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Οι πολλαπλές επιπτώσεις της
πανδημίας στην συμπεριφορά
των καταναλωτών
αναδεικνύονται σε έρευνα
που δημοσίευσε το Παγκόσμιο
Κέντρο Αριστείας Πελατών
(Global Customer Center of
Excellence) της KPMG
International. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας, οι
Έλληνες καταναλωτές
άλλαξαν και προσαρμόστηκαν
στον ψηφιακό τρόπο αγορών. 

Τ α κυριότερα ευρήματα της
έρευνας, απόρροιας του
Lockdown, είναι ότι οι κα-

ταναλωτές κατά:
- Ποσοστό 85% θεωρούν ότι ο

τρόπος και η ευκολία παράδοσης
των προϊόντων, όταν η αγορά γί-
νεται ηλεκτρονικά, παίζει καθο-
ριστικό ρόλο στην εμπειρία τους

- 80% θεωρούν ότι η προσω-
ποποιημένη πληροφόρηση ενι-
σχύει την πιστότητα και ενδυνα-
μώνει τη σχέση με την εταιρεία
καθώς πλέον δε γίνεται με φυσι-
κό τρόπο

- 70% δοκίμασαν νέα προϊόν-
τα κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας COVID-19, και ειδικότερα
προϊόντα και υπηρεσίες που προ-
ωθούν την υγεία και την ευεξία.
Σε παγκόσμιο επίπεδο τα αποτε-
λέσματα της έρευνας έδειξαν τα

παρακάτω:
- Ποσοστό 36% των κατανα-

λωτών επιθυμούν από τις εταιρεί-
ες να περιορίσουν - επιλύσουν τα
προβλήματα/ καθυστερήσεις
που σχετίζονται με την παράδοση
προϊόντων

- 80% των καταναλωτών προ-
τιμούν να αγοράζουν από εται-
ρείες των οποίων οι δράσεις συμ-
πίπτουν με τις απόψεις και τις
αξίες τους

- 90% των καταναλωτών είναι
πρόθυμοι να αγοράσουν ακριβό-
τερα το ίδιο προϊόν από εταιρείες
που συνεισφέρουν στην κοινω-
νία.
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Μεγάλες αλλαγές εν μέσω πανδημίας
στην καταναλωτική συμπεριφορά



Επιπλέον 11 δισ. ευρώ θα διατεθούν φέτος για τη στήριξη της
οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας, όπως αναφέρεται
στην 9η έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας, ενώ οι θεσμοί ζητούν
από την κυβέρνηση να “ξεπαγώσει” εν μέρει τους
πλειστηριασμούς και να προχωρήσει στην εφαρμογή του νέου
συστήματος αντικειμενικών αξιών. 

Σ την έκθεση των θεσμών αναγνωρίζεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην εφαρμο-
γή ορισμένων μεταρρυθμίσεων ωστόσο παρατηρείται επιβράδυνση λόγω των συνθη-
κών που έχουν προκληθεί από

την πανδημία. Το συνολικό πακέτο
των μέτρων στήριξης φέτος θα ανέλ-
θει σε πάνω από 11 δισ. ευρώ (στο
6,5% του ΑΕΠ φέτος από 9,4% του
ΑΕΠ το 2020). Όσον αφορά τα μέτρα
στήριξης, σημειώνεται ότι είναι στην
σωστή κατεύθυνση καθώς συνέβα-
λαν στην συγκράτηση της ανεργίας. 

Πλειστηριασμοί
Η Κομισιόν ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να μην παρατείνει το γενικό πάγωμα πέ-

ραν της 15ης Μαρτίου, επισημαίνοντας ότι στο πλαίσοιτνω προστατευτικών μέτρων για τα
νοικοκυριά, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε γενικό “πάγωμα” των ηλεκτρονικών πλει-
στηριασμών. 

Όπως επισημαίνουν οι θεσμοί, ένα τέτοιο γενικευμένο πάγωμα όλων των εισπρακτικών
μέτρων, εάν παραταθεί, θα εμποδίσει  έναν γρήγορο και αποτελεσματικό χειρισμό των μη
εξυπηρετούμενων δανείων από τις ελληνικές τράπεζες. Πάντως, η Κομισιόν ζητεί από την
κυβέρνηση να υιοθετήσει προσωρινά πιο στοχευμένες λύσεις, προστατεύοντας παράλληλα
τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Για τον πτωχευτικό κώδικα, η Κομισιόν επισημαίνει τις καθυστερήσεις στην έναρξη του
νέου πλαισίου. Ειδικότερα, αφού επισημαίνει τις καθυστερήσεις, οι οποίες είχαν ως συνέ-
πεια την εκκίνηση του Νόμου από 1η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις και από αρχές Ιουνίου για
τα φυσικά πρόσωπα, υπενθυμίζει τις σημαντικές εργασίες που εκκρεμούν και αφορούν αφε-
νός, στις αναρίθμητες ΚΥΑ και αφετέρου, στην πλατφόρμα που θα πρέπει να συνδεθεί με τα
συστήματα των τραπεζών. 

Η Κομισιόν κρούει το «καμπανάκι» για την εκκαθάριση των υποθέσεων του Νόμου Κα-
τσέλη, εκτιμώντας πως ο στόχος του 2021 φαντάζει λιγότερο εφικτός. Ωστόσο, η Ε.Ε. εκφρά-
ζει θετικά σχόλια για το πρόγραμμα «Ηρακλής», το οποίο και εγκρίνει, εκφράζοντας τη σύμ-
φωνη γνώμη για την παράταση του για επιπλέον 18 μήνες. 

Νέες αντικειμενικές ακινήτων
Οι θεσμοί περιμένουν μέσα στον Μάρτιο τις νέες αντικειμενικές αξίες, επισημαίνοντας

ότι η αναπροσαρμογή τους θα διευρύνει ουσιαστικά τη βάση φόρου ακινήτων. Ουσιαστικά η
έκθεση φωτογραφίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα μείωση του ΕΝ-
ΦΙΑ κατά 8% μετά την ένταξη νέων περιοχών στο σύστημα. Σημειώνεται ότι στο νέο σύστημα
θα ενταχθούν 3.000 περιοχές, πολλές από τις οποίες είναι “φιλέτα” και σήμερα πληρώ-
νουν... αστείο ΕΝΦΙΑ. Έτσι, οι αυξημένες εισπράξεις από αυτή τη “δεξαμενή” θα επιτρέψουν
στην κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% για εκατοντάδες χιλιά-
δες ιδιοκτήτες, χωρίς ωστόσο, να απειληθεί ο ετήσιος στόχος για είσπραξη 2,65 δισ. ευρώ.

Οι πολλαπλές επιπτώσεις
της πανδημίας στην συμπε-
ριφορά των καταναλωτών
αναδεικνύονται σε έρευνα
που δημοσίευσε το Παγκό-
σμιο Κέντρο Αριστείας Πε-
λατών (GlobalCustomer-
Center of Excellence) της
KPMG International.

Θύμιος Κτενίδης 
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Επιπλέον 11 δισ. ευρώ για 
τη στήριξη της οικονομίας

Editorial

INFO
Επιτάχυνση ζητούν οι θεσμοί 
σε πτωχευτικό δίκαιο και
αντικειμενικές αξίες
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ΕΣΕΕ: Ο κορωνοϊός... ανακάτεψε το
σύνολο των κλάδων της οικονομίας

Εντυπωσιακά ευρήματα
καταγράφονται από την έρευνα του
Ινστιτούτου Εμπορίου και
Υπηρεσιών της ΕΣΣΕ, σχετικά με τις
συνέπειες του κορωνοϊού στους
διάφορους κλάδους της οικονομίας,
καθώς χιλιάδες επιχειρήσεις
βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, ενώ
σε άλλες περιπτώσεις, όπως στα
οούπερμάρκετ και στα καταστήματα
τροφίμων, η κατάσταση είναι
εντελώς διαφορετική.  

O πως αναφέρει η ΕΣΕΕ, η Ελληνική Στα-
τιστική Αρχή δημοσίευσε πρόσφατα μια
σειρά από ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοι-

χεία αναφορικά με την εξέλιξη των πωλήσεων
του κύκλου εργασιών όλων των τάξεων δρα-
στηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου για το
2020. Ωστόσο θα πρέπει να γίνουν κάποιες επι-
μέρους παρατηρήσεις ώστε να καταστεί εφικτή
η ανάδειξη των τεράστιων «ανισοτήτων» που
καταγράφηκαν ανάμεσα στους διαφορετικούς
κλάδους του λιανικού εμπορίου. 

Οι χαμένοι 

Η ΕΛΣΤΑΤ αναγνωρίζει ότι το λιανικό εμπό-
ριο αποτελεί διαχρονικά σημαντικό παραγωγι-
κό τομέα της ελληνικής οικονομίας με αξιοση-
μείωτη συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν, καθώς επίσης και βασικό κρίκο στην
αλυσίδα αξίας. 

Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Εμ-
πορίου και Επιχειρηματικότητας, τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, θεωρούνται ως
τα πλέον κρίσιμα σχετικά με τις πραγματικές συ-

νέπειες της πανδημικής κρίσης στους διάφο-
ρους κλάδους της οικονομίας. Το λιανικό εμπό-
ριο μπήκε σε πραγματικές συμπληγάδες, κάτι
που καταγράφεται από τα επίσημα στοιχεία. 

Ειδικότερα, οο λιανικό εμπόριο κοσμημά-
των –ρολογιών είχε σχεδόν τη μεγαλύτερη μεί-
ωση κατά 46,8%, ενώ ο κλάδος των καλλυντι-
κών υποχώρησε κατά 39,4% και ο κλάδος εν-
δυμάτων και υποδημάτων 36%. Κάποιοι κλάδοι
κινήθηκαν περίπου στον μέσο όρο της μείωσης
όπως οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, καθώς
ο τζίρος μειώθηκε κατά 10,9%, το εμπόριο σι-
δηρικών και χρωμάτων υποχώρησε 5,5%, ενώ
το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ει-
δικευμένα καταστήματα 9,5%. Επομένως, η
επιμέρους ανάλυση των στοιχείων φωτίζει δια-
φορετικές όψεις και πτυχές της πανδημικής κρί-
σης και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Οι κερδισμένοι 

Η συνολική μείωση του τζίρου ανέρχεται μό-
νο στο 8,6%, που αποτελεί έναποσοστό μικρό-
τερο από τις προβλέψεις για τη συρρίκνωση της
ελληνικής οικονομίας. 

Από την άλλη, υπάρχουν κλάδοι που είδαν
σημαντική αύξηση και άλλοι, οι οποίοι κατέγρα-
ψαν καταστροφικές μειώσεις, όπως προανα-
φέρθηκε. Ως προς τους κλάδους που δεν...
πτοήθηκαν από τον κορωνοϊό, ξεχωρίζουν τα
Super Market, όπου ο τζίρος αυξήθηκε κατά
5,2%, ενώ το ποσοστό αυξήθηκε κατά 9% στο
τέταρτο τρίμηνο του 2020. Το ίδιο ισχύει και
στην περίπτωση των επιχειρήσεων ηλεκτρονι-
κού εμπορίου, οι οποίες κατέγραψαν αύξηση
κατά 18%, ενώ ο τζίρος του τομέα εμπορίας
ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαμορφώθηκε
στο 13,1%.

INFO
Τρόφιμα και είδη
ευρείας
κατανάλωσης
αύξησαν τις
πωλήσεις των
σούπερ μάρκετ
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Henkel Hellas και ΑΒ Βασιλόπουλος
ενώνουν τις δυνάμεις τους

Ο τομέας Απορρυπαντικών και
Καθαριστικών της Henkel Hellas
ενώνει τις δυνάμεις του με την ΑΒ
Βασιλόπουλος και εγκαινιάζουν το
νέο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα
«Περιβαλλοντικοί Φρουροί των
θαλασσών».

O πως ενημερώνουν «πρόκειται για ένα
πολυεπίπεδο πρόγραμμα, που έχει στό-
χο να ενισχύσει την περιβαλλοντική συ-

νείδηση μέσα από την κατανόηση των συνεπει-
ών της ρύπανσης των θαλασσών από πλαστικά
απορρίμματα, αναδεικνύοντας τη σημασία της
ατομικής ευθύνης απέναντι στην προστασία των
θαλάσσιων θησαυρών μας».

Το πρόγραμμα «Περιβαλλοντικοί Φρουροί
των θαλασσών» εξελίσσεται σε τρεις παράλλη-
λους άξονες:

Εκπαίδευση
Χορηγώντας το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων

Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) για τη δημιουργία του εκ-
παιδευτικού προγράμματος για τα παιδιά «Εκ-
παιδεύοντας τους Αυριανούς Υπερασπιστές των
Θαλασσών μας». Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην
ανάδειξη της αξίας των υδάτινων οικοσυστημά-
των μέσα από τον θαλάσσιο γραμματισμό, με
στόχο τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των
ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων
βιολογικών μας πόρων, δίνοντας έμφαση στην
αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα θαλάσσια
απορρίμματα.

Ανακύκλωση
Τονίζοντας την σημασία της ανακύκλωσης,

προσκαλούν τους καταναλωτές να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα, επιστρέφοντας τις άδειες πλα-
στικές συσκευασίες τους σε επιλεγμένα κατα-

στήματα ΑΒ Βασιλόπουλος.

Κυκλική οικονομία
Αξιοποιώντας το μοντέλο της κυκλικής οικο-

νομίας, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο Ιν-
στιτούτο Κυκλικής Οικονομίας (Circular Econo-
my & Eco Innovation Institute CEEII) με έδρα στη
Σουηδία, αναλαμβάνουν τη μετατροπή και την
επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών που συλ-
λέγονται σε επιλεγμένα καταστήματα ΑΒ Βασι-
λόπουλος.

Παράλληλα, «η Henkel Hellas προσκαλεί
τους καταναλωτές να γίνουν μέρος αυτής της
προσπάθειας μέσα από τη συμμετοχή τους στο
κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος στο Ελληνικό έω-
ςτις 13 Μαρτίου, ενώ το ίδιο διάστημα τους επι-
βραβεύει και με προσφορές έως και -50% στα
αγαπημένα τους προϊόντα οικιακής φροντίδας
Dixan, Persil, Bref και Κ2r σε όλα κατάστηματα
ΑΒ Βασιλόπουλος».

Λίγα λόγια για τη Henkel Hellas
Έχοντας ιδρυθεί το 1876, η Henkel έχει πίσω

της πάνω από 140 χρόνια επιτυχίας. Το 2019, η
Henkel δηλώνει πωλήσεις άνω των 20 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ και προσαρμοσμένο λειτουργι-
κό κέρδος άνω των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Η Henkel Hellas απασχολεί περίπου 220 ερ-
γαζομένους, διαθέτει δύο χώρους με συνδυα-
σμό εγκαταστάσεων αποθήκευσης, διανομής
και γραφείων και είναι το όνομα που κρύβεται πί-
σω από πολλά προϊόντα μάρκας που χρησιμο-
ποιείτε τακτικά, όπως το Dixan, Schwarzkopf και
Loctite. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται και
στους τρεις στρατηγικούς επιχειρηματικούς το-
μείς της Henkel: Adhesive Technologies (Συγ-
κολλητικές Τεχνολογίες)  Beauty Care (Προϊόν-
τα Ομορφιάς & Φροντίδας) και Laundry & Home
Care (Απορρυπαντικά & Προϊόντα Οικιακής
Φροντίδας).

INFO
510: τα
καταστήματα ΑΒ σε
όλη την Ελλάδα
1939: άνοιξε το
μπακάλικο στην
οδό Βουλής – αρχή
για την αλυσίδα
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Στα 92 ευρώ ο
τόνος στα 5 brix με
πριμ από 3 έως 8
ευρώ ανάλογα με
τις ημερομηνίες πα-
ράδοσης διαμορ-
φώνεται το τιμολό-
γιο της εταιρείας
“Νομικός” για τις
παραλαβές βιομη-
χανικής ντομάτας
κατά τη νέα καλ-
λιεργητική περίοδο.

Οι τιμές αυτές
αφορούν στις ομά-
δες παραγωγών
ΘΕΣΤΟ, Λαρισαίων
Αγρτών, ΑΣ Μαγνη-
σίας, Δήμητρα, Κι-
λελέρ, Φαρσάλων
Γη και ΓΠΣ Χάλκης
για την πρώτη ποι-
ότητα και το προϊόν
παραδοτέο στο ερ-
γοστάσιο Δομοκού.

Η Β ποιότητα θα
πληρωθεί με τιμή
βάσης τα 87 ευρώ ο
τόνος στα 5 Brix.

H Δίρφυς ΑΕ στηρίζει το Νοσοκομείο Χαλκίδας

Νομικός: 92 ευρώ συν 
8 ευρώ πριμ πρωιμότητας

Η Ευβοιώτικη εταιρεία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς ΑΕ, βρίσκεται στο πλευ-
ρό του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου Χαλκίδας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία «θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της
για τις μάχες που το προσωπικό του Νοσοκομείου Χαλκίδας δίνει απέναντι
στην πανδημία Covid-19, με μία συμβολική κίνηση, μοίρασε στο σύνολο του
προσωπικού βασιλόπιτες με ευχές για τη νέα χρονιά, ενώ παράλληλα προσέ-
φερε σε 5 τυχερούς εργαζόμενους του νοσοκομείου Χαλκίδας χρηματικό πο-
σό 2.500€».

Εθελοντική Αιμοδοσία
στο Επιμελητήριο
Αχαΐας

H Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ σε συνεργασία
με το Επιμελητήριο Αχαΐας θα πραγματοποι-
ήσουν εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 27
Φεβρουαρίου 2021 και ώρες από 09.30 π.μ.
έως 1.30 μ.μ., τόσο για τα μέλη του Επιμελη-
τηρίου όσο και για το ευρύ κοινό.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση με
φιάλες αίματος του Κέντρου Αίματος του
Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια».



Μακεδονικός Χαλβάς: Στηρίζει το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό»
Μέσα από τη νέα διαφημι-

στική του καμπάνια, ο Μακε-
δονικός Χαλβάς, όπως τονίζει
σχετική ανακοίνωση, «μας τα-
ξιδεύει σε γνώριμες και αγα-
πημένες εικόνες, με οδηγό
ένα κόκκινο νήμα – σύμβολο
για ό,τι μας «δένει» με όλους
και όσα αγαπάμε και είναι πάν-
τα εκεί και ας μην φαίνονται: οι
αναμνήσεις, τα πρόσωπα, οι
γεύσεις και οι ήχοι... όλα όσα
κάνουν την Καθαρά Δευτέρα
μία μέρα ξεχωριστή!».

Παράλληλα, μέσα από το
tonimatisagapis.gr, ο Μακε-
δονικός Χαλβάς «μας προ-
σκαλεί να μοιραστούμε ό,τι
μας "δένει" με την ξεχωριστή
αυτή μέρα και να στηρίξουμε
όλοι μαζί την προσπάθειά του
να δημιουργήσει μία σύγχρο-
νη παιδική χαρά στο "Ελληνι-
κό Παιδικό Χωριό" στο Φίλυ-
ρο, μοιράζοντας χαμόγελα
στα παιδιά που φιλοξενούνται
στο ίδρυμα».

6

Riddle: Στην αγορά της Αθήνας

Τα νέα snack Riddle με φυστικοβούτυρο και γκοφρέτα της PARFAIT βρί-
σκονται πλέον και στην αγορά της Αττικής επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο
τη συνεργασία της με το Πρότυπο Κέντρο Διανομών ΑΕ που έχει αναλάβει τη
διανομή τους. Στόχος της εταιρείας είναι ταυτόχροναμε την εξαγωγική της
δραστηριότητα να επεκταθεί και στην ελληνική αγορά και να δημιουργήσει οι-
κογένεια προϊόντων Riddle με ακόμη δύο προτάσεις στο πρώτο εξάμηνο του
2021.

Νέα ιστοσελίδα 
για την Grecian Delight
Kronos Foods

Το λανσάρισμα της νέας ιστοσελίδας ση-
ματοδοτεί το τελευταίο στάδιο επισφραγίζον-
τας τη συγχώνευση ανάμεσα στην Grecian
Delight και την Kronos Foods, των δύο ελλη-
νοαμερικανικών επιχειρήσεων με μεσογει-
ακά είδη διατροφής.
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Έρευνα στο πλαίσιο του έργου
Gr�ducation, με θέμα τη στελέχωση
των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδο-
νίας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυνα-
μικό, διεξάγει το Ελληνογερμανικό Εμ-
πορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
με αφορμή την Περιφερειακή Στρατηγι-
κή Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας
σε συνθήκες Μηδενικής Λιγνιτικής
Εξάρτησης.

Όπως αναφέρει το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
«Προκειμένου η εν λόγω περιοχή να
οδηγηθεί, μέσα από ένα νέο παραγωγικό
μοντέλο, στην πράσινη οικονομία, καλεί-
ται να εκπαιδεύσει το μελλοντικό ανθρώ-
πινο δυναμικό της και να του προσδώσει
νέες γνώσεις, ώστε να αποκτήσει "πρά-
σινες δεξιότητες"».

Για το σκοπό αυτό, το Ελληνογερμα-
νικό Επιμελητήριο προσκαλεί τις επιχει-
ρήσεις που εδρεύουν στη Δυτική Μακε-
δονία καθώς και εταιρείες με παρουσία
εκτός περιοχής αλλά με ενδιαφέρον για

τις ανωτέρω δράσεις, να συμμετέχουν
στην έρευνα, που διενεργείται στο πλαί-
σιο του Gr�ducation, συμβάλλοντας
ενεργά στην ταχύτερη δυνατή διάχυση

«πράσινων δεξιοτήτων» στο ανθρώπινο
δυναμικό της περιοχής.

«Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτη-
ματολογίου είναι περίπου 10 λεπτά».

Επιμελητήριο Λακωνίας: Eνημέρωση για την ψηφιακή τιμολόγηση

Έρευνα για τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία

Τηλεημερίδα διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Λακωνίας σε συνεργασία με το 11ο Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου
του Οικονομικού Επιμελητηρίου για το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής των ηλεκτρονικών τιμολογίων και τη νέα ψηφιακή μορφή
των λογιστικών βιβλίων, με βασικό ομιλητή τον κ. Χρήστο Κρίγκα, Οικονομολόγο -Φοροτεχνικό – Σύμβουλο Επιχειρήσεων, μέ-
λος της κοινής τεχνικής ομάδας εργασίας Ο.Ε.Ε. - Υπ. Οικονομικών -Α.Α.Δ.Ε.

Συμμετείχαν από το Επιμελητήριο Λακωνίας ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Παναρίτης, από το 11ο Περιφερειακού Τμήματος Πελο-
ποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Κρητικός και πλήθος ενδιαφερόμενων μελών του Επιμε-
λητηρίου αλλά και ενδιαφερόμενοι από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
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Γραβιέρα Νάξου: Πιστοποίηση της 
αυθεντικότητας και της προέλευσης 

Ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα
που αφορά την πιστοποίηση της
αυθεντικότητας και της γεωγραφικής
προέλευσης της παραδοσιακής
Γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π. ακολουθώντας
το αποτύπωμα της «Μητέρας Φύσης:
Νερό-Γη-Αέρας» στο τελικό προϊόν με
στόχο την ισχυροποίηση της
μοναδικότητας του εν λόγω ΠΟΠ
προϊόντος και αντίστοιχα την θέση του
παραγωγού, υλοποιεί η ΕΑΣ Νάξου.

Τ ο πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο «Παρακο-
λούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
στο Π.Ο.Π. προϊόν Γραβιέρα Νάξου για την πι-

στοποίηση της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής
προέλευσης», υλοποιείται στα πλαίσια της  Δράσης
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β΄ ΚΥ-
ΚΛΟΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Ο βασικός στόχος
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου (εφε-

ξής, Ε.Α.Σ. Νάξου), με κορυφαίο της προϊόν την πα-
ραδοσιακή Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. (Προστατευόμε-
νη Ονομασία Προέλευσης), ιδρύθηκε το 1926 και,
από τότε έως και σήμερα, διαδραματίζει, με τη λει-
τουργία και την πολυποίκιλη δράση της και πάντοτε
μέσω της Συνεταιριστικής Ιδέας, ρόλο πρωταγωνι-
στικό στο να αναπτυχθούν η αγροτική παραγωγή και
η οικονομία του τόπου μας, ενώ παράλληλα στηρίζει,
έμπρακτα και με πολλούς τρόπους, τον αγρότη.

Στην κατεύθυνση αυτή, ένας από τους βασικούς
στόχους είναι η ανάπτυξη επιστημονικών εργαλείων
που θα ισχυροποιούν την μοναδικότητα του Π.Ο.Π.
προϊόντος και κατ’ επέκταση την θέση του ναξιώτη
παραγωγού στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. είναι ένα προϊόν υψη-

λής οικονομικής αξίας καθώς αντανακλά τα ιδιαίτερα
εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά του Νοτίου Αιγαίου.

Βασικός στόχος είναι, στο τέλος του προγράμμα-
τος, η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. της Ε.Α.Σ. Νάξου να
έχει το δικό της δακτυλικό αποτύπωμα και επομένως
μία προστιθέμενη αξία στην κατηγορία των τυροκομι-
κών προϊόντων που αφορούν την γραβιέρα – αξία, η
οποία θα ενισχύσει την εμπορική αξιοποίηση του
Π.Ο.Π. προϊόντος σε εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Η συνάντηση εργασίας
Τον Φεβρουάριο του 2021 ολοκληρώθηκε το

πρώτο έτος υλοποίησης του προγράμματος. Με
αφορμή το γεγονός αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάν-
τηση εργασίας στα κεντρικά γραφεία στις εγκαταστά-
σεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου,
όπου παρουσιάστηκαν τα επιστημονικά αποτελέσμα-
τα του πρώτου έτους υλοποίησης του έργου. Η Δρ.
Χαντζή Παρασκευή (Επιστημονικά Υπεύθυνη και
Συντονίστρια του προγράμματος) ενημέρωσε τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημήτρη Κα-
πούνη, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου αλλά και τον Γεωπόνο και Διευθυντή Παραγωγής
της Ε.Α.Σ. Νάξου, Βερνίκο Μιχάλη, σχετικά με την
εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκε το εύρος των
ισοτοπικών τιμών (δ18O, δ13C, δ15Ν) που χαρακτη-
ρίζουν τους βιογεωχημικούς κύκλους του οξυγόνου,
του άνθρακα και του αζώτου στο σύστημα της νήσου
Νάξου και του αποτυπώματός τους σε αγελαδινό και
αιγοπρόβειο γάλα την περίοδο χαμηλής υδροφορίας
και υψηλού θερμοκρασιακού και ανεμολογικού προ-
φίλ (Ιούλιος-Αυγουστος-Σεπτέμβριος 2020). Αυτή η
βάση δεδομένων αποτέλεσε την αφετηρία για τον
καθορισμό 13 εκτροφών αναφοράς σε συνδυασμό
με δεδομένα που αφορούν την καλή υγεία των κτη-
νοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την ποιότητα του ει-
σκομιζόμενου γάλακτος και το ζωοτεχνικό μοντέλο
εκτροφής (π.χ. τύπος της εκτροφής, πρωτόκολλα
διαχείρισης της αναπαραγωγής, ποιότητα και μοντέ-
λο σιτηρεσίου).

INFO
1926: Ιδρύθηκε 
η Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών
Νάξου
3.654:
αγροτοκτηνοτρόφοι
τα μέλη του
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Η εταιρεία “ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΑΕ”, μέσα
από δυο γενιές επιτυχούς πορείας στον
χώρο της τυροκομίας, έχει καταφέρει να
αποτελεί μία από τις αξιόλογες εταιρείες
του κλάδου.

Με έδρα τον Τύρναβο, μια περιοχή
της Θεσσαλίας με μεγάλη κτηνοτροφική
παράδοση, λειτουργεί σε μία πρότυπη
ιδιόκτητη εργοστασιακή μονάδα των
3.500 τ.μ., με υπερσύγχρονο τεχνολογι-
κό εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο
προσωπικό. Με σεβασμό στην παράδο-
ση, παράγει ελληνικά αυθεντικά τυριά
ανώτερης ποιότητας και υψηλής διατρο-
φικής αξίας. Χρησιμοποιεί αυστηρά επι-
λεγμένες πρώτες ύλες, 100% ελληνικό
αιγοπρόβειο γάλα, ανακυκλώσιμες συ-
σκευασίες, και επενδύει συνεχώς σε νέα
τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό για
να προσφέρει στους καταναλωτές ποι-
οτικά και ασφαλή προϊόντα.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνε-
ται και η Φέτα ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ. Η φέτα είναι
το πιο αναγνωρισμένο ελληνικό τυροκο-
μικό προϊόν διεθνώς.

Η εταιρεία παράγει Φέτα με το χαρα-
κτηριστικό σήμα ΠΟΠ και προορίζεται για

να καλύψει τις ανάγκες τόσο της ελληνι-
κής όσο και τη αγοράς του εξωτερικού. Η
Φέτα ΠΟΠ παράγεται από αιγοπρόβειο
γάλα που συλλέγεται από κτηνοτρόφους
της περιοχής. Είναι διαθέσιμη σε αρκε-
τές διαφορετικές συσκευασίες ανάλογα

με τις ανάγκες.
Η εταιρεία διασφαλίζει την υψηλή

ποιότητα των προϊόντων με την αυστηρή
εφαρμογή πιστοποιημένων Συστημάτων
Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα.

Παραδοσιακά σιροπιαστά γλυκά Τουμπουρλέκα

Φέτα από την εταιρεία ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Μια σειρά σιροπιαστών γλυ-
κών, αντιπροσωπευτικών των με-
σογειακών γεύσεων, φτιαγμένα
με μεράκι και παράδοση και πάντα
με τη καλύτερη ποιότητα πρώτων
υλών διατίθενται από την Παραδο-
σιακά σιροπιαστά Τουμπουρλέκα.
Τα γλυκά κυκλοφορούν σε διάφο-
ρες συσκευασίες, ιδανικές για να
ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες
διανομής και πώλησης. Μεταξύ
των επιλογών, η εταιρεία διαθέτει
και μια συσκευασμένη τουλούμπα
βάρος 85 γραμμαρίων με τραγανή
υφή, που βασίζεται σε μια παρα-
δοσιακή, διαχρονική συνταγή και
είναι πλούσια σιροπιασμένη σε σι-
ρόπι βανίλιας.

Σήμερα η εταιρεία, που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο από το
1960, λαμβάνοντας υπόψη τις νέ-
ες απαιτήσεις σχετικά με την
ασφάλεια και την υγιεινή των τρο-
φίμων πραγματοποιεί αυστηρούς
ελέγχους κατά τη διάρκεια παρα-
γωγής και διαλέγει τις αγνότερες
πρώτες ύλες με διεθνείς προδια-
γραφές ποιότητας.
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Κριτσίνα Τσάνος με σπόρους chia και αλεύρι ολικής άλεσης
Ακολουθώντας τις σύγ-

χρονες διατροφικές τάσεις και
την αυξημένη ζήτηση για πιο
υγιεινούς κωδικούς, η εται-
ρεία Τσάνος έχει επεκτείνει το
χαρτοφυλάκιό της με νέα προ-
ϊόντα. Στα ράφια των σούπερ
μάρκετ κυκλοφορούν τα γευ-
στικά κριτσίνα Τσάνος με σπό-
ρους chia, μάραθο και αλεύρι
ολικής άλεσης, 100% εξαιρε-
τικά παρθένο ελαιόλαδο και
πλούσια σε εδώδιμες ίνες. Το
προϊόν αποτελεί κατάλληλη
επιλογή για όσους θέλουν να
εντάξουν στο διαιτολόγιό τους
τα super foods. Είναι ιδανικά
για συνοδευτικό, αλλά και για
σνακ σε όλη τη διάρκεια της
ημέρας. Διατίθεται σε συ-
σκευασία των 80 γρ. και σε συ-
σκευασία “on the go”, των 55
γρ. Η εταιρεία Τσάνος ιδρύθη-
κε το 1988. Από τότε, έχει εξε-
λιχθεί σε μια από τις ηγετικές
και καινοτόμες εταιρείες αρτο-
ποιίας στην Ελλάδα. Το εργο-
στάσιο Τσάνος είναι εξοπλι-
σμένο με τα πιο σύγχρονα μη-
χανήματα και τεχνολογία, με
στόχο την παραγωγή φρέσκων
και υψηλής ποιότητας προϊόν-
των σε καθημερινή βάση.

Ρύζι καρολίνα από την Τυρολέζα
Η ΤΥΡΟΛΕΖΑ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε πριν από 40

χρόνια το 1979 στη Νέα Τυρολόη Σερρών και
λειτουργεί σε ένα ιδιόκτητο εργοστάσιο
12.000τ.μ. Η Νέα Τυρολόη Σερρών είναι ένας
τόπος με μακρά παράδοση στην καλλιέργεια
του ρυζιού, που θεωρείτε το πιο εύγεστο λόγω
του ότι φύεται μέσα στην εύφορη πεδιάδα του
ποταμού. Η εταιρεία διαθέτει στην αγορά ποι-
κιλίες ιδιαίτερες, ικανές να ικανοποιήσουν κά-
θε γαστρονομική απόπειρα. Από καθημερινές
απλές συνταγές μέχρι τα πιο ιδιαίτερα πιάτα, το
ρύζι Τυρολέζα είναι η επιλογή υψηλής ποιότη-
τας. Από Καρολίνα και Γλασέ μέχρι άγριο ρύζι
με Μπόνετ, οι προτιμήσεις των καταναλωτών
θα ικανοποιηθούν στο έπακρο. Μεταξύ άλ-
λων, η Tυρολέζα φέρνει το μοναδικό ρύζι κα-
ρολίνα από τους παραγωγούς στο πιάτο. Η
ποικιλία αυτή είναι ξεχωριστή και φέρει τις ιδι-
αιτερότητες του εδάφους και του κλίματος που
φυτρώνει μαζί του. Ιδανικό για ριζότο και τα
παραδοσιακά ελληνικά γεμιστά.
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Το προϊόν με την προστατευόμενη ονομα-
σία “Φασόλια Βανίλιες Φενεού” παρουσιάζει
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που το διαφο-
ροποιούν από άλλα φασόλια και το καθιστούν
ιδιαίτερα ελκυστικό στους καταναλωτές, χάρη
στην γλυκιά γεύση του, στην ικανότητα του να
βράζει γρήγορα και να λαμβάνονται μετά το
βρασμό σπέρματα ακέραια και πλήρη με μα-
λακή σάρκα χωρίς να διαχωρίζονται από τον
φλοιό. 

Το “φασόλι βανίλια Φενεού” καλλιεργεί-
ται συστηματικά στην περιοχή του Φενεού από
τα τέλη του 19ου αιώνα. Η μακροχρόνια καλ-
λιέργεια του προϊόντος οφείλεται στα ιδιαίτε-
ρα ποιοτικά χαρακτηριστικά που το διακρί-
νουν, όπως είναι το πολύ μικρό μέγεθος, το
κάτασπρο χρώμα, το ωοειδές σχήμα αντί του
νεφροειδούς σχήματος των περισσοτέρων, ο
λεπτός φλοιός που βοηθά στον καλύτερο και
γρηγορότερο βρασμό του προϊόντος, η γλυκιά
γεύση του και η υψηλή θρεπτική του αξία. Τα
ιδιαίτερα αυτά ποιοτικά χαρακτηριστικά του το
διαφοροποιούν από άλλα φασόλια και το κα-
θιστούν περιζήτητο στην αγορά.

Επιτραπέζιο αλάτι ΧΙΩΝ

Φασόλια Βανίλιες Φενεού “Δικότυλον”

H αμιγώς ελληνι-
κή εταιρεία παραγω-
γής, συσκευασίας και
εμπορίας Θαλασσι-
νού αλατιού. Δια-
νύοντας την 9η δε-
καετία της ζωής της η
ΧΙΩΝ, παράγει υψη-
λής ποιότητας θα-
λασσινά αλάτια σε
κρυσταλλική μορφή
για το σπίτι και τη βιο-
μηχανία. Τα επιτρα-
πέζια αλάτια ΧΙΩΝ με
εύκολη ροή και πο-
λυλειτουργικό πώμα
είναι ιδανικά για το
μαγείρεμα και το τρα-
πέζι. Διατίθενται σε
περιέκτες των 200γρ,
400γρ. και 750γρ.
Καινοτομία αποτελεί
η κυκλοφορία χον-
δρού αλατιού από την
εταιρεία σε συσκευα-
σία pet 850γρ. για το
τραπέζι ή το barbe-
que.

Φέτα Κέικ από την
εταιρεία “Φαίδων”

Ένα νέο σνακ κατάλληλο για όλες τις ηλι-
κιακές ομάδες καταναλωτών έχει λανσάρει
στην αγορά η εταιρεία Φαίδων. Πρόκειται για
το προϊόν Φέτα Κέικ “Φαίδων”, που κυκλο-
φορεί σε πρακτική ατομική συσκευασία για
«on the go» κατανάλωση. Ο νέος κωδικός εί-
ναι διαθέσιμος στα ράφια των καταστημάτων
στους γευστικούς συνδυασμούς Βανίλια –
Πορτοκάλι και Κακάο – Βανίλια. Τα προϊόντα
«Φαίδων» βρίσκονται σε όλες τις μεγάλες
αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ της ελληνικής
αγοράς, καθώς και σε μικρότερα καταστήμα-
τα, περίπτερα, μίνι μάρκετ και αυτόματους
πωλητές σε όλη την χώρα.




