, το οποίο θα περιλαμβάνει τη ρύθμιση σε 120 δόσεις
για όσα χρέη δημιουργήθηκαν την περίοδο του κορονοϊού. Ωστόσο, υπάρ-
χουν και τα χρέη προ κορωνοϊού, τα οποία εν πολλοίς είχαν μπει σε ρυθμίσεις,
αλλά τώρα οι επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι σε θέση να αντιμε-
τωπίσουν την τεράστια πίεση που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο μείωσης του τζί-
ρου και των δραστηριοτήτων τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση
θα ανακοινώσει σε χρόνο που θα επιλέξει η ίδια τη νέα ρύθμιση, καθώς στην
παρούσα φάση δεν θέλει να δημιουργήσει προσδοκίες, οι οποίες θα ωθού-
σαν μεγάλο αριθμό οφειλετών να σταματήσουν να πληρώνουν. Το σίγουρο εί-
ναι ότι αν σταματήσουν να πληρώνουν και αυτοί που σήμερα έχουν τη δυνατό-
τητα, τότε ο προϋπολογισμός του 2021, θα υποστεί ένα ακόμη πλήγμα, ιδίως
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπου οι ανάγκες είναι πιεστικές και η έξο-
δος από την πανδημική κρίση, δεν θα είναι πλήρως ορατή. 

Επιστροφή 
στα... μνημόνια

Η ανεξέλεγκτη αύξηση των οφειλών
προς την Εφορία, παραπέμπει ευθέως στα
πρώτα χρόνια του μνημονίου, αλλά και στην
περίοδο προ του 2015 όπου είχε δημιουργη-
θεί η εντύπωση ότι θα έρθει μια νέα κυβέρ-
νηση, η οποία θα χαρίσει χρέη!

Όπως έδειξε η συνέχεια, τα χρέη δεν χα-
ρίστηκαν, ενώ κάθε χρόνο πάνω από
1.000.000 τραπεζικοί λογαριασμοί... αισθά-
νονταν το “χέρι” της Εφορίας, η οποία εισέ-
πραττε τις οφειλόμενες δόσεις με ένα... κλικ!
Σημειώνεται ότι την περίοδο των μνημονίων
τα ληξιπρόθεσμα χρέη είχαν εκτιναχθεί κατά
13 δισ. ευρώ, ενώ μέσα στην περίοδο της
πανδημίας τα νέα χρέη και οι αναστολή πλη-
ρωμών φορολογικών υποχρεώσεων, έχουν
διαμορφώσει τον λογαριασμό στα 8 δισ. ευ-
ρώ. Και το χειρότερο είναι ότι τα... χειρότερα
έρχονται και εφόσον η κυβέρνηση δεν λάβει
γενναία μέτρα, τότε οι κατασχέσεις και οι
πλειστηριασμοί θα πάνε... σύννεφο. Υπενθυ-
μίζεται ότι από την 1η Ιουνίου θα τεθεί σε
εφαρμογή ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, βά-
σει του οποίου θα ενοποιούνται όλες οι οφει-
λές, ενώ οι οφειλέτες θα πρέπει να αποδεχ-
θούν την τελική πρόταση, καθώς σε διαφο-
ρετική περίπτωση, θα χάσουν τα... πάντα. 

Τι εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών και τι δείχνουν τα στοιχείων οφειλών των φορολογούμενων



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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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.



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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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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