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Την αντίρρησή του για την
αυστηροποίηση των μέτρων
στα σούπερ μάρκετ εξέφρασε
πρόσφατα το ΙΕΛΚΑ. Σύμφω-
να με σχετική δημοσίευση, δεν
υπάρχουν στοιχεία που να
στοιχειοθετούν την ανάγκη
για πιο αυστηρά μέτρα σε σχέ-
ση με τον μέγιστο αριθμό ατό-
μων εντός των καταστημάτων
του λιανεμπορίου εν γένει,
εφόσον τηρούνται οι κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας. Άλ-
λωστε από την αρχή της υγει-
ονομικής κρίσης, τόσο το λια-
νεμπόριο συνολικά, όσο και το
ειδικά το λιανεμπόριο τροφί-

μων τηρούν αυστηρά τα μέτρα
της πολιτείας, εφαρμόζοντας
μάλιστα συχνά υγειονομικά
πρωτόκολλα αυστηρότερα σε
σχέση με τα νομοθετημένα. Γι’
αυτό το ΙΕΛΚΑ προτείνει:

-την επαναφορά του μέγι-
στου αριθμού ατόμων για όλα
τα καταστήματα στα ισχύοντα
ως τις 17/1 (1 άτομο ανά 10
τ.μ.), με στόχο την εξυπηρέτη-
ση των καταναλωτών και την
κανονικότητα στην προμήθεια
βασικών καταναλωτικών αγα-
θών.

-την επαναφορά της λήξης
του ωραρίου λειτουργίας για

τα καταστήματα τροφίμων στις
20:30 για να δοθεί χρόνος για
αγορές ειδών πρώτης ανάγ-
κης στους εργαζόμενους των
καταστημάτων του λοιπού λια-
νεμπορίου.

-την υιοθέτηση διαφορετι-
κού διακριτού κωδικού μετα-
κίνησης στο 13033 για τα κατα-
στήματα τροφίμων σε σχέση
με τα υπόλοιπα καταστήματα
του λιανεμπορίου (π.χ. το «7»),
προκειμένου να διαχωριστεί ο
χρόνος των αγορών για είδη
πρώτης ανάγκης σε σχέση με
τα λοιπά είδη.
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Αλλαγές στα μέτρα των σούπερ
μάρκετ προτείνει το ΙΕΛΚΑ



Πάνω από 50% ήταν η αύξηση του τζί-
ρου των εμπορικών καταστημάτων κατά
την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας τους με-
τά το άνοιγμα της αγοράς. 

Σύμφωνα με έρευνα του τμήματος με-
λετών του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), με
πρόεδρο τον Βασίλη Κορκίδη, σε συνεργα-
σία με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλό-
γων Αττικής και Νήσων (ΟΕΣΑΟΝΑ) και για
λογαριασμό του Περιφερειακού Επιμελη-
τηριακού Συμβουλίου Αττικής (Π.Ε.Σ.Α.),
την εβδομάδα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρί-
ου έως και την Κυριακή 24 Ιανουαρίου
2021, σε 23 περιοχές της Περιφέρειας Αττι-
κής, καταγράφηκε εντυπωσιακή αύξηση
του τζίρου, φέρνοντας χαμόγελα στους εμ-
πόρους. 

Αναλυτικά, τα ενδεικτικά στοιχεία της
έρευνας του Π.Ε.Σ. Αττικής για την πρώτη
εβδομάδα της επαναλειτουργίας και των
εκπτώσεων, καταλήγουν στα εξής χρήσιμα
συμπεράσματα:

1. Τα επίπεδα των πωλήσεων σε σχέση
με πέρυσι, κινήθηκαν ικανοποιητικά σε πο-
σοστό 35%, πολύ χαμηλότερα για το 33%,
στα ίδια επίπεδα για το 15%, ενώ το 17%
δεν απάντησε.

2. Τα ποσοστά των εκπτώσεων στο
70% των καταστημάτων λιανικής  κυμαί-
νονται μεταξύ 30-50%, στο 13% κυμαίνον-
ται μεταξύ 10-30% και στο 17% των εμπο-
ρικών καταστημάτων άνω του 50%.

3. Η ημερήσια είσπραξη, σε σχέση με
τις αντίστοιχες μέρες των εκπτώσεων πέ-
ρυσι, εκτιμάται για το 16% άνω του 80%,
για το 55% μεταξύ 50-70%, για το 38% με-
ταξύ 30-50% και για το 11% λιγότερο του
30%.

4. Τα είδη που κινούνται περισσότερο
κατά σειρά προτίμησης των καταναλωτών
είναι η ένδυση με 88%, η υπόδηση με 83%,
τα καλλυντικά με 27%, τα είδη σπιτιού-έπι-
πλα με 22%, τα αθλητικά είδη με 17% και
τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά με 11%.

5. Το 100% δήλωσαν πως είναι διατε-
θειμένοι να διαφυλάξουν και να διατηρή-
σουν ανοικτά τα καταστήματά τους σε όλη
τη διάρκεια των εκπτώσεων, ενώ χαρακτη-
ριστικά επισήμαναν πως στα μικρά κατα-
στήματα τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα
προστασίας.

Ο στόχος των φετινών εκπτώσεων είναι
να επιτευχθεί το δίμηνο Ιανουαρίου-Φε-
βρουαρίου τουλάχιστον το 50-60% του πε-
ρυσινού τζίρου που κυμάνθηκε στα 5,3 διs
ευρώ, εκ των οποίων άνω των 2,5 διs. ευρώ
αναλογούν στην εμπορική δραστηριότητα
της Περιφέρειας Αττικής.

Αναφορικά με τις επιλογές των κατανα-
λωτών τις πρώτες μέρες της επαναλειτουρ-
γίας, διαπιστώνεται ότι, οι περισσότεροι κα-
ταναλωτές χρησιμοποιούν την περίοδο των
εκπτώσεων, για να αποκτήσουν «επώνυ-
μες» φίρμες ένδυσης, υπόδησης, αθλητι-
κών ειδών, καλλυντικών, δερμάτινων αξε-
σουάρ και άλλων ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών συσκευών. Αυτό επιβεβαιώνεται και
φέτος με την έναρξη της πρώτης εβδομά-
δας, όπου οι καταναλωτές αναζήτησαν και
βρήκαν σε πολλά καταστήματα εκπτώσεις
πάνω από 50% στις γνωστές φίρμες και δη-
μοφιλείς μάρκες. 

Στον κλάδο της ένδυσης, τουλάχιστον
στην Αττική, και φέτος στις χειμερινές εκ-
πτώσεις καταγράφηκε ένας διακριτός δια-
χωρισμός από τις ουρές εκτός καταστήμα-
τος και τις τσάντες που κρατούν οι κατανα-
λωτές, που δείχνουν μια χαρακτηριστική
προτίμηση σε 5-6 γνωστές αλυσίδες ρού-
χων, εκ των οποίων οι 3-4 μάλιστα ανήκουν
στον ίδιο πολυεθνικό όμιλο. Από τη μέση
αξία των αποδείξεων, παρατηρείται πως η
πεντάδα των κλάδων που είχαν τη μεγαλύ-
τερη μείωση τον μισό Δεκέμβριο της λει-
τουργίας της αγοράς στις γιορτές με το click
away, φαίνεται να εμφανίζονται πρώτες
στις προτιμήσεις των καταναλωτών στις εκ-
πτώσεις με ανοικτά καταστήματα. 

Την υιοθέτηση διαφορετι-
κού κωδικού μετακίνησης
στο 13033 για τα καταστή-
ματα τροφίμων σε σχέση με
τα υπόλοιπα καταστήματα
του λιανεμπορίου (π.χ. το
«7»), προκειμένου να δια-
χωριστεί ο χρόνος των αγο-
ρών για είδη πρώτης ανάγ-
κης σε σχέση με τα λοιπά εί-
δη προτείνει το ΙΕΛΚΑ

Θύμιος Κτενίδης 
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Με νομοθετική ρύθμιση, που θα
κατατεθεί άμεσα, παρατείνεται έως τις
26 Μαρτίου 2021, η υποχρέωση κατα-
βολής του ειδικού φόρου κατανάλω-
σης, του ΦΠΑ και των λοιπών επιβα-
ρύνσεων που αναλογούν σε αλκοο-
λούχα προϊόντα. 

Το υπουργείο Οικονομικών, με βά-
ση τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες
βρίσκονται οι επιχειρήσεις και οι επαγ-
γελματίες, θεσπίζει δίμηνη παράταση
καταβολής των φορολογικών επιβα-
ρύνσεων των αλκοολούχων προϊόν-
των, οι οποίες βεβαιώνονται στα τελω-
νεία έως τις 25 Ιανουαρίου 2021.

Η σχετική νομοθετική διάταξη, την
οποία έχει ήδη επεξεργαστεί το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, θα κατατεθεί άμεσα
στη Βουλή και αφορά στη δίμηνη παρά-
ταση της καταβολής του ειδικού φόρου
κατανάλωσης, του ΦΠΑ και των λοιπών
επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αλ-
κοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα
προϊόντα τα οποία εξήλθαν από φορο-
λογικές αποθήκες κατά τον μήνα Δε-
κέμβριο 2020. Με την κίνηση αυτή της
κυβέρνησης, εκτιμάται ότι ο κλάδος θα
πάρει σημαντική ανάσα, καθώς είναι
ένας από τους πλέον πληττόμενους λό-
γω της πανδημίας. 

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssup-
port), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος για τον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, καλούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης της χρημα-
τοδοτικής ενίσχυσης.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 λήγει την Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου
2021. Συνολικά, η διαθέσιμη χρηματοδότηση από τον, εν εξελίξει, 5ο κύκλο ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που
έκλεισαν με κρατική εντολή (εστίαση, γυμναστήρια, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, αθλητι-
σμού κτλ.), προβλέπονται αυξημένα κατώτατα όρια ενίσχυσης, ύψους 2.000 ευρώ εάν η επιχείρηση απασχολεί έναν έως πέντε
εργαζομένους, και 4.000 ευρώ εάν απασχολεί άνω των πέντε εργαζομένων. Για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το κατώτατο
όριο ενίσχυσης ορίζεται σε 1.000 ευρώ.

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, ανάλογα με την πτώση τζίρου που παρουσιάζει η επιχείρηση κατά
τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους. Συνολικά,
από την προκαταρτική ανάλυση των δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5, προκύπτει ότι
από τις 732.968 επιχειρήσεις που έχουν καταθέσει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δικαιούχοι είναι οι 361.888.

Αναφορικά με τους λόγους απόρριψης, προκύπτει ότι 262.484 επιχειρήσεις παρουσιάζουν αύξηση τζίρου την εν λόγω περίο-
δο, 94.259 παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του 20% και 12.063 δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 ευρώ το αντί-
στοιχο τετράμηνο του 2019, ενώ 2.274 απορρίπτονται για άλλους λόγους (μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, εισοδήματος κτλ.). Ση-
μειώνεται ότι 61.956 επιχειρήσεις δεν πληρούν ούτε το κριτήριο της πτώσης τζίρου ούτε το κριτήριο του ελάχιστου τζίρου αναφο-
ράς. 

Από σήμερα οι πληρωμές της Επιστρεπτέας 5,
έως τις 2/2 η υποβολή αίτησης από τις επιχειρήσεις

Παράταση 2 μηνών στις πληρωμές ΦΠΑ, ΕΦΚ και άλλων φόρων για τα αλκοολούχα 



Μασούτης: Νέα εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού 

Στο... τιμόνι ο Σάββας Τορτοπίδης

Με μια καινοτόμο επιχειρησιακή δομή η εταιρεία Μασούτης πρωτοπορεί και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας εποχής,
αξιοποιώντας τα εργαλεία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της.  

Συστήνει μια ενισχυμένη Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού η οποία, μεγιστοποιεί συνδυαστικά τις δυνατότητες δύο κλά-
δων: των νέων τεχνολογιών και του marketing. 

Η εταιρεία Μασούτης έχοντας ως δομικό στοιχείο της στρατηγικής της τον διαρκή εκσυγχρονισμό, δημιουργεί μια νέα δομή που τη
φέρνει μπροστά από τις εξελίξεις της αγοράς. 

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιάννης Μασούτης «για την εταιρεία μας ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι
απλώς ένας τίτλος, αλλά μια συνολική αντίληψη την οποία κάνουμε πράξη με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία μας και τελι-
κά την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς πιστεύουμε ότι όλα ξεκινούν και πρέπει να καταλήγουν στον άνθρωπο». 

Τη Διεύθυνση Ψηφιακού
Μετασχηματισμού αναλαμβά-
νει ο Σάββας Τορτοπίδης, δι-
ευθυντής πληροφορικής της
εταιρείας, που θα έχει πρόσθε-
το ρόλο την οργάνωση και ψη-
φιοποίηση του marketing. Η
νέα οργανωτική δομή επιτυγ-
χάνει την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και τη βελτίω-
ση της αγοραστικής εμπειρίας,
μέσα από ένα data driven περι-
βάλλον που ενισχύει την παρα-
δοσιακή σχέση αλληλεπίδρα-
σης με τον καταναλωτή. Βρί-
σκεται στην αιχμή των διεθνών
τάσεων της αγοράς, καθώς δη-
μιουργεί νέα προϊόντα και υπη-
ρεσίες που καλύπτουν πληρέ-
στερα και άμεσα τις καταναλω-
τικές ανάγκες. 
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Μόνιμο όφελος έως και 4% στα
ψώνια τους στο σούπερ μάρκετ μπο-
ρούν να έχουν οι καταναλωτές, μέσα
από το πρόγραμμα επιβράβευσης της
κάρτας τους.

Κάθε πρόγραμμα ανταμοιβής είτε
συνεργάζεται με συγκεκριμένα σού-
περ μάρκετ ή προσφέρει κέρδος για
αγορές που γίνονται σε επιχειρήσεις
εκτός του δικτύου των συνεργατών
τους, συμπεριλαμβανομένων και των
σούπερ μάρκετ.

Τα προγράμματα επιβράβευσης
των καρτών προσφέρουν μόνιμο όφε-
λος από 0,80% έως 4% επί της αξίας
των συναλλαγών σας σε συνεργαζό-
μενα σούπερ μάρκετ.

Για παράδειγμα, αν κάποιος κάνει
ψώνια 1.000 ευρώ το μήνα στο σού-
περ μάρκετ και κερδίζει 3% ανταμοι-
βή, παίρνει πίσω 30 ευρώ, τα οποία
μπορεί πχ. να χρησιμοποιήσει για να
βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του, να
πληρώσει το κινητό του ή να ξανακά-
νει ψώνια στο σούπερ μάρκετ.

Παράταση για τις αιτήσεις ΕΦΚ στο κρασί

Οι κάρτες επιβράβευσης των σούπερ μάρκετ

Έως τις 31 Μαρτίου παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
από τους μικρούς οινοπαραγωγούς προς τα τελωνεία, σχετικά με την επιστρο-
φή ή διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που εισπράχθηκε ή βεβαι-
ώθηκε αντίστοιχα, για αποθέματα κρασιού τα οποία δεν είχαν διατεθεί στην
κατανάλωση έως και την ημερομηνία κατάργησης του φόρου, 31 Δεκεμβρίου
2018.

Η απόφαση υπεγράφη από τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών, Από-
στολο Βεσυρόπουλο «ύστερα από συνεννόηση με τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό. Τα δύο υπουργεία βρίσκονται σε
στενή συνεργασία για την στήριξη του οινοπαραγωγικού τομέα» όπως αναφέ-
ρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διαδικτυακή έκθεση από
το Επιμελητήριο Κοζάνης

Το Επιμελητήριο Κοζάνης, στο πλαίσιο
των πρωτοβουλιών του για την προώθηση
και την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των τοπι-
κών Επιχειρήσεων και τη στήριξη της  επιχει-
ρηματικότητας κόντρα στις αντίξοες συνθή-
κες που έχει διαμορφώσει η πανδημία του
κορονοϊού, σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Δυτικής Μακεδονίας, προτίθεται να
διοργανώσει τη συμμετοχή των ενδιαφερο-
μένων επιχειρήσεων – μελών του στην έκθε-
ση «The DeIiFair by ΕΞΠΟΤΡΟΦ»
(https://expotrof.gr/).

Παρακαλούνται τα μέλη που ενδιαφέρον-
ται να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής
τους ως την Δευτέρα 1/2/2021.
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Το Prosvasis GO δίπλα στα μέλη του ΕΣΑ

Επεκτείνεται το «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Χωριό»

Σε μια πολύ σημαντική εξαγορά δύο καταστημάτων της αλυσίδας Bio Art στην Νέα Ερυθραία (Τατοΐου 122), και το Νέο Ηράκλειο
(Λεωφ. Ηρακλείου 408) προχώρησε το «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Χωριό». 

Με την συγκεκριμένη επενδυτική κίνηση, καθώς επίσης και το άνοιγμα του μεγαλύτερου καταστήματος του στον Πειραιά (Λεωφό-
ρος Αθηνών – Πειραιώς 91) το «Βιολογικό Χωριό», ο ηγέτης στην ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά των Βιολογικών Προϊόντων στην
Ελλάδα, κάνει ουσιαστικά πράξη το στρατηγικό στόχο του για περαιτέρω επέκταση των σημείων παρουσίας του.

Τα τρία νέα καταστήματα συμπληρώνουν το υπάρχον και δυναμικό δίκτυο της αλυσίδας που μετρά πλέον 16 καταστήματα σε νευ-
ραλγικά σημεία της πόλης και 130 εργαζομένους. Στα τρία νέα καταστήματα της αλυσίδας, οι καταναλωτές θα βρουν τη μεγαλύτερη
γκάμα βιολογικών ειδών: τρόφιμα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, προϊόντα ψυγείου και κατεψυγμένα, αλλά και μια μεγάλη ποικιλία
σε είδη προσωπικής περιποίησης και οικιακής χρήσης.

Τις δυνατότητες της εφαρμογής Prosvasis GO, είχαν την ευκαιρία να γνω-
ρίσουν τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), κατά τη διάρκεια της
διαδικτυακής ημερίδας που διοργάνωσε ο σύλλογος με θέμα την ψηφιακή
αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Η εφαρμογή Prosvasis GO βοηθά ουσιαστικά τις επιχειρήσεις να υιοθετή-
σουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστη-
ριοτήτων τους, από την οργάνωση των καθημερινών τους εργασιών, την εύ-
κολη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA και
τη διασύνδεση με το λογιστή τους.

Παράλληλα, «η εφαρμογή επιτρέπει την έκδοση πιστοποιημένων ηλε-
κτρονικών τιμολογίων αλλά και την ηλεκτρονική έκδοση αποδείξεων λιανι-
κής, χωρίς την απαραίτητη χρήση ταμειακών και φορολογικών μηχανισμών,
προωθώντας τες αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ».

Το Επιμελητήριο 
Σερρών για 
την Επιτρεπτέα 
Προκαταβολή

Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου εκπνέει η προ-
θεσμία υποβολής της αίτησης χορήγησης
στους δικαιούχους του 5ου κύκλου της Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής. 

Το Επιμελητήριο Σερρών σε σχετική ενη-
μερωτική ανακοίνωση που απευθύνει στα
μέλη του αναφέρει πως “η προθεσμία υπο-
βολής της αίτησης για τη χορήγηση της Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής 5 λήγει την Τρίτη,
2 Φεβρουαρίου 2021.Συνολικά, η διαθέσιμη
χρηματοδότηση από τον, εν εξελίξει, 5ο κύ-
κλο ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ”.
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Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η εταιρεία Μύλοι Λούλη, αναδείχθηκαν σε «ΤRUE LEADER» από
την ICAP Group, για τις επιδόσεις του στο επιχειρείν. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία διακρίθηκε μετα-
ξύ άλλων για την κερδοφορία της, τον αριθμό εργαζομένων της και την ανάπτυξή της. Συγκεκριμέ-
να, για το 2019, η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες με τον μεγαλύτε-
ρο αριθμό εργαζομένων, που έχουν αυξήσει το προσωπικό τους από το 2018 στο 2019. Ακόμη, μέ-
σα από τη διάκριση αυτή, αναγνωρίζεται η θέση της εταιρείας στον κλάδο με βάση τον Κύκλο Εργα-
σιών της και το υψηλό “ICAP Credit Score”, δηλαδή διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας.

Η ICAP είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα αναγνωρισμένη ως Rating Agency από την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς και την European Securities and Markets Authority. Διαθέτοντας τη μεγαλύ-
τερη βάση επιχειρηματικής πληροφόρησης στην Ελλάδα με περισσότερες από 1,5 εκατ. επιχειρή-
σεις, επιλέγει, τα τελευταία 10 χρόνια, τις Εταιρείες και Ομίλους ΤRUE LEADERS υπό την Αιγίδα του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “Top Branded Export Product” απέσπασε η εταιρεία Βαρβαγιάννης, στο πλαίσιο του Greek
Exports Forum & Awards 2020 που διοργανώθηκε από την ethos MEDIA & EVENTS και την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρη-
ματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ. 

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για την Οικογένεια Βαρβαγιάννη, καθώς φέτος συμπλήρωσε τα 161 χρόνια πα-
ρουσίας της στο χώρο της παραγωγής του εξ΄αποστάξεως 100 % αυθεντικού ούζου και τα 60 χρόνια εξαγωγικής δραστηριότη-
τας. Η διοίκηση εκφράζει τη χαρά και την ικανοποίηση της για την αξιόλογη βράβευση και δεσμεύεται ότι με  υπευθυνότητα και
αγάπη για αυτό που κάνει, θα συνεχίσει την παραγωγή του μοναδικού Ούζου Πλωμαρίου Βαρβαγιάννη. 

Η διοργάνωση των Greek Exports Forum & Awards 2020 είχε ως στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις εξαγωγικές προ-
σπάθειες στην τρέχουσα δυσχερή κοινωνικο-οικονομική συγκυρία ξεχωρίζοντας μεγάλες και ιστορικές εταιρείες που έχουν
αφήσει το στίγμα τους στον επιχειρηματικό στίβο εντός κι εκτός συνόρων.

Σε κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν αναδείχθηκε το Ούζο Βαρβαγιάννη

«ΤRUE LEADER» αναδείχθηκαν οι Μύλοι Λούλη



Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη διοίκηση της In-
terlife AAEΓΑ με αφορμή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην
Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου των 18.567.912 κοινών ονομαστι-
κών της εταιρείας, με τιμή έναρξης τα 3,48 ευρώ. Οι μετοχές της εται-
ρείας συνεχίζουν την παρουσία τους στη ΝΕΑ του Χρηματιστηρίου της
Κύπρου.

Με την ευχή η εισαγωγή της Interlife να σηματοδοτήσει την εισα-
γωγή πολλών νέων εταιρειών στο εγγύς μέλλον, ο διευθύνων σύμ-
βουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρί-
δης υποδέχθηκε την διοίκηση της ασφαλιστικής εταιρείας.

«Παρότι η εισαγωγή της Ιnterlife είχε ήδη την απαιτούμενη διασπο-
ρά και έτσι δεν συνοδεύτηκε από άντληση κεφαλαίων, είτε μέσω ιδιω-
τικής τοποθέτησης είτε μέσω δημόσιας εγγραφής, ευχόμαστε να τύχει
της καλύτερης δυνατής πορείας από πλευράς ρευστότητας. Πρόκειται
άλλωστε για την πρώτη μη τραπεζική εταιρεία που εισάγεται στο Ελλη-
νικό Χρηματιστήριο προερχόμενη από κεφαλαιαγορά την ευρύτερης
γεωγραφικής περιοχής» τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.

Η σειρά προϊόντων iNTEA σε κάψουλες τύπου Nespresso είναι πλέον στα ράφια περίπου 100 καταστημάτων της αλυσίδας
super market ΑΒ Βασιλόπουλος.

«Έχουμε επιπλέον 100 λόγους να νοιώθουμε υπερήφανοι για τα καινοτόμα προϊόντα μας» δήλωσε ο πρόεδρος της Inbevera-
ges κ. Γρηγόρης Δούνης, για να συμπληρώσει «Θεωρούμε ότι το προφίλ της αλυσίδας ΑΒ ταιριάζει απόλυτα με τον τρόπο που
θέλουμε να παρουσιάζεται ένα τόσο ιδιαίτερο και πρωτοποριακό, για την ελληνική αγορά, προϊόν όπως το λειτουργικό τσάι iN-
TEA. Πλέον όποιος θέλει να ακολουθήσει τον υγιεινό τρόπο διατροφής που προτείνουμε, θα μπορεί να το εντάξει στην καθημερι-
νότητά του ακόμα πιο εύκολα».

Το iNTEA είναι το ελληνικό λειτουργικό τσάι στην αγορά που διατίθεται σε κάψουλες Nespresso, ενώ η καινοτομία του βασί-
ζεται στο συνδυασμό της ποικιλίας του ευεργετικού τσαγιού του βουνού Ολύμπου, με πέντε βότανα που κάνουν καλό στον οργα-
νισμό, για υγεία, ομορφιά και ευεξία.

Η αρχή της συνεργασίας με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΑΒ είχε γίνει με τα hypermarket, αλλά πλέον η διάθεση της σειράς
iNTEA προχώρησε και στα υπόλοιπα μεγάλα καταστήματα, Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Ηρακλείου και σχεδόν κά-
θε πρωτεύουσας νομού στην Ελλάδα. «Στα ράφια ο πελάτης του σούπερ μάρκετ θα μπορεί να βρει σύντομα και την έκδοση iN-
TEA με τα κλασσικά φακελάκια τσαγιού σε βιοδιασπώμενες πυραμίδες και στον ΑΒ Βασιλόπουλο».

ΑΒ Βασιλόπουλος: Σε 100 καταστήματα η σειρά προϊόντων iNTEA

Εισαγωγή της Interlife στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου 
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Με vegan προσθήκες έχει επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της
η εταιρεία από τις Σέρρες «Ελληνικός Καρπός», η οποία έχει παρου-
σιάσει καινοτόμα προϊόντα από ξηρούς καρπούς.

Πιο συγκεκριμένα, από την «Ελληνικός Καρπός» κυκλοφορεί το
προϊόν Αμυγδαλοβούτυρο, ένα 100% φυσικό προϊόν, που διατηρεί
στο ακέραιο όλα τα ευεργετικά συστατικά του πολύτιμου αυτού σπό-
ρου. Πρόκειται για ένα τρόφιμο φυτικής προέλευσης, το οποίο είναι
ιδιαίτερα πλούσιο σε πρωτεΐνη, αντιοξειδωτικές ουσίες αλλά και πο-
λυακόρεστα λιπαρά οξέα, στοιχεία απαραίτητα στην καθημερινή δια-
τροφή. Επίσης, η σειρά συμπληρώνεται με τα:

-Φουντουκοβούτυρο, αποτελεί ένα 100% φυσικό προϊόν, πλούσιο
σε θρεπτικά συστατικά, που διατηρεί έντονα τα αρώματα του φουντου-
κιού.

-Κάσιους βούτυρο, το 100% φυσικό προϊόν από κάσιους.
Από την εταιρεία είναι διαθέσιμο επίσης βούτυρο φιστικιού με ατό-

φια τη γεύση του φιστικιού αραχίδα, κατάλληλο ως άλειμμα στο ψωμί ή
σε φρυγανιά και για ζαχαροπλαστική.

Μια χορτοφαγική εναλλακτική λύση που είναι υγιεινή και νόστιμη προσφέρει η Fit Food, που διαθέτει χορτοφαγικά και βιγγα-
νικά, βιολογικά και μη βιολογικά προϊόντα διατροφής από το 1998. Με το εργοστάσιο παραγωγής στο Βέλγιο, αφιερωμένο απο-
κλειστικά σε προϊόντα vegan- χορτοφαγίας και ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των προτύπων BRC και HACCP, όλα τα Fit Food
τρόφιμα είναι καινοτόμα, υψηλής ποιότητας και ταιριάζουν σε όλους τους τύπους διατροφικών συνηθειών. Το Fit Food προσφέ-
ρει μια πλήρη γκάμα νόστιμων και υγιεινών εναλλακτικών λύσεων σε προϊόντα υποκατάστατου κρέατος. Η σειρά αποτελείται από
σπόρους σιταριού ή βάση σόγιας μη γενετικά μεταλλαγμένη, υγιεινά λαχανικά, πλούσια σε Ωμέγα 3 και χαμηλή χοληστερόλη. Τα
αλλαντικά χορτοφάγου περιλαμβάνουν το γεύμα  Wiener, Mix Garden, Veggichipo, Veggiguez, το BBQ (μπάρμπεκιου) και το
Apero Mix. Όλα είναι διαθέσιμα στο Skinpack. Οι φέτες χορτοφαγίας είναι τέλειες σε ζεστά ή κρύα σάντουιτς: Τέξας, Σαλάμι, Φι-
στίκι, Πιπέρι, Φυσική, φέτες Ζαμπόν, φέτες Kentucky και Mix Garden. Εισάγονται από Βέλγιο και τα διαθέτει η εταιρεία BIO-
ΥΓΕΙΑ.

Vegan προϊόντα εναλλακτικού κρέατος Fit Food

Αμυγδαλοβούτυρο από την «Ελληνικός Καρπός»
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Ο σύγχρονος τρόπος ζωής απαιτεί εξοικονόμηση χρόνου
ακόμα και στο κόψιμο των μυρωδικών. Γι’ αυτό η εταιρεία
Μπάρμπα Στάθης προσφέρει μια πρακτική λύση για ολόφρε-
σκα μυρωδικά, διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στην κατάψυξή
μας. Τα Μυρωδικά Μπάρμπα Στάθης, πλένονται, ψιλοκόβον-
ται και καταψύχονται αμέσως μετά τη συγκομιδή τους, διατη-
ρώντας έτσι όλα τα θρεπτικά συστατικά, τις βιταμίνες και τη
γεύση τους. Η συσκευασία τους επιτρέπει αφού χρησιμοποι-
ήσουμε την ποσότητα που επιθυμούμε να την ξανακλείσουμε
έτσι ώστε τα μυρωδικά να μη χάνουν τη φρεσκάδα και το
άρωμά τους. Κυκλοφορούν στους τύπους άνηθος ψιλοκομ-
μένος, μαϊντανός ψιλοκομμένος και σκόρδο ψιλοκομμένο.

Με τρίπτυχο επιτυχίας τη θρέψη, τη γεύση και την ευκο-
λία, η Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε. προσφέρει επί σειρά ετών
στα ελληνικά νοικοκυριά προϊόντα που φέρουν την σφραγί-
δα των επιτυχημένων εμπορικών σημάτων Μπάρμπα Στάθης
και Χρυσή Ζύμη.

Ακολουθώντας τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, η Nutricia λάνσαρε πρόσφατα στην αγορά μια νέα σειρά βρεφικών προϊόν-
των χωρίς προσθήκη ζάχαρης. 

Μεταξύ των κωδικών περιλαμβάνεται και η μπισκοτόκρεμα που είναι ειδικά μελετημένη για να καλύπτει τις διατροφικές
ανάγκες του μωρού, αφού είναι εμπλουτισμένη με 5 βιταμίνες, ασβέστιο, σίδηρο και ιώδιο. Επιπλέον συνδυάζει δημητριακά &
δημητριακά ολικής αλέσεως (σιτάρι, όλυρα, φαγόπυρο, ρύζι, κεχρί, σίκαλη, βρώμη) και μπισκότο. Για ποικιλία θρεπτικών συστα-
τικών με δημητριακά και δημητριακά ολικής άλεσης και απίθανη γεύση μπισκότου. Κατάλληλη από τον 6ο μήνα.

Οι βρεφικές κρέμες Nutricia που κυκλοφορούν στους τύπους Φαρίν Λακτέ, Μπισκοτόκρεμα, Φρουτόκρεμα, Πολυδημητρια-
κά και Δημητριακά με Φρούτα και είναι ειδικά μελετημένες, σύμφωνα με την εταιρεία, για να καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες
του μωρού, έτσι ώστε να εξοικειώνεται με νέες γεύσεις. Οι νέες βρεφικές κρέμες Nutricia χωρίς προσθήκη ζάχαρης, τεχνητά
αρώματα και συντηρητικά αναδείχθηκαν ως το Προϊόν της Χρονιάς 2020. Είναι διαθέσιμες σε χάρτινη συσκευασία των 250 γραμ-
μαρίων.

Nutricia: Μπισκοτόκρεμα χωρίς ζάχαρη για βρέφη 

Μυρωδικά Μπάρμπα Στάθης σε 3 τύπους
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Χωριάτικες φρυγανιές 
Elite με σουσάμι

Pitatakia με ζάχαρη και κανέλα
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσό-

τεροι καταναλωτές αναζητούν πιο υγιει-
νά snacks, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία
στα λιπαρά και τις πρώτες ύλες που χρη-
σιμοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές
εταιρείες έχουν λανσάρει αντίστοιχους
κωδικούς προκειμένου να ικανοποι-
ήσουν τη ζήτηση και να αυξήσουν τα κέρ-
δη τους. Ένα υγιεινό σνακ που διατίθεται
στα σούπερ μάρκετ είναι και τα Pitatakia
της Healthy Habits. Η σειρά περιλαμβά-
νει αρκετούς γευστικούς συνδυασμούς
μεταξύ των οποίων και η γεύση Μαύρη
Ζάχαρη και Κανέλα. Τα Pitatakia είναι
ψημένα στον φούρνο με ελαιόλαδο, δεν
περιέχουν συντηρητικά, ενώ είναι κατάλ-
ληλα και για Vegan. Ο κωδικός με ζάχα-
ρη και κανέλα είναι ένα σνακ από νόστι-
μες τραγανές μπουκιές φρεσκοψημένης
ζύμης με μαύρη ζάχαρη και κανέλα, που
κυκλοφορεί σε συσκευασία των 70
γραμμαρίων σε όλα τα σούπερ μάρκετ
αλλά και τα μικρότερα σημεία πώλησης
τροφίμων.

Μια πολύ μεγάλη γκάμα σε φρυγανιές είναι πλέον διαθέσιμη στην αγορά,
καθώς οι βιομηχανίες το τελευταίο διάστημα έχουν λανσάρει αρκετά καινοτό-
μα προϊόντα. Η Elbisco διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο και έχει εντάξει στη
σειρά Elite τις χωριάτικες φρυγανιές με σουσάμι, δίνοντας περισσότερες επι-
λογές στους καταναλωτές. Ο κωδικός είναι διαθέσιμος στα σούπερ μάρκετ σε
συσκευασία των 250 γραμμαρίων. Οι χωριάτικες φρυγανιές Elite με σουσάμι
μπορούν να καταναλωθούν σκέτες ή ως συνοδευτικό.

Πικάντικη 
μουστάρδα 
Hellmann's hot

Μια μουστάρδα για αυτούς που προτι-
μούν τις πικάντικες γεύσεις έχει κυκλοφορή-
σει στην αγορά από την Hellmann's. Τα προ-
ϊόντα Hellmann's έχουν καταφέρει εδώ και
χρόνια να ξεχωρίσουν στην κατηγορία των
dressings με κωδικούς που ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις. Μεταξύ
άλλων προϊόντων, στα ράφια των σούπερ
μάρκετ είναι διαθέσιμη και η μουστάρδα
Hellmann's Hot που κυκλοφορεί σε συ-
σκευασία των 500 γραμμαρίων. Η Μουστάρ-
δα Hellmann's hot είναι για όσους αγαπούν
πιο πικάντικες γεύσεις εναρμονισμένες στα
ελληνικά πρότυπα. Παράγεται στην Ελλάδα
από εκλεκτούς σπόρους σιναπιού.
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