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Την ανάγκη να καλλιεργη-
θεί μεγαλύτερη κοινωνιο-οι-
κολογική συνείδηση στα ελλη-
νικά νοικοκυριά γύρω από τις
επιπτώσεις της σπατάλης τρο-
φίμων δείχνουν τα ευρήματα
πρόσφατης έρευνας. Τα τρό-
φιμα που καταλήγουν στους
οικιακούς κάδους απορριμμά-
των είναι, κυρίως, εκείνα που
καταναλώνονται καθημερινά,
με τα φρούτα πρώτα στην κα-
τάταξη, σε ποσοστό 48,9% και
ακολουθούν τα λαχανικά
(38,7%), γάλα-γιαούρτι
(40,9%) και το ψωμί (35%). Ως
αποφάγια και αφού πρώτα μα-
γειρεύτηκαν, καταλήγουν στα
σκουπίδια το κρέας (35%) και

τα ψάρια (31,8%). Οι νέοι ηλι-
κίας 18-30 χρόνων, σε ποσο-
στό 20% πετούν πιο εύκολα τα
τρόφιμα, βάσει της έρευνας,
επειδή χαλούν πριν ακόμη τα
καταναλώσουν και οι 26-35
ετών τα πετούν ως αποφάγια.
Αντίθετα, το 70% των ηλικιω-
μένων (65+ άνω ετών) δεν πε-
τά τρόφιμα ποτέ. 

Πάντως, η καταγωγή σε πο-
σοστό 80% και η διαβίωση σε
70% των ερωτηθέντων κατά το
παρελθόν σε αγροτική περιο-
χή συμβάλλει στη μείωση/
πρόληψη των οικιακών απορ-
ριμμάτων των τροφίμων, με
βάση την έρευνα. Η παρα-
σκευή και η άμεση κατανάλω-

ση παραδοσιακών φαγητών
(64%) και η κατάληξη αποφα-
γιών σε ζώα (57%) είναι ορι-
σμένες συνήθειες που «μετέ-
φεραν» οι ερωτώμενοι από τα
αγροτικά νοικοκυριά όπου με-
γάλωσαν, στα αστικά νοικοκυ-
ριά όπου διαβιούν σήμερα.
Σημαντική επίδραση στη σπα-
τάλη τροφής διαδραματίζουν
οι προσφορές στα καταστήμα-
τα, με το 72% των καταναλω-
τών ν’ αγοράζει παραπάνω πο-
σότητες από τις αναγκαίες
επηρεαζόμενο από τις προ-
σφορές, ενώ ακόμη και το
55% που οργανώνει σε λίστα
τις αγορές τροφίμων συνήθως
παρεκκλίνει απ’ αυτή.
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Μεγάλη σπατάλη των 
τροφίμων και στην Ελλάδα



Η 27η Ιανουαρίου 2021 είναι μία
ημέρα που θα μείνει στην ιστορία του
ελληνικού ακτινιδίου, καθώς πραγ-
ματοποιήθηκε η πρώτη εξαγωγή
φορτίου με τελικό προορισμό την
αγορά της Νοτίου Κορέας, όπως
'Υστερα από μια μακρά διαδικασία
δημιουργίας τελωνειακών και φυ-
τοϋγειονομικών πρωτοκόλλων μετα-
ξύ Ελλάδας και Ν. Κορέας σε εθνικό
επίπεδο, που άρχισε στα τέλη του
2019 με επί τόπου επιθεωρήσεις Νο-
τιοκορεατών ελεγκτών και υπό τις
αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας
που έφερε η πανδημία του κορονοϊ-
ού, μια νέα πολύ σημαντική αγορά

άνοιξε για το ελληνικό ακτινίδιο.
Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι

η εξαγωγή του πρώτου φορτίου απο-
κτά προστιθέμενη αξία, καθώς γίνε-
ται στο πλαίσιο ευρωπαϊκής καμπά-
νιας για την προώθηση φρέσκων
φρούτων που παράγονται στην Ελλά-
δα. Πιο συγκεκριμένα, το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα «Ενέργειες Ενημέρωσης
και Προώθησης φρέσκων φρούτων
σε τρίτες χώρες (Ν.Κορέα, Ιαπωνία,
Βιετνάμ)» με διακριτικό τίτλο “Delici-
ous Fruits” υλοποιείται από την Κοι-
νοπραξία Συνεταιρισμών Ο.Π. Ημα-
θίας με εκτελεστικό οργανισμό τη
Novacert ΕΠΕ.

«Σήμερα (σ.σ. χθες) φορτώθηκε το
πρώτο κοντέινερ 20 τόνων ακτινιδίου
ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας με προορισμό την
αγορά της Σεούλ», δήλωσε ο πρόεδρος
της Κοινοπραξίας Ομάδων Παραγωγών
νομού Ημαθίας, Χρήστος Γιαννακάκης,
εξηγώντας πως είναι η πρώτη φορά που
το ελληνικό ακτινίδιο εξάγεται στη Ν. Κο-
ρέα.

«Για πέντε ημέρες από την ημέρα
που θα τοποθετηθεί στα ράφια της αλυ-
σίδας σούπερ μάρκετ στην αγορά της Σε-
ούλ, το ελληνικό ακτινίδιο θα διατίθεται

στους περισσότερους από 10 εκατ. πολί-
τες της», επισήμανε, από την πλευρά
του, ο εμπορικός διευθυντής της εταιρεί-
ας συμβούλων «Novacert», Γιάννης
Στεργίου.

Το πρώτο καλάθι αφορά το ακτινίδιο
και το μήλο για τις αγορές της Νότιας Κο-
ρέας, της Ιαπωνίας και του Βιετνάμ και το
δεύτερο αφορά σε ακτινίδια, μήλα, ρο-
δάκινα, νεκταρίνια και κεράσια για τη Σα-
ουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και την Αργεντινή.

Στον κάδο των απορ-
ριμμάτων καταλήγει
ένα σημαντικό ποσοστό
των φρούτων και των
λαχανικών, με τους νε-
ότερους σε ηλικία να εί-
ναι λιγότερο υπεύθυνοι
σε σχέση με τις προ-
ηγούμενες γενιές.

Θύμιος Κτενίδης 
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Ενισχυμένο πακέτο στήριξης των
επιχειρήσεων που πλήττοναι από την
πανδημία, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνεται και η νέα παράταση στην κάλυ-
ψη ενοικίου, προβλεπονται στο νομο-
σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών
που κατατέθηκε στη Βουλή. 

Με βάση την εισηγητική έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προ-
βλέπονται τα εξής:
l Απαλλάσσεται κατά παρέκκλιση των

κείμενων διατάξεων, από την υπο-
χρέωση καταβολής του συνολικού
μισθώματος, ειδικά για τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ο
μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης
προς εγκατάσταση επιχείρησης, για
την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και
έκτακτα μέτρα περι αναστολής ή
προσωρινής απαγόρευσης λειτουρ-
γίας για προληπτικούς ή κατασταλτι-
κούς λόγους που σχετίζονται με τον
κορωνοϊό ή πλήττεται οικονομικά λό-
γω της διάδοσής του. Το ανωτέρω
ποσό του μισθώματος που δεν ει-
σπράχθηκε ή δεν εισπράττεται και
για τους μήνες Ιανουάριο Φεβρουά-
ριο 2021 δεν συνιστά εισόδημα και
δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος
και ειδική εισφορά αλληλεγγύης

l Καταβάλλεται σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα τα οποία κατά τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν
εισπράττουν μίσθωμα ποσό επι του
συνολικού μισθώματος του μήνα αυ-
τού ίσο με το 80% κι με το 60% αντί-
στοιχα

l Παρέχεται αναστολή 75 ημερών θα
πάρουν οι επιταγές που κανονικά θα
πληρώνονταν μέχρι το τέλος Ιανουα-
ρίου, όπως προβλεπεται στο σχεδικό
νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονο-
μικών. 
Πιο συγκεκριμένα, για την αναστο-

λή πληρωμών αξιογράφων χορηγούν-
ται οι ακόλουθες διευκολύνσεις σχετι-
κά:

α. Για όσα αξιόγραφα εμφανίστηκαν
από τις 2-1-2021 έως χθες, 25-1-2021,
προβλέπεται ότι δεν καταχωρίζονται
στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν εν-
τός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη
λήξη τους. Παράλληλα, για τα αξιόγρα-
φα που θα έχουν ημερομηνία εμφάνι-
σης, λήξης ή πληρωμής από χθες, 25-
1-2021 και έως τις 28-2-2021, οι προ-
θεσμίες αυτές θα ανασταλούν κατά 75
ημέρες.

Στην παραπάνω ρύθμιση εντάσσον-
ται επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με
κρατική εντολή και των οποίων η δρα-
στηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα
καθοριστούν, επιχειρήσεις που έχουν
πληγεί δραστικά από την πανδημία του
κορονοϊού, η δραστηριότητά τους εμπί-
πτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν και
εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο
κατά τουλάχιστον 40% για την περίοδο
Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
έτους 2019, καθώς και (γ) νέες επιχει-
ρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 1η-
1-2020, με μοναδική προϋπόθεση να
εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

β. Για όσα αξιόγραφα είχαν ημερο-
μηνία εμφάνισης από 18-11-2020 έως
31-12-2020 και καλύπτονταν από το
μέτρο της αναστολής των προθεσμιών
λήξης ή πληρωμής τους κατά 75 ημέ-
ρες, προβλέπεται η παράταση της ανα-
στολής των εν λόγω προθεσμιών κατά
επιπλέον 45 ημέρες.

γ. Για τους κομιστές των αξιογρά-
φων εάν έχουν στην κατοχή τους αξιό-
γραφα που υπερβαίνουν το 20% του
μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών
τους, τότε δικαιούνται παράταση μέχρι
31-5-2021 της προθεσμίας καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ οι
οποίες έληξαν ή λήγουν την περίοδο 1-
1-2021 έως 31-1-2021, καθώς και πα-
ράταση της προθεσμίας καταβολής
ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί
με καταληκτική ημερομηνία καταβολής
την 31η-1-2021 και την 28η-2-2021,
ενώ εάν έχουν στην κατοχή τους αξιό-
γραφα που υπερβαίνουν το 50% του

μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών
τους, τότε, για τα αξιόγραφα που οι ίδιοι
οφείλουν, λαμβάνουν το ευεργέτημα
της μη καταχώρησης στον «Τειρεσία»,
εφόσον τα εξοφλήσουν εντός 75 ημε-
ρών.
l Παρατείνεται η προθεσμία καταβο-

λής και αναστέλλεται εως και την
31η Μαίου 2021 η είσπραξη οφει-
λών που έχουν βεβαιωθεί από δη-
λώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς
καταβολή (χρεωστικές) οι οποιες
οφειλές λήγουν ή έληξαν από
1.1.2021 εως 31.1.2021 καθώς και
οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που
βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις
Δ.Ο.Υ βάσει εμπρόθεσμης υποβο-
λής με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής την 31.1.2021 και την
28.2.2021 για τους οριζόμενους κο-
μιστές αξιόγραφων

l Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης
ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμ-
φάνισης και διάδοσης του covid19
με τη μορφή της επιδότησης παγίων
δαπανών υπο τις ειδικώς οριζόμενες
προϋποθέσεις . Ορίζεται αφορολό-
γητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιζό-
μενο της χορηγούμενης οικονομικής
ενίσχυσης.

l Απαλλάσσονται για το φορολογικό
έτος 2021 από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης τα εισοδήματα που
αποκτώνται από αγροτικές ενισχύ-
σεις και επιδοτήσεις και εισπράττον-
ται το φορολογικό έτος 2021 αλλά
ανάγονται στο φορολογικό έτος
2020.

Πακέτο στήριξης για ενοίκια επιδότηση δαπανών,  
επιταγές, οφειλές και αναστολή Εισφοράς Αλληλεγγύης
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Πότε απαγορεύονται οι απολύσεις εργαζομένων που μπήκαν σε αναστολή

Τι ισχύει για τις αγροτικές επιδοτήσεις και την Εισφορά Αλληλεγγύης των αγροτών

Διευκρινίσεις αναφορικά με τη ρή-
τρα διατήρησης των θέσεων εργασίας
(απαγόρευση απολύσεων) από τις επι-
χειρήσεις που έθεσαν τις συμβάσεις ερ-
γαζομένων σε καθεστώς αναστολής τον
Δεκέμβριο του 2020 παρέχει εγκύκλιος
της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
- Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με

κρατική εντολή τον Δεκέμβριο, απαγο-
ρεύεται να μειώσουν το προσωπικό
τους για όσο χρονικό διάστημα οι συμ-
βάσεις των εργαζομένων τους τελούν
υποχρεωτικά σε αναστολή, και σε περί-
πτωση πραγματοποίησης καταγγελίας
σύμβασης, αυτή είναι άκυρη.

- Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε
πληττόμενους κλάδους, σύμφωνα με
τους ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, απαγορεύεται να
μειώσουν το προσωπικό τους για όσο
χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέ-
τρου των αναστολών των συμβάσεων
εργασίας εντός του Δεκεμβρίου. Σε πε-
ρίπτωση καταγγελίας, αυτή είναι άκυρη.

- Σε περίπτωση που οι συμβάσεις ερ-
γασίας των εργαζομένων τίθενται σε
αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας
χρονικά διαστήματα, ως ισόχρονο διά-
στημα θεωρείται το χρονικό διάστημα
από την ημερομηνία που τέθηκε σε ανα-
στολή η σύμβαση εργασίας του πρώτου
εργαζόμενου/ων εντός του μηνός Δε-
κεμβρίου έως και την ημερομηνία λήξης

της τελευταίας αναστολής σύμβασης
εργασίας εργαζόμενου/ων της επιχεί-
ρησης εντός του ίδιου μήνα.

- Ως ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας
νοείται ο αριθμός των εργαζομένων που
έχει η επιχείρηση κατά τη λήξη του μέ-
τρου των αναστολών των συμβάσεων

εργασίας των εργαζομένων της εντός
του μηνός Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβα-
νομένου και του αριθμού τυχόν προσ-
λήψεων που έγιναν εντός του χρονικού
διαστήματος χρήσης του μέτρου από
την επιχείρηση κατά τον μήνα Δεκέμ-
βριο.

Με ευνοϊκό τρόπο για τους αγρότες ρυθμίζεται η αποφυγή
υποβολής μεγάλου αριθμού τροποποιητικών δηλώσεων για
τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που δικαιούνται,
αναδρομικά για το 2020.  

Σε περίπτωση που τα εν λόγω ποσά εισπράττονται κατόπιν
δικαστικής απόφασης ή ένστασης, ο φορολογούμενος δύνα-
ται να επιλέξει τη φορολόγησή τους στο έτος που ανάγονται.
Επίσης, απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης οι
αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις οι οποίες εισπράττονται
το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό
έτος 2020, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που
έχουν διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο έτος.

Επιπλέον, διευκολύνεται η διαδικασία μετάταξης των
αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, λόγω είσπρα-
ξης κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος ποσών
αγροτικών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ. Η
υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από την
1 η /1/2021 και η σχετική δήλωση μεταβολών (από το ειδικό
στο κανονικό καθεστώς) υποβάλλεται μέχρι τις 31/3/2021. Η
ευεργετική ρύθμιση αφορά όσους δεν εντάχθηκαν στο κανο-
νικό καθεστώς τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020.
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Θετικό είναι το ισοζύγιο ίδρυσης νέ-
ων επιχειρήσεων σε σχέση με αυτές που
αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουρ-
γία τους το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνει ο
πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κων-
σταντίνος Μίχαλος, δίνοντας στη δημο-
σιότητα τα στοιχεία του ΓΕΜΗ για την πε-
ρίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020,
δημιουργεί ένα κλίμα συγκρατημένης
αισιοδοξίας, καθώς σε ένα εξαιρετικά
δυσμενές περιβάλλον, η επιχειρηματι-
κότητα με τη συμβολή των μέτρων της
κυβέρνησης κατάφερε να ξεπεράσει ση-
μαντικά προβλήματα με αποτέλεσμα, σε
πανελλαδική κλίμακα οι συστάσεις νέων
επιχειρήσεων να φτάσουν τις 8.681 και
οι διαγραφές στις 3.607 δημιουργώντας
ένα θετικό ισοζύγιο 5.074 επιχειρήσε-
ων.

Σε ότι αφορά τα στοιχεία του ΓΕΜΗ
για την Αττική, η εικόνα είναι παρόμοια ή
και ακόμη καλύτερη, καθώς ο αριθμός
των επιχειρήσεων που εγγράφηκαν στο
ΓΕΜΗ ανήλθε σε 4.282 (για το δ’ τρίμηνο
του 2020), ενώ οι διαγραφές σε 1.534
δημιουργώντας ένα θετικό ισοζύγιο
2.748.

Lidl Ελλάς: Επενδύει 1 εκατ. ευρώ 
στους εργαζομένους

Θετικό το ισοζύγιο ίδρυσης νέων επιχειρήσεων

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Lidl Ελλάς όπως κάθε χρόνο,
έτσι και φέτος, θα επενδύσει περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ στην εκ-
παίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων της, και πάνω από 4 εκατομμύρια
ευρώ σε προγράμματα και δράσεις ευημερίας για τους εργαζομένους της. Με
γνώμονα τους εργαζομένους της, στόχος της είναι η περαιτέρω διαμόρφωση
ενός ασφαλούς και αισιόδοξου περιβάλλοντος εργασίας, η εξασφάλιση ίσων
ευκαιριών εξέλιξης και ανάπτυξης κι η αναγνώριση της απόδοσης με αντικει-
μενικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Ακόμη προγραμματίζει νέες προσλήψεις -
δείτε εδώ τις θέσεις εργασίας- σε μία πληθώρα θέσεων εργασίας σε καταστή-
ματα, logistics centers και γραφεία, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την παρου-
σία της στην ελληνική αγορά λιανεμπορίου με στόχο να παραμείνει εργοδότης
επιλογής, με σταθερότητα και υπευθυνότητα."

Αλεξανδρούπολη: 
Ανοιχτά σούπερ μάρκετ
την Κυριάκη

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλο-
γος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι προ-
βλέπεται η προαιρετική λειτουργία  επιχειρή-
σεων λιανεμπορίου και σούπερ μάρκετ την
Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας κα-
ταστημάτων για την αγορά της Αλεξανδρού-
πολης είναι 11:00 με 14:00.



Η Avramar αποτελεί τη νέα εταιρεία
που σχηματίστηκε από την ένωση του
Ομίλου Andromeda και των εταιρειών
Νηρέας, Σελόντα και Περσεύς.

Η ένωση αυτή σηματοδοτεί και επί-
σημα «μια φρέσκια αρχή για τη μεσογει-
ακή ιχθυοκαλλιέργεια, μέσα από το συν-
δυασμό της συλλογικής εμπειρίας και
του πάθους των τεσσάρων εταιρειών,
που διοχετεύονται σε μία πλέον εται-
ρεία».

Το νέο όνομα “Avramar” αποτελεί
συνδυασμό της ελληνικής λέξης “Αύ-
ρα”, δηλαδή “απαλός αέρας” και της
ισπανικής λέξης “Mar” που σημαίνει
“θάλασσα”. Με συνολικό όγκο παραγω-
γής άνω των 70.000 τόνων και με πα-
ρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές,
«η Avramar είναι η μεγαλύτερη εταιρεία
στον κόσμο στην παραγωγή σε Λαβράκι
και Τσιπούρα, αλλά και ο μεγαλύτερος
παραγωγός μεσογειακών ψαριών».

Η εταιρεία θα συνεχίσει να εκτρέφει
τα γνωστά μεσογειακά είδη, το Λαβράκι
και την Τσιπούρα, αλλά ταυτόχρονα επε-
κτείνει και την εκτροφή της σε δύο ακό-
μα, λιγότερο γνωστά, ωστόσο εξίσου νό-
στιμα είδη, τον Κρανιό και το Φαγκρί.
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Βραβείο για τον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Ζαγοράς Πήλιου

Avramar: Νέος “αέρας” στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, ευρύτερα γνωστός από τα
μήλα με το εμπορικό σήμα «Zagorin» έλαβε «Χρυσό» Βραβείο για την εξαγω-
γή μήλων και άλλων προϊόντων ως «Τop Branded Export Product» στη κατη-
γορία «Τοp Export Brands», στα πλαίσια της διοργάνωσης «Greek Exports Fo-
rum & Awards 2020».

Ο Συνεταιρισμός ενημερώθηκε για τη σημαντική διάκριση στο τέλος του
προηγούμενου έτους. Το χρυσό βραβείο του Συνεταιρισμού είναι αποτέλε-
σμα της θερμής υποστήριξης του κοινού, με περίπου 4.000 ψήφους, και της
κριτικής επιτροπής που αποτελείται από προβεβλημένα στελέχη της ελληνι-
κής αγοράς. 

Δωρεά από το 
Επιμελητήριο Σάμου

Άμεση ήταν η ανταπόκριση από το Επιμε-
λητήριο Σάμου στο αίτημα του Νοσοκομείου
για παροχή μέσων ατομικής προστασίας
(γαντιών μιας χρήσης) με 7.500 τεμάχια σε
πρώτη φάση.

Ο πρόεδρος, Γιώργος Κυριαζής, αναγνω-
ρίζοντας τις δυσκολίες, που έχουν προκύψει
το τελευταίο εξάμηνο στην αγορά αναλώσι-
μων ειδών- γαντιών, αφού το κόστος τους
έχει εκτοξευθεί στα ύψη, προχώρησε άμεσα
στην εν λόγω δωρεά. Η πρωτοβουλία αυτή
πραγματοποιήθηκε μετά από το σχετικό αίτη-
μα της Διοίκησης του Νοσοκομείου Σάμου,
Άγιος Παντελεήμων.
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Τη στήριξη του κλάδου της εστίασης, μέσω ενός «ειδικού προγράμμα-
τος μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης, τουλάχιστον 10.000-15.000 ευρώ,
που θα χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις της εστίασης ως ελάχιστο
απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης για την επαναδραστηριοποίησή τους»,
πέραν του υφιστάμενου προγράμματος μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης
που είναι σε εξέλιξη, ζητούν, με επιστολή τους, από τον υφυπουργό Οικο-
νομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, τα Επιμελητήρια Ανατολικής Μακε-
δονίας-Θράκης (ΑΜΘ). Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι «
…τα καταστήματα εστίασης για το έτος 2020 έχουν στερηθεί περίπου πέν-
τε μήνες λειτουργίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ταμεία τους… », ενώ
η εφαρμογή των μεθόδων delivery και take away, όπου είναι εφικτό, «δεν
δύνανται να ισοσκελίσουν την οικονομική ζημία από τη μη φυσική λει-
τουργία». Εκφράζεται η ανησυχία ότι οι ζημίες στην εστίαση, η οποία -
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται- είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον
τουρισμό, εάν δεν περιοριστούν θα επηρεάσουν και την προσδοκώμενη
τουριστική κίνηση της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου. 

Από το 2022 και μετά, αναμένει την επιστροφή στην κανονικότητα η πλειονότητα των επιχειρηματιών στη Θεσσαλονίκη, που
σε ποσοστό 84% δηλώνουν πως έχουν επηρεαστεί από την πανδημική κρίση, σύμφωνα με έρευνα της Palmos Analysis, για λο-
γαριασμό του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Πάνω από οκτώ στους δέκα (81%) υποστηρίζουν πως κατέγραψαν πτώση τζίρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τη μέση
πτώση του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 44%, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 255
επιχειρήσεων-μελών του ΕΒΕΘ, στις 8-13 Ιανουαρίου, με τη συμπλήρωση online ερωτηματολογίων. Παράλληλα, σχεδόν επτά
στους δέκα (69%) χαρακτηρίζουν «ανεπαρκή» και «αναποτελεσματικά» τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, που έχει λάβει η
Πολιτεία.

Ως προς το πότε θα υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα, μόλις το 10% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι αυτό θα γίνει στο
πρώτο εξάμηνο του 2021. Το 20% θεωρεί ότι η κανονικότητα θα είναι γεγονός στο τέλος του χρόνου, το 56% ότι θα υπάρξει μετά
το 2022 και το 2% ...«ποτέ».

Το 84% των επιχειρήσεων επηρεάστηκαν από την πανδημία

Στήριξη ζητούν τα Επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης



Η Υδρόγειος Ασφαλιστική επεκτείνει τη συνεργασία της με τη SAS,
επιλέγοντας την εξειδικευμένη λύση SAS Solution for IFRS17 για την
άρτια και έγκαιρη εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονο-
μικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ 17), όπως ανακοίνωσε.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική , αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι με τη
διεύρυνση της συνεργασίας αναβαθμίζεται η πλατφόρμα που χρησι-
μοποιεί για τη Φερεγγυότητα ΙΙ προσθέτοντας σε αυτή τη λύση της SAS
για το ΔΠΧΑ 17 και δημιουργεί μια ενοποιημένη πλατφόρμα για την
προετοιμασία των σχετικών οικονομικών και εποπτικών αναφορών.

Πέρα από τη συμμόρφωση, η κοινή πλατφόρμα προσφέρει επιπλέ-
ον οφέλη που συνδέονται με τη βελτιωμένη και ενιαία διαχείριση δε-
δομένων, την υποστήριξη πολυδιάστατων σεναρίων προσομοίωσης
καταστάσεων, την πλήρη διαφάνεια και τον έλεγχο του συνόλου των
υπολογισμών κινδύνου και χρηματοδότησης καθώς και ένα ενοποι-
ημένο περιβάλλον αναφορών για την έγκαιρη παρακολούθηση απο-
τελεσμάτων και μετρήσεων. 

Με μεικτά εγγεγραμμένα 31,8 εκατ. ευρώ έκλεισε πέρυσι η παραγωγή ασφαλίστρων για το σύνολο του κλάδου Βοήθειας της
Interamerican.

Η Interamerican διαχειρίστηκε, συνολικά, στους τομείς της Οδικής και 'Αμεσης Ιατρικής Βοήθειας, 478.752 περιστατικά.
Το πλήθος κυμάνθηκε στα επίπεδα του 2018, ενώ έναντι του 2019 παρατηρήθηκε μείωση (9,9%), καθώς η αποστασιοποίηση

περιόρισε τόσο τις οδικές μετακινήσεις, όσο και τα επείγοντα, κατ' αξιολόγηση, για εισαγωγή σε νοσηλευτήρια.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας, πέρυσι, εξυπηρετούνταν, κατά μέσο όρο, ημερησίως 1.312 κλήσεις για βοήθεια

ενώ επισημαίνεται ότι ήταν εξαιρετικός ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών, που αντανακλάται στον σύνθετο, τεχνικό δείκτη
ποιοτικού ελέγχου Net Promoters Score (NPS), τον οποίο παρακολουθεί τακτικά με οργανωμένη έρευνα η εταιρεία. Το NPS για
την Οδική Βοήθεια ανήλθε στο 80, ενώ για την 'Αμεση Ιατρική Βοήθεια έφθασε στο 53, με το ενοποιημένο NPS της Βοήθειας στο
78 να είναι αρκετά πάνω από τα διεθνή στάνταρντ.

Ειδικότερα, από την Οδική Βοήθεια έλαβαν κατά την περασμένη χρονιά υποστήριξη 446.308 περιπτώσεις. Η πλειονότητα
αφορούσε σε υπηρεσίες ρυμούλκησης (172.420) και autohelp (132.405), ενώ επιτόπου υπηρεσίες για βλάβη παρασχέθηκαν σε
100.727 περιστατικά και σε 40.756 απαιτήθηκε μεταφορά του οχήματος στην έδρα του. 

Στον τομέα της 'Αμεσης Ιατρικής Βοήθειας, η INTERAMERICAN ανταποκρίθηκε κατά το 2020 σε 32.444 περιπτώσεις. Πραγ-
ματοποιήθηκαν 94 αεροδιακομιδές σε σοβαρά περιστατικά, 4.516 διακομιδές με ασθενοφόρο και υποστηρίχθηκαν με συμβου-
λευτικές υπηρεσίες 27.487 περιπτώσεις.

Interamerican: 478.752 περιστατικά Οδικής και Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Επεκτείνει τη συνεργασία με τη SAS 
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Το ACTIVIA είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν, το οποίο εκτός από τα
συνήθη προβιοτικά που συναντάμε στο γιαούρτι, περιέχει επίσης το
μοναδικό προβιοτικό παράγοντα Bifidus ActiRegularis® που αποτελεί
κατοχυρωμένη πατέντα της DANONE.

Η σειρά ACTIVIA Αρχαίοι Σπόροι κρύβει μέσα της όλη τη δύναμη
και τη θρεπτική αξία των πολυδημητριακών της ελληνικής γης που
χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα και θεωρούνται SUPER FOODS
ακόμα και στις μέρες μας. Το ACTIVIA Αρχαίοι Σπόροι με Πολυδημη-
τριακά που περιέχει όλυρα, σιτάρι, καρύδια, βρώμη αλλά και 4 δισεκα-
τομμύρια προβιοτικά στελέχη Bifidus ActiRegularis ανά γραμμάριο
προϊόντος για καθημερινή κατανάλωση. Πρόκειται ουσιαστικά για
έναν μοναδικό μικροοργανισμό που εμπίπτει στο είδος των Bifidobac-
teria που μετά από πολλαπλές κλινικές μελέτες, αποδείχθηκε ότι είναι
ικανό να επιβιώνει αλλά και να πολλαπλασιάζεται μέσα στα γαλακτο-
κομικά και είναι επίσης σε θέση να επιβιώσει περνώντας μέσα από
ολόκληρο τον γαστρεντερικό σωλήνα.

Ένα κίτρινο τυρί, με συμπαγή μορφή που παράγεται από 100% ελληνικό κατσικίσιο γάλα από την περιοχή των Τεμπών με κύ-
ριο χαρακτηριστικό του την βουτυράτη γεύση και την μαστιχωτή υφή διαθέτει στην αγορά η εταιρεία Βιο-υγεία. Είναι εξαιρετικά
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, εύπεπτο, ιδιαίτερα ευεργετικό για τον οργανισμό και αποτελεί άριστη εναλλακτική λύση για
όσους έχουν δυσανεξία στην κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος και τυριού. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε ζυμαρικά και ως συνο-
δευτικό σαγανάκι καθώς διατηρεί την ελαστικότητα του όταν θερμαίνεται. Είναι ιδανικό για χρήση σε τοστ αφού λιώνει εξαιρετι-
κά, απελευθερώνοντας το ιδιαίτερο άρωμα του, αλλά και σαν συνοδευτικό σε όλα μας τα φαγητά και ποτά. Διατίθεται σε συ-
σκευασία των 200 γραμμαρίων.

Η ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ ιδρύθηκε το 2000, είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που ασχολήθηκαν με τα βιολογικά προϊόντα, και από τότε,
έχει επιτύχει να είναι ο ηγέτης στην αγορά βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα, ειδικά σε ό, τι αφορά τα προϊόντα ξηρού φορτίου.
Η ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα για την ποικιλία, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση που προσφέρει.

Κατσικίσιο τυρί Τεμπών σε φέτες

Γιαούρτι Activia με βρώμη και καρύδια
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Η σειρά γάλακτος «του Τόπου μας» της Δέλτα πα-
ράγεται με 100% Ελληνικό γάλα και χαρακτηρίζεται
από πλούσια γεύση. Κυκλοφορεί σε διάφανο μπουκά-
λι και πρακτική διάρκεια ζωής 20 ημερών. Προέρχεται
από επιλεγμένες Ελληνικές φάρμες και περιλαμβάνει
τα παραδοσιακά ροφήματα Αριάνι, Κεφίρ και Κεφίρ
Φράουλα, από φάρμες της Βόρειας Ελλάδας, ευεργε-
τικά για το πεπτικό σύστημα, χαμηλά σε λιπαρά και
πλούσια σε ασβέστιο. Επίσης, στα ψυγεία κυκλοφορεί
αγελαδινό γάλα από επιλεγμένες φάρμες της Μακε-
δονίας, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και γεμάτη
γεύση, βιολογικό γάλα από πιστοποιημένες βιολογι-
κές φάρμες της Κερκίνης και της Φλώρινας και κατσι-
κίσιο γάλα που συλλέγεται με φροντίδα και μεράκι
από επιλεγμένα ελεύθερα κοπάδια κατσικιών της Πε-
λοποννήσου, προσφέροντας μια πλούσια παραδοσια-
κή γεύση κατευθείαν από την ελληνική φύση.

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ έχει λανσάρει στην αγορά προϊόντα ολικής άλεσης, με στόχο να προσφέρει εναλλακτικές
επιλογές στην καθημερινή διατροφή των παιδιών, και όχι μόνο.

Ο Τραχανάς ολικής με αγελαδινό γάλα, που ανήκει στη σειρά παραδοσιακών ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, αποτελεί μια νέα επιλογή
προσανατολισμένη στην υγιεινή διατροφή και στις προσδοκίες του σύγχρονου ανθρώπου.

Επίσης, τα Ζωάκια ολικής ήρθαν να προστεθούν στην σειρά «τα παιδικά μας», όπου η Βιομηχανία ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ διαθέτει
ήδη μεγάλη ποικιλία σχημάτων για παιδιά όλων των ηλικιών, μια σειρά μοναδική για την ελληνική αγορά που δημιουργήθηκε με
φροντίδα για τους λιλιπούτειους φίλους και τις ανάγκες τους. 

Τα ζυμαρικά ολικής άλεσης προσφέρουν όλα τα πολύτιμα συστατικά του φλοιού των σπόρων του σταριού και για αυτό είναι
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες ενώ παρέχουν ενέργεια στον οργανισμό.

Τραχανάς ολικής άλεσης Ήλιος

Αριάνι και κεφίρ από τη Δέλτα
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Μπισκότα Μιράντα
Παπαδοπούλου Ολικής Άλεσης

Τυρί κρέμα Adoro σε συσκευασία των 200 γραμμαρίων
H μάρκα ADORO είναι μια από τις

παλιότερες στην ελληνική αγορά τυ-
ροκομικών και γαλακτοκομικών
προϊόντων. Υπογράφει μια ευρεία
γκάμα προϊόντων, από βούτυρο και
τυριά έως κρέμα γάλακτος και γάλα-
τα εβαπορέ. Η μεγάλη ποικιλία προ-
ϊόντων που διαθέτει, σε συνδυασμό
με την υψηλή ποιότητα και την προσι-
τή τιμή, είναι τα στοιχεία που κάνουν
τη μάρκα να ξεχωρίζει, διατηρώντας
την σε υψηλά επίπεδα αναγνωρισι-
μότητας και πωλήσεων, από το ξεκί-
νημά της έως και σήμερα. Στα σού-
περ μάρκετ είναι διαθέσιμο, μεταξύ
άλλων κωδικών, το Adoro τυρί κρέ-
μα. Πρόκειται για ένα λευκό, αλειφό-
μενο τυρί με κρεμώδη υφή, που
απλώνεται εύκολα σε συσκευασία
των 200 γραμμαρίων και χρησιμο-
ποιείται σε συνταγές μαγειρικής και
ζαχαροπλαστικής. Κυκλοφορεί και
στον τύπο Adoro Light που έχει
πλούσια γεύση αλλά χαμηλότερα λι-
παρά. 

Η εταιρεία Παπαδοπούλου έχει αναπτύξει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που πε-
ριλαμβάνει πλήθος επιλογών σε μπισκότα εδώ και πολλά χρόνια. Τα Μπισκό-
τα Μιράντα αποτελούν έναν κωδικό που έχει κερδίσει την αποδοχή του κατα-
ναλωτικού κοινού. Όμως η εταιρεία έχει επεκτείνει τη γκάμα της με προϊόντα
που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις. Στα ράφια των κατα-
στημάτων εκτός από τα κλασικά μπισκότα Μιράντα Παπαδοπούλου είναι δια-
θέσιμα και τα Μπισκότα Μιράντα Ολικής Άλεσης που κυκλοφορούν σε συ-
σκευασία των 270 γραμμαρίων.

Ψιλές φακές Φαρσάλων
από την Agrino

Η εταιρεία Agrino διαθέτει στην αγορά
μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα ρυζιού, ενώ
πρόσφατα λάνσαρε και μια σειρά από ρυζογ-
κοφρέτες. Παράλληλα, στα σούπερ μάρκετ
και τα μικρότερα καταστήματα πώλησης τρο-
φίμων κυκλοφορούν και όσπρια Agrino σε
διαφορετικούς τύπους. Στα ράφια είναι δια-
θέσιμες και οι Φακές ψιλές ΟΓΠ Φαρσάλων
Agrino σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων.
Αποτελούν ένα ελληνικό προϊόν. Η Ο.Γ.Π.
αποτελεί διαδικασία παραγωγής άρρηκτα
συνδεδεμένη με φιλοπεριβαλλοντικές πρα-
κτικές, πλήρως ελεγχόμενη και καταγεγραμ-
μένη, με στόχο την παραγωνή προϊόντων κο-
ρυφαίας ποιότητας και υψηλής ασφάλειας με
ορθολογική χρήση φυροπροστατευτικών
προϊόντων και λιπασμάτων.
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ΖΩΪΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Στα επόμενα χρόνια και είμαι βέβαιος
πριν το 2030, θα ληφθούν παγκόσια μέ-
τρα για να αντιμετωπισθεί η κλιματική αλ-
λαγή που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σε αυτό
μετέχει περισσότερο από τις μεταφορές
η κτηνοτροφία.

Τα κτηνοτροφικά ζώα, καταναλώ-
νουν τεράστιες ποσότητες νερού, απαι-
τούν τεράστιες εκτάσεις χορτολιβαδι-
κήςγής, εκπέμπουν απίστευτες ποσότη-
τες αερίων τουθερμοκηπίου, δαπανούν
μεγάλες ποσότητες ενέργειας για την
παραγωγή λιπασμάτων, αγροχημικών,
φροντίδας των ζώων κλπ. 

Παράλληλα οι δαπάνες για την υγεία
των ζώων συνεχώς αυξάνονται, και όλο
περισσότερες ζωονόσοι μεταδίδονται
στον άνθρωπο ενώ συγχρόνως η κακο-
ποίηση των κτηνοτροφικών ζώων αποτε-
λεί πραγματική μάστιγα (σφαγεία κλπ). 

Τέλος, η αστικοποίηση περιορίζει όλο
και περισσότερο τις εκτάσεις γης που
διατίθενται για κτηνοτροφία και να μη ξε-
χνάμε ότι ο Κορωνοϊός προήλθε από τις
νυχτερίδες επειδή ο άνθρωπος κατέ-
στρεψε δάση, βιότοπους κλπ – ήρθε δη-
λαδή ο άνθρωπος  πολύ κοντά στο φυσι-
κό περιβάλλον των άγριων ζώων και κά-
ποια στιγμή ο Κορωνοϊός που ζει μαζί με
τις νυχτερίδες χωρίς να τις προσβάλει,
πήδηξε από μια νυχτερίδα σε έναν άν-
θρωπο και έτσι προκλήθηκε η πανδημία
σε όλο τον πλανήτη. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας, περισσότερο από το 60%
των κάθε είδους ασθενειών οφείλονται
στην κακή διατροφή από κάθε είδους
κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Η υπέρ-
ταση  οι γαστρεντερικές διαταραχές, τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης, η
χοληστεριναιμία, η παχυσαρκία, ορισμέ-
νες μορφές καρκίνου κλπ.οφείλονται
κατά κύριο λόγο στην αλόγιστη κατανά-
λωση κόκκινου κρέατος και κρεατο-
σκευασμάτων. Τέλος, οι ιχθυοκαλλιέρ-
γειες, με την πρωτοφανή εξάπλωση τους
κοντά στις ακτές, ρυπαίνουν όλο και πε-
ρισσότερο το θαλάσσιο περιβάλλον και
τα ιχθυρά αυτών περιέχουν όλο και πε-
ρισσότερο τοξικές ουσίες.  Για όλους
τους παραπάνω λόγους η παραγωγή
ζωϊκών τροφίμων από το φυτικό βασί-
λειο και τα βλαστοκύτταρα ζώων συνε-
χώς θα αυξάνεται έως ότου μια ημέρα
καθιερωθεί νομοθετικά. 

Εταιρείες ήδη παράγουν κυμά, κρέας
κόκκινο και λευκό, γάλα, γαλακτοκομι-
κά, ψάρια, αυγά κλπ. από φυτικά συστα-

τικά και βλαστοκύτταρα. Εδώ παρουσιά-
ζονται μερικές από τις πρόσφατες εται-
ρείες υψηλής τεχνολογίας που παρά-
γουν ζωϊκά τρόφιμα από το φυτικό βασί-
λειο. και από βλαστοκύτταρα ζώων.Χα-
ρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών
είναι: εκμετάλλευση και εφαρμογή μιάς
ιδέας,λίγο προσωπικό ,πλανητική διάθε-
ση του προϊόντος.

MisterVeg. Ετος ίδρυσης 2018. Ιδρυ-
τές: RupinderSinghaSimarjeeiSingh,
Εδρα:Faridabadστην Ινδία. Η MisterVe-
gιδρύθηκε για να παράγει κρέας και κρέ-
ας ψαριού από φυτικά συστατικά και προ-
σφορά αυτών ως ετοίμων φαγητών χω-
ρίς συντηρητικά και χωρίς διατήρηση σε
ψυγείο για αρκετά μεγάλη χρονική πε-
ρίοδο.Βάση των προϊόντων αυτών είναι
σόγια ,φασόλια διαφόρων ειδών,καρότα
και βότανα για χρώμα και γεύση. 

Hooked: Έτος ίδρυσης το 2019. Ιδρυ-
τές: EmilWastesona, TomJohannsson,
μεέδρατη Στοκχόλμη, Σουηδία. Η Hoo-
kedπαράγει από φυτά, ψαρικά πλούσια
σε πρωτεϊνη και ωμέγα – 3 λιπαρά οξέα.
Τα πρώτα προϊόντα ήταν τόνος και σολω-
μός. Ο σολωμός και ο τόνος, έχουν ως
βαση τη σόγια ενώ προστίθενται χρωστι-
κές από καρότα και βότανα ως γευστικά
συστατικά. 

MeetJack: Έτος ίδρυσης, 2019. Ιδρυ-
τές: MarjoleinPleuneaKalinevanHalder-
μεέδρατο Χάρλεμ στην Ολλανδία. Η Me-
etJackπαράγει ζωϊκά τρόφιμα από το φυ-
τό αρτοκαρπός (jackfruit), όπως ολλαν-

δικούς κεφτέδες, κροκέτες και μπιφτέ-
κια. Ο αρτοκαρπός είναι πλούσιος σε
πρωτεϊνες και φυτικές ίνες. 

Heuros: Έτος ίδρυσης2018. Ιδρυτής
ο NickBeaumontμε έδρα τη Brisbane-
στην Αυστραλία. Η Heuros βασίζεται
στην παραγωγή κυτταροκαλλιεργειών
από κυτταρικες σειρές μυών(βλαστοκύτ-
ταρα) βοοειδών ή κοτόπουλων, μέσα σε
διάλυμα που δεν περιέχει ζωϊκά συστατι-
κά, ή γενετικά τροποποιημένα υλικά ή
υλικά γενετικής μηχανικής. Από την τε-
χνολογία αυτή παράγεται από μυϊκή μά-
ζα, μοσχαριών ή κοτόπουλων . 

LiveGreen, έτος ίδρυσης το 2019.
ΙδρυτέςηPriyankaSrinivas, Sasikanthch-
emalamudi, μεέδρα το Σαντιάγο στη Χι-
λή. HLiveGreenCo, παράγει κρεατικά
τρόφιμα από κόκκινα φασόλια και τροπι-
κά φυτά μορίγκα και τούλσι(mungbeans,
moringa, tulsi). Με απλές βιοτεχνολογι-
κές διεργασίες, παράγει από τα φυτικά
αυτά προϊόντα ζωϊκά τρόφιμα, χωρίς
γλουτένη, με μη μεταλλαγμένη σόγια,
που συσκευάζονται σε μή πλαστικές συ-
σκευασίες. 

Remilk: Έτος ίδρυσης το 2019 με
ιδρυτές: AvinaWoffa, OriCoharμε έδρα
το TelAvivστο Ισραήλ. Η Remilkμε ενζυ-
ματική τεχνολογία (fermentation) ανα-
παράγει πρωτεϊνες γάλακτος χωρίς την
παρέμβαση αγελάδων και παράγει γαλα-
κτοκομικά όπως γάλα, τυρί, γιαούρτι,
κρέμες κλπ, που έχουν την ίδια γεύση με
τα αντίστοιχα ζωϊκά προϊόντα και είναι



πλούσια σε πρωτεϊνες. Η βάση των προ-
ϊόντων αυτών είναι φυτά,είδη χορταρι-
κών που με τους κατάλληλους μύκητες
και βακτήρια παράγουν τελικά γάλα κλπ.

Zveetz: Έτος ίδρυσης το 2018, με
ιδρυτές τους ChristianKraussa, Vishal-
Kawatra και έχει την έδρα του στο Βερο-
λίνο, Γερμανία. Η Zveetzείναι μια εται-
ρεία υψηλής τεχνολογίας που παράγει
γλυκίσματα χωρίς ζάχαρη όπως φυτική
μους από καρύδα, βανίλια, φυστίκια,
στέβια και βύνη μπύρας. 

Wholyfood: έτοςίδρυσηςτο 2020,
μειδρυτέςτουςAnthonyMasseli, Adrien-
Masseli, JulienAmseilema, CamileTo-
mat, με έδρα το Παρίσι, Γαλλία. HWhoo-
lyfoodπαράγει φυτική μαγιονέζα, τζατζί-
κι, και κάθε είδους φυτικές σάλτσες από
λαχανικά. 

DevonGarden: Έτος ίδρυσης το
2018, με ιδρυτές τον CesarTorres, και
έχει έδρα στο Exeter, Ηνωμένο Βασίλειο.
Η εταιρεία DevonGardenπαράγει φυτικά
γαλακτοκομικά προϊόντα με διαδικασίες
εκχύλισης (απομόνωσης)από χυμό κίτρι-
νων μπιζελιών που είναι πλούσια σε

πρωτεϊνες και φυτικές ίνες.
ILoveYouVegieMuch: Έτοςίδρυσηςτο

2019, με ιδρυτές τους SussaneKomore-
ka, DarjaPilz, με έδρα το Βερολίνο, Γερ-
μανία. Η εταιρεία ILoveYouVegieMuch,
παράγει φυτικά προϊόντα, πλούσια σε
πρωτεϊνες για μωρά από 6 έως 24 μη-
νών. Ένα βιολογικό πρωϊνό δημητρια-
κών είναι το κύριο προϊόν.

Τα μέχρι σήμερα εμφανιζόμενα μει-
ονεκτήματα ότι είναι προϊόντα υπερ-επε-
ξεργασμέναμε υψηλές τιμές και περιέ-
χουν μεγάλες ποσότητες αλατιού και κε-
κορεσμένων λιπαρών πρέπει να ξεπερα-
σθούνκαθώς και η  χρησιμότητα τους
στην υγεία πρέπει να επιβεβαιωθεί.   

Οι ελληνικές εταιρείες που καλλιερ-
γούν βότανα ή παράγουν συστατικά βο-
τάνων ή ρητίνες, μπορούν άμεσα να επι-
διώξουν συνεργασίες με εταιρείες παρα-
γωγής ζωϊκών τροφίμων από φυτικές
ουσίες, διότι όλες αυτές χρειάζονται συ-
στατικά βοτάνων για χρώμα, γεύση,υφή
και σύσταση κλπ..

Τα ΑΕΙ σε συνεργασία με βιομηχανίες
τροφίμων να αναπτύξουν έρευνα R&D

για τη συμμετοχή της βιομηχανίας τροφί-
μων στην παραγωγή ζωϊκών τροφίμων
από φυτά, που σε λίγα χρόνια θα είναι
μονόδρομος. 

Η πολιτεία να καθιερώσει κίνητρα και
θεσμικό πλαίσιο για τη συμμετοχή των
αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων
στην εξελισσόμενη επανάσταση της γε-
ωργικής παραγωγής «ζωϊκά τρόφιμα
από το φυτικό βασίλειο» και βλαστοκύτ-
ταρα.

Η πολιτεία πρέπει άμεσα να καθορί-
σει το θεσμικό πλαίσιο εισαγωγής αλλά
και παραγωγής ζωϊκών προϊόντων από
φυτικά συστατικά και βλαστοκύτταρα.H
μέθοδος παραγωγής ,η επεξεργασία ,τα
συστατικά και η ονομασία είναι μόνο με-
ρικά από τα απαραίτητα στοιχεία που
πρέπει να αναφέρονται και στην ετικέτα.

Νίκος Κατσαρός.
π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ
Π. Διευθυντής Ερευνών 
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας
NewYorkCollege. 




