
Καθημερινό Ψηφιακό Newsletter

Τ α στελέχη του λιανεμπο-
ρίου και της βιομηχανίας
FMCG πιστεύουν ότι ο Co-

vid-19 θα επηρεάζει την αγορά
και το 2022, σύμφωνα με πρό-
σφατη έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Κα-
ταρχάς σε σχέση με τις εκτιμή-
σεις των στελεχών του κλάδου
για τη διάρκεια της κρίσης, το
85% πιστεύει ότι η έκτακτη κα-
τάσταση με τον COVIC-19 θα
διαρκέσει τουλάχιστον ως το τέ-
λος του 2021, ενώ το 97% πι-
στεύει ότι η αγορά και η οικονο-
μία θα επηρεάζονται από την
έκτακτη κατάσταση έως το τέ-
λος του 2021 ή και περισσότερο

και το 70% τουλάχιστον ως το
καλοκαίρι του 2022. Το στοιχείο
αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία βα-
θιά επίδραση στη λειτουργία του
κλάδου, η οποία πλέον επηρεά-
ζει σταθερά και την στρατηγική
των επιχειρήσεων για την επό-
μενη διετία. Επίσης είναι σαφής
μία καταγραφή κόπωσης τόσο
για το κοινό, όσο και για τις επι-
χειρήσεις. Το 85% θεωρεί ότι οι
πολίτες έχουν κουραστεί από τα
παρατεταμένα μέτρα και το 51%
ότι το προσωπικό των επιχειρή-
σεων έχει κουραστεί από τα συ-
νεχιζόμενα μέτρα. 2 στα 3 στε-
λέχη θεωρούν ότι οι αλλαγές

στα μέτρα, όπως οι αλλαγές στο
ωράριο λειτουργίας των κατα-
στημάτων ή οι επιτρεπόμενες
κατηγορίες πώλησης, είναι πο-
λύ συχνές. Παρόλα αυτά είναι
κοινός τόπος ότι το κόστος από
τα μέτρα περιορισμού της λει-
τουργίας της αγοράς είναι απο-
δεκτό. Μόλις το 22% θεωρεί ότι
το κόστος των μέτρων είναι με-
γαλύτερο του υγειονομικού
οφέλους από τα μέτρα, κάτι που
δείχνει ότι η πλειοψηφία, 4 στα 5
στελέχη, θεωρούν ότι μπορεί να
γίνει αποδεκτό το υψηλό τίμημα
προκειμένου να αντιμετωπιστεί
η πανδημία. 
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Μέχρι το 2022 θα επηρεάσει το 
λιανεμπόριο και τα FMCG η πανδημία 



Ξεπερνά τα 14 δισ. ευρώ 
το κόστος στήριξης
νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, ενώ για 
τη διετία 2020-2021, 
ο κορωνοϊός... στοίχιασε
στον προϋπολογισμό 
38 δισ. ευρώ. 

Τα μέτρα που ανακοίνωσαν οι
υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας,
είναι επέκταση των αντίστοιχων μέ-
τρων του Μαρτίου και τον Απρίλιο. Για
τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επι-
βληθεί περιοριστικά μέτρα (εστίαση,
τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός,
μεταφορές) και πλήττονται άμεσα,
αναστέλλεται η πληρωμή δόσεων
ρυθμισμένων φορολογικών εισφο-
ρών και η δόση μεταφέρεται στο τέλος
της ρύθμισης. 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν
επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και
πλήττονται άμεσα, δικαιούνται υπο-
χρεωτική μείωση ενοικίου κατά 100%
στα επαγγελματικά τους ακίνητα και
για τον μήνα Απρίλιο. 

Ακίνητα

Για τους ιδιοκτήτες φυσικά πρό-
σωπα και νομικά πρόσωπα που εκμι-
σθώνουν ακίνητα στις κλειστές επιχει-
ρήσεις, θα καταβληθεί αποζημίωση
στο 80% και 60% αντίστοιχα του μι-
σθώματος. Για τους εργαζόμενους
που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται
σε αναστολή ανά την επικράτεια, δίνε-
ται η δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου
40% για την κύρια κατοικία και τη φοι-
τητική κατοικία των εξαρτώμενων με-
λών αυτών. Για τον μήνα Απρίλιο, θα
ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποί-
ες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέ-
τρα και πλήττονται στα τέλη Μαρτίου,
συμπεριλαμβανομένου του λιανεμ-
πορίου, της εστίασης, του τουρισμού,
του πολιτισμού, του αθλητισμού, των
μεταφορών, και άλλων κλάδων που
παραμένουν κλειστοί. Ειδικά για τον
Απρίλιο, συνεχίζεται για τις επιχειρή-
σεις που ανήκουν στη διευρυμένη λί-
στα πληττόμενων ΚΑΔ Απριλίου η
υποχρεωτική έκπτωση ενοικίου 40%.
Δρομολογείται, υπό προϋποθέσεις, η
καταβολή διπλής αποζημίωσης στους
ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του 2ου δε-
καήμερου του Απριλίου, τόσο για τον

Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο. 

Επιταγές και 
ηλεκτρονικά βιβλία

Με βάση όσα ανακοινώθηκαν,
αναστέλλονται για τις πληττόμενες
επιχειρήσεις οι προθεσμίες λήξης,
εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμε-
νων από αυτές αξιογράφων (επιτα-
γών, συναλλαγματικών, γραμματίων
σε διαταγή) κατά 30 ημέρες από την
αναγραφόμενη – σε κάθε αξιόγραφο
– ημερομηνία, για προθεσμίες που
λήγουν έως τις 30 Απριλίου 2021.

Αντίστοιχα, παρατείνονται οι προ-
θεσμίες καταβολής των βεβαιωμέ-
νων οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α.
για τους κομιστές αξιογράφων, βάσει
κριτηρίων. Υπενθυμίζεται ότι, με απο-
φάσεις που έχουν ήδη ληφθεί μετατί-
θεται, για την 1η/7/2021, η έναρξη
της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβα-
σης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονι-
κών Βιβλίων – MyDATA και τα παρα-
στατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις
κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, θα πρέ-
πει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα
myDATA μέχρι την 31η/10/2021.

Η ηλεκτρονική υποβολή των συγ-
κεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ
2020 παρατείνεται, μέχρι την
17η/5/2021, και η διόρθωση των απο-
κλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία
προμηθευτών παρατείνεται, μέχρι την
18η/6/2021. Τέλος, η απόσυρση και
αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών
παρατείνεται, μέχρι την 30ή/6/2021.

Τη μεγάλη επίδραση της
πανδημία του κορωνοϊού
στη λειτουργία του κλάδου
λιανεμπορίου και της βιο-
μηχανίας FMCG που επηρε-
άζει σταθερά και την στρα-
τηγική των επιχειρήσεων
για την επόμενη διετία, κα-
ταδεικνύει νέα μελέτη του
ΙΕΛΚΑ.

Θύμιος Κτενίδης 
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Τα μέτρα προστασίας 
των εργαζομένων 

Με επιπλέον 695 εκατ. ευρώ
ανέρχεται ο προϋπολογισμός των
νέων δράσεων που ανακοίνωσε το
υπουργείο Εργασίας, ανεβάζοντας
το συνολικό ποσό στήριξης από την
αρχή της πανδημίας στα  7,1 δισ.
ευρώ, καλύπτοντας 3,1 εκατ.
ωφελούμενους. 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν
από τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη,
θα συνεχιστούν και τον Απρίλιο οι αναστοιλές
συμβάσεων και η καταβοιλή της αποζημίωσης
των 534 ευρώ, ενώ θα καλυφθούν πλήρως και
οι ασφαλιστικές εισφορές με βάση τον ονομα-
στικό μισθό. Επίσης, για τον Απρίλιο θα συνεχί-
σει να χρησιμοποιείται η διευρυμένη λίστα των
ΚΑΔ Μαρτίου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις
με τα ίδια κριτήρια που ίσχυσαν κατά τον μήνα
Μάρτιο και για τις επιχειρήσεις που παραμέ-
νουν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, χω-
ρίς να ισχύουν κριτήρια υπαγωγής στο μέτρο
των αναστολών συμβάσεων εργασίας των ερ-
γαζομένων τους. Επιπλέον, δίνεται δώρο Πά-
σχα επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επί
αναλογία των ημερών αναστολής, την περίοδο
Ιανουαρίου-Απρίλιου 2021. Όσο, για τις πλητ-
τόμενες επιχειρήσεις θα ανασταλεί για ένα μή-
να η καταβολή όχι μόνο βεβαιωμένων φορολο-
γικών αλλά και βεβαιωμένων ασφαλιστικών ει-
σφορών.

Δίχτυ προστασίας

Το δίχτυ προστασίας που ίσχυε και για τον
Μάρτιο, θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα,

καθώς σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουρ-
γού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, επιδοτούνται
οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές εργαζο-
μένων σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας έως
και τον Ιούνιο 2021. 

Από την άλλη, οι καλλιτέχνες που είναι εν-
ταγμένοι στο μητρώο καλλιτεχνών θα λάβουν
αποζημίωση ειδικού σκοπού και για τον μήνα
που φεύγει, ενώ θα συνεχιστεί η επιδότηση του
πολιτισμού για κενές θέσεις σε θέατρα, κινημα-
τογράφους, μουσικές σκηνές και χώρους συ-
ναυλιών και παραστάσεων έως και σήμερα.
Από την άλλη πλευρά, επαγγέλματα ειδικών κα-
τηγοριών του τουρισμού (ξεναγοί, τουριστικοί
συνοδοί κλπ) θα λάβουν αποζημίωση ειδικού
σκοπού 534 ευρώ κατά τον τρέχοντα μήνα. Για
τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν σήμερα, δί-
νεται παράταση δύο μήνες. Παράλληλα, επε-
κτείνεται ο μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως και
τον Ιούνιο, ενώ δίνεται δώρο Πάσχα επί της κα-
ταβαλλόμενης ενίσχυσης σε όσους συμμετεί-
χαν στο Πρόγραμμα την περίοδο Ιανουαρίου –
Απριλίου 2021. 

Ενισχυτικά προς την κατεύθυνση της απα-
σχόλησης θα λειτουργήσει και το μέτρο της Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής, καθώς η ένταξη
επ8ιχειρήσεων στον 7ο κύκλο, θα συνδιαστεί
και με την εγγύηση διασφάλισης των θέσεων
εργασίας έως το τέλος Αυγούστου. Αυτό σημαί-
νει ότι κάθε επιχείρηση που θα λαμβάνει χρή-
ματα από ταΚράτος,θα επιστρέφει μόνο το 50%
σε 60 δόσεις, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για
να χαριστεί το υπόλοιπο 50%, είναι η διατήρηση
του ίδιου αριθμού εργαζομένων.

INFO
Συνεχίζεται 
η στήριξη σε 3,1 εκατ.
ωφελούμενους 
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Το πρόγραμμα της Chiquita για
μείωση εκπομπών άνθρακα

Η Chiquita παρουσίασε το
«30BY30», ένα μεγάλο πρόγραμμα
που αποσκοπεί στην μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
κατά 30% μέχρι το τέλος του 2030,
σε όλες τις δραστηριότητες της
εταιρείας.

Τ ο πρόγραμμα «30BY30» έχει υποβληθεί
στο SBTi (ScienceBasedTargetInitiative),
τον κορυφαίο ανεξάρτητο διεθνή οργανι-

σμό για τη μείωση των εκπομπών αεριών, αρ-
μόδιο για την αξιολόγηση της προόδου μας και
την υποβολή εκθέσεων σχετικά με αυτήν. 

Ο στόχος της εταιρείας

“Είμαστε υπερήφανοι για αυτή μας την πρω-
τοβουλία καθώς η Chiquita αποτελεί την πρώτη
εταιρεία φρούτων παγκοσμίως που δεσμεύεται
για τον ανεξάρτητο έλεγχο των στόχων και την
πιστοποίηση της πρωτοβουλίας από τον SBTi”,
δήλωσε ο CarlosFlores, Πρόεδρος της Chiqui-
ta.

Και συνέχισε: “Στις αρχές του 2020, η εται-
ρεία εκπόνησε μία Μελέτη Αποτυπώματος Άν-
θρακα για να εντοπίσει τους κύριους τομείς που
πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες για τη
μείωση των εκπομπών αερίων, σύμφωνα με
όσα προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού. Αυτό
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την εμπλο-
κή του SBTi, για να διασφαλιστεί ότι η πορεία
της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί θα
παρακολουθείται και θα ελέγχεται από έναν

ανεξάρτητο φορέα. Στην Chiquita πιστεύουμε
ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό η πρόοδος ή τυχόν
ελλείψεις να παρακολουθούνται στενά.

Πλάνο μέχρι το 2030

Έχουμε συντάξει ένα αναλυτικό πλάνο με
ορίζοντα έως το 2030, στο οποίο έχουν τεθεί
σαφείς στόχοι για τη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας, μέσα από την μετάβαση σε πιο πρά-
σινες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας όπως η
χρήση ηλιακών πάνελ ή ανεμογεννητριών, η
αντικατάσταση της χρήσης πετρελαίου με βιο-
καύσιμα ή η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων,
καθώς και τη μείωση εκπομπών αζώτου από τα
λιπάσματα. Η επιτυχία του εγχειρήματος εμπε-
ριέχει μεγάλες επενδύσεις και κόστη από πλευ-
ράς της εταιρείας, ενώ απαιτεί και μια στροφή
προς τον εξυπνότερο και αποδοτικότερο τρόπο
εργασίας.  

Στην Chiquita είμαστε «αγρότες στην καρ-
διά» και η καλλιέργεια μπανανών είναι στο επί-
κεντρο των δραστηριοτήτων μας. «Νοιαζόμα-
στε για τον πλανήτη και τη θέση μας σε αυτόν.
Καλλιεργώντας τα φρούτα μας στην Κεντρική
Αμερική για περισσότερα από 120 χρόνια παρα-
τηρούμε ότι το κλίμα πράγματι αλλάζει. Η αύξη-
ση της θερμοκρασίας του πλανήτη προκαλεί έν-
τονες και απρόβλεπτες καταιγίδες, τυφώνες και
πλημμύρες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τις
ζωές των εργαζομένων και των οικογενειών
τους, τις κοινωνίες στις οποίες ζουν, καθώς επί-
σης και την απρόσκοπτη παροχή προϊόντων σε
πελάτες και καταναλωτές».

INFO
18.000 άτομα
απασχολεί 
σε 25 χώρες
Έχει παρουσία σε
σχεδόν 70 χώρες
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Σε εξέλιξη είναι
η στελέχωση των
σούπερ μάρκετ
MERE, που θα
εδρεύουν σε Κό-
ρινθο και Αγρίνιο.
Στόχος της ρωσι-
κής αλυσίδας είναι
να δημιουργήσει
συνολικά 80 κατα-
στήματα στη χώρα
μας. Τα MERE σε
πρώτη φάση δεν
θα πωλούν φρέ-
σκα οπωροκηπευ-
τικά ή νωπά κρέα-
τα και ψάρια και θα
διαθέτουν 250 κω-
δικούς προϊόντων.
Δηλαδή θα διαθέ-
τουν έναν κωδικό
ανά προϊόν π.χ.
μόνο μαρμελάδα
φράουλα και όχι
και ροδάκινο, και
πορτοκάλι, κ.λπ.

Τα MERE “χτίζονται” στην Ελλάδα

Αναβάλλεται 
η Διεθνής Έκθεση ΙΒΑ

Την απόφαση να αναβληθεί για τις 22 – 26 Οκτωβρίου 2023 η Διεθνής Έκ-
θεση Μηχανημάτων Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής, iba, έλαβε ο Εκθεσιακός
Οργανισμός του Μονάχου, του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα
και την Κύπρο είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο. Ο Εκθεσιακός Οργανισμός οδηγήθηκε στην παραπάνω απόφαση, κα-
θώς δεν ήταν βέβαιο ότι η έκθεση θα μπορούσε να διατηρήσει τον διεθνή της
χαρακτήρα, με τους συνεχιζόμενους παγκόσμιους ταξιδιωτικούς περιορι-
σμούς λόγω του κορονοϊού.

Σημειώνεται ότι η iba επρόκειτο να πραγματοποιηθεί φέτος τον Οκτώβριο.

Επιμελητήριο 
Μεσσηνίας: Δωρεάν
επιχειρηματικό 
σεμινάριο

Η FBS – Financial Business Systems θα
διεξάγει δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με
θέμα «Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της
βιώσιμης και αναπτυσσόμενης επιχείρησης
του εικοστού πρώτου αιώνα» την Παρα-
σκευή 23 Απριλίου, στις 6.00 το απόγευμα,
διάρκειας 2 ωρών. Ομιλητής θα είναι ο κ. Δη-
μήτριος Καμπούρης, διδάκτωρ του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, ειδικός επιστήμονας
σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
και εξυγίανσης επιχειρήσεων. 



H Agroknow, στο
πλαίσιο του ετήσιου συ-
νεδρίου της Παγκόσμιας
Πρωτοβουλίας για την
Ασφάλεια Τροφίμων
(Global Food Safety Ini-
tiative, GFSI) διοργάνω-
σε δύο πάνελ με κύριο
θέμα την τεχνητή νοημο-
σύνη και την ασφάλεια
των τροφίμων.

Μεταξύ άλλων, έγι-
ναν αναφορές στις καινο-
τόμες εφαρμογές τεχνη-
τής νοημοσύνης που ήδη
χρησιμοποιούνται σε με-
γάλη κλίμακα από επιχει-
ρήσεις όπως η Amazon
και η Coca-Cola.

«Η Amazon έχει εξει-
δικευμένο τμήμα αλγο-
ρίθμων τεχνητής νοημο-
σύνης για την πρόβλεψη
προβλημάτων στα προ-
ϊόντα που διαθέτει. Το
τμήμα αυτό περιλαμβά-

νει και μια ομάδα περισ-
σότερων των 400 μηχανι-
κών πληροφορικής, που
αναλύουν εκατοντάδες
πηγές πληροφορίας κά-
θε εβδομάδα, για να εν-
τοπίσουν προϊόντα που
δεν είναι ασφαλή για κα-
τανάλωση και να τα απο-
σύρουν από την ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα της»,
ανέφερε ο Νίκος Μανου-
σέλης, Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Agroknow.

Η Coca-Cola χρησι-
μοποιεί «την πλατφόρμα
πρόβλεψης κινδύνων
FOODAKAI που έχει ανα-
πτυχθεί από την Agro-
know, για να ενημερώσει
και υποστηρίξει τις απο-
φάσεις των τμημάτων
ασφάλειας τροφίμων σε
όλες τις χώρες στις οποί-
ες έχει εμπορική παρου-
σία».

Το σαλέπι «ταξιδεύει» εκτός συνόρων 

Η Τεχνική Νοημοσύνη συμβάλλει στην ασφάλεια των τροφίμων

Στο εργαστήριο της οικογέ-
νειας Τσακιρίδη, στο Φίλυρο
Θεσσαλονίκης, τα μηχανήμα-
τα δουλεύουν χωρίς σταματη-
μό προκειμένου το σαλέπι να
πάρει τον δρόμο όχι μόνο για
τα μπρούτζινα γκιούμια των
σαλεπιτζήδων στους δρόμους
αλλά και για τις προθήκες κα-
ταστημάτων σε πολλές χώρες
της Ευρώπης, που το έχουν
εντάξει στη διατροφή τους.

«Το σαλέπι έγινε ιδιαίτερα
δημοφιλές τους τελευταίους
μήνες, που ο κόσμος έχει
στραφεί σε μια πιο υγιεινή δια-
τροφή και η εικόνα με την πα-
ραδοσιακή αχνιστή κούπα που
παίρναμε στον δρόμο, τώρα
μπαίνει και στο σαλόνι του σπι-
τιού μας», εξηγεί ο Γιώργος
Τσακιρίδης. Μάλιστα, τονίζει
πως Γερμανοί, Σουηδοί, Ελβε-
τοί και Άγγλοι δείχνουν ιδιαίτε-
ρη προτίμηση στο διαφορετικό
αυτό ρόφημα.
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Ο Μασούτης δημιουργεί 
το δικό του marketplace
Στη μετεξέλιξη του ηλεκτρονικού
της καταστήματος σε ένα είδος
marketplace προχωράει το επόμενο
διάστημα η αλυσίδα σούπερ μάρκετ
«Μασούτης», επιχειρώντας να
αξιοποιήσει τη μεγάλη ανάπτυξη την
οποία γνωρίζει το ηλεκτρονικό
εμπόριο. 

Η αλυσίδα που απέκτησε δικό της ηλε-
κτρονικό κατάστημα για την εξυπηρέτη-
ση των πελατών της μόλις την περυσινή

άνοιξη, εν μέσω του πρώτου κύματος της παν-
δημίας, ετοιμάζεται έτσι το δεύτερο εξάμηνο
του 2021 να εντάξει στο ηλεκτρονικό της κατά-
στημα και άλλα καταστήματα που δραστηριο-
ποιούνται σε διαφορετικές κατηγορίες. 

Η συνεργασία με το you.gr
Η αρχή έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο

όταν η «Μασούτης» προχώρησε σε συνεργασία
με το you.gr, ηλεκτρονικό κατάστημα του ομί-
λου Quest. Η συνεργασία προβλέπει ότι μέσω
του eshop.masoutis.gr έχουν πρόσβαση και
στο you.gr το οποίο διαθέτει χιλιάδες προϊόντα
σε 500 διαφορετικές κατηγορίες και μεταξύ αυ-
τών εξοπλισμό πληροφορικής, smartphones
και τηλεοράσεις, είδη για το σπίτι, είδη μόδας,
είδη γυμναστικής, εργαλεία κ.λπ.

Μέσα στο επόμενο διάστημα η αλυσίδα ανα-
μένεται να προχωρήσει σε συμφωνίες έτσι
ώστε στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους
να έχει κάνει και τις αντίστοιχες συνεργασίες με
καταστήματα ελαστικών αυτοκινήτων, ηλεκτρι-

κών ειδών, οπτικών, παιχνιδιών. Μάλιστα, αν
και η συνεργασία με το you.gr προβλέπει ότι το
συνεργαζόμενο κατάστημα είναι αυτό που τιμο-
λογεί, αποστέλλει το προϊόν και επίσης καθορί-
ζει την τιμή, το κόστος μεταφορικών και την πο-
λιτική επιστροφών, δεν αποκλείεται σε επόμε-
νες συνεργασίες και αναλόγως των προϊόντων
που θα διαθέτουν τα καταστήματα, να υπάρ-
χουν και κάποιοι κωδικοί που θα τους εμπο-
ρεύεται η ίδια η «Μασούτης». 

Οι υπηρεσίες

Προκειμένου η «Μασούτης» να προχωρή-
σει στη μετεξέλιξη του ηλεκτρονικού της κατα-
στήματος σε marketplace, προέβη στις αρχές
Μαρτίου και σε τροποποίηση του καταστατικού
της. Στους σκοπούς της εταιρείας έχει προστε-
θεί μεταξύ άλλων η διάθεση χώρου σε ιστοσελί-
δα για την πώληση από τρίτους κάθε είδους
προϊόντων έναντι προμήθειας. Σημειώνεται
επίσης ότι έχει προστεθεί η αντιπροσώπευση
ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή και ιδρυ-
μάτων πληρωμών (αυτό έγινε διότι η «Μασού-
της» παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων
μέσω της Western Union), το λιανικό εμπόριο
ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, ιατρικών θερ-
μομέτρων, χειρουργικών και ιατρικών γενικά
μηχανημάτων και εργαλείων, ενώ η δραστηριό-
τητα που σχετίζεται με καντίνες και παροχή πο-
τών δεν αφορά στην ουσία νέα επιχειρηματική
κίνηση, αλλά τη δυνατότητα εγκατάστασης καν-
τίνας στις αποθήκες της εταιρείας προς εξυπη-
ρέτηση των εργαζομένων. 

INFO
6,3% η αύξηση στις
πωλήσεις το 2020
20 εκατ. ευρώ οι
επενδύσεις για το 2021



8

H Lidl Ελλάς “ταξιδεύει” 
στη μουσική παράδοση

Ανήμερα της Εθνικής Παλιγγενεσίας
και με αφορμή τον εορτασμό της
επετείου των 200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση, η Lidl Ελλάς
παρουσίασε την ψηφιακή
πλατφόρμα
www.200xroniadimotikotragoudi.gr
με τα 7 πρώτα τραγούδια,
ξεκινώντας μια μελωδική διαδρομή
στην εθνική μας μουσική παράδοση.

Υ πό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Σταύ-
ρου Ξαρχάκου θα ξεδιπλωθεί σταδιακά
ένα πολύπλευρο πρόγραμμα δράσεων.

Μέσα από 3 κύκλους που περιέχουν συμβολι-
κά 21 τραγούδια ο καθένας και διατρέχουν αυ-
τά τα 200 χρόνια έκφρασης του Νεοέλληνα μέ-
σα από τον δημώδη στίχο και το τραγούδι.

Τα τραγούδια του 1ου κύκλου
Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει τη σύνθεση

και ηχογράφηση 21 νέων τραγουδιών που
έχουν ανατεθεί από τον Σταύρο Ξαρχάκο σε 7
σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς οι οποίοι
εκπροσωπούν διαφορετικά μουσικά ιδιώματα.
Αφετηρία και πηγή έμπνευσης αποτελεί, η μου-
σική και στιχουργική παράδοση του δημοτικού
μας τραγουδιού, που ο καθένας καλείται να την
προσεγγίσει και να την αποδώσει με τα δικά του
σύγχρονα εκφραστικά μέσα. Οι μελωδίες αυτές
αποτελούν νέες μελοποιήσεις και ανασκευές
δημοτικών κειμένων και τραγουδιών. 

Τα πρώτα επτά  τραγούδια που φιλοξενούν-
ται  στο www.200xroniadimotikotragoudi.gr εί-
ναι τα εξής: Χελιδονάκι / Δήμητρα Γαλάνη - Θω-
μάς Κωνσταντίνου, Του Χρόνη / Νεοκλής Νεο-
φυτίδης, Σα δε θυμάσαι τα παλιά / Παύλος Παυ-
λίδης, Καλλιώρα να έχουν οι ελιές / Κατερίνα
Πολέμη, Ο Θάνατος και ο Ουρανός / Ταφ Λά-
θος, Κάτω στου βάλτου τα χωριά / Palov & Mi-
shkin, Κυρά Δασκάλα / New York Gypsy All-
Stars.

Η πλατφόρμα

Στην πλατφόρμα έχουν ήδη αναρτηθεί, με-
ταξύ άλλων, κείμενα του Σταύρου Ξαρχάκου
και του Λάμπρου Λιάβα, καθηγητή εθνομουσι-
κολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών που αφορούν στο δημοτι-
κό τραγούδι και τη σημασία του, κείμενα των
συνθετών και των καλλιτεχνών που συμμετέ-
χουν και τα οποία αφορούν στην πηγή της έμ-
πνευσής τους και τους τρόπους με τους οποί-
ους συνέθεσαν τις νέες εκδοχές των δημοτικών
τραγουδιών, καθώς και βιογραφικά όλων των
δημιουργικών συντελεστών.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται
σταδιακά και δημιουργήθηκε ως προϊόν της πε-
ποίθησης της Lidl Ελλάς πως το δημοτικό τρα-
γούδι, ως κομμάτι της ιστορίας και του DNA του
ελληνικού λαού είναι μέσα μας, κουβαλά και
μεταφέρει από γενιά σε γενιά την ιστορία μας,
τις αξίες μας και τη συλλογική μας μνήμη. 

INFO
Το 1999 άνοιξε 
το πρώτο κατάστημα
στην Ελλάδα
227 τα καταστήματα 
σε όλη τη χώρα
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Νέα παγωτά για το καλοκαί-
ρι του 2021 έχει λανσάρει στα
ψυγεία η γνωστή βιομηχανία
Κρι Κρι. Στα ψυγεία φέτος της
εταιρείας θα είναι διαθέσιμο και
το κυπελάκι Master Rich Salted
Caramel σε συσκευασία των
500ml. Ανακάλυψε την ολο-
κληρωμένη απόλαυση σε ένα
κύπελο που συνδυάζει το βε-
λούδινο παγωτό Κρι Κρι καρα-
μέλα, με πλούσιο σιρόπι αλατι-
σμένης καραμέλας, απολαυστι-
κά κομμάτια με γεύση αλατι-
σμένης καραμέλας και λαχταρι-
στές μπάλες με επικάλυψη με
γεύση καραμέλα. Επίσης, νέο
προϊόν αποτελεί και το Master
Rich Chocolate & Brownies.
Πρόκειται για ένα κύπελο που
συνδυάζει το βελούδινο σοκο-
λατένιο παγωτό Κρι Κρι , με
πλούσιο σιρόπι σοκολάτας, με-
γάλα λαχταριστά κομμάτια σο-
κολάτας και απολαυστικά κομ-
μάτια brownies.

Σήμερα, η Κρι Κρι μετά από
64 χρόνια επιτυχημένης εμπο-
ρικής πορείας και συνεχείς
επενδύσεις συγκαταλέγεται
πλέον στις πιο δυναμικές βιο-
μηχανίες γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων και στοχεύει να ενισχύ-
σει ακόμη περισσότερο τις ανα-
πτυξιακές της προοπτικές, τόσο
στον ελλαδικό χώρο όσο και
στο εξωτερικό. Στη Βόρεια Ελ-
λάδα, στο μέσο της εύφορης
κοιλάδας του Στρυμόνα και μό-
λις 3 χλμ από την πόλη των Σερ-
ρών, βρίσκονται οι υπερσύγ-
χρονες εγκαταστάσεις της Κρι
Κρι, οι οποίες απαρτίζονται από
2 διαφορετικά εργοστάσια, το
εργοστάσιο παραγωγής γαλα-
κτοκομικών και το εργοστάσιο
παγωτών, εξοπλισμένα με τον
πιο σύγχρονο μηχανολογικό
εξοπλισμό.

Φέτα ΠΟΠ σε φέτες ΒΙΓΛΑ

Νέα παγωτά Master από την Κρι Κρι

Τα τυριά της σειράς ΒΙΓΛΑ
Ολύμπου προσφέρουν στον
επαγγελματία ελληνικές παραδο-
σιακές γεύσεις, για αυθεντικές
απολαύσεις, με την σφραγίδα
ασφάλειας και ποιότητας ΔΕΛΤΑ.
Το τυρί φέτα ΠΟΠ σε φέτες σε συ-
σκευασία των 2 κιλών παράγεται
από εξαιρετικό 100% αιγοπρό-
βειο γάλα και έχει αυθεντική γεύ-
ση. Η προέλευσή του είναι η
Ελασσόνα της Θεσσαλίας. ΈΧΕΙ
23% λιπαρά επί συνόλου, 43%
λιπαρά επί ξηρού και αποτελεί
Προϊόν Προστατευόμενης Ονο-
μασίας Προέλευσης. Το προϊόν
είναι επίσης διαθέσιμο σε συ-
σκευασίες των 4 και 15 κιλών. Η
Δέλτα σήμερα συνεργάζεται στα-
θερά με πάνω από 1.100 παρα-
γωγούς γάλακτος, απορροφών-
τας το 25% της Ελληνικής παρα-
γωγής γάλακτος. Παράγει τα
προϊόντα στην Ελλάδα, στηρίζον-
τας την Ελληνική οικονομία, αλλά
και τις τοπικές κοινωνίες στις
οποίες δραστηριοποιείται.



Με ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, η
Μινέρβα έχει διευρύνει τη γκάμα της οι-
κογένειας Χωριό. Πρόκειται για το Χω-
ριό Ελαφρύ. Ένα προϊόν πολύμηνης
έρευνας στα εργαστήρια της Μινέρβα,
το οποίο παράγεται από 100% αιγοπρό-
βειο γάλα στο Επισκοπικό Ιωαννίνων,
στην Ήπειρο. Το Χωριό Ελαφρύ έχει μό-
νο 12% λιπαρά και σύνθεση με 30% λι-
γότερο αλάτι, ωστόσο διατηρεί όλη την
αυθεντική γεύση του Χωριό επειδή πα-
ράγεται με τον παραδοσιακό τρόπο και
ωριμάζει για τουλάχιστον 3 μήνες. Η
πρωτοπορία του προϊόντος έγκειται στη
σύνθεσή του, καθώς συνδυάζει χαμηλά
λιπαρά και λιγότερο αλάτι, και επομέ-
νως είναι ιδανικό και για ανθρώπους
που ακολουθούν ειδική διατροφή χα-
μηλή σε θερμίδες και λιπαρά. Επιπλέον,
η αυθεντική, μοναδική γεύση του το κα-
θιστά κατάλληλο συμπλήρωμα για κάθε
μαγειρικό εγχείρημα. Επειδή το Χωριό
κάνει τη γεύση, όχι το αλάτι, ούτε τα λι-
παρά, το Χωριό Ελαφρύ θα αγαπηθεί
από τους λάτρεις της παραδοσιακής
γεύσης.

Ανθότυρος από τη Δωδώνη

Χωριό Ελαφρύ από τη Μινέρβα

Ακολουθώντας τις ίδιες παραδο-
σιακές συνταγές που δίδαξε η ηπειρώ-
τικη τυροκομία και αξιοποιώντας τη
σύγχρονη τεχνολογική υποδομή μας,
η Δωδώνη παράγει τα τυριά τυρογάλα-
κτος ΔΩΔΩΝΗ, μεταξύ των οποίων πε-
ριλαμβάνεται και ο ανθότυρος.

Η ελαφριά, ντελικάτη γεύση τους
και η χαμηλή περιεκτικότητά τους σε
λιπαρά τα έχουν φέρει στην κορυφή
της προτίμησης, ειδικά για αυτούς που
προσέχουν τη διατροφή τους.

Τα τυριά τυρογάλακτος ΔΩΔΩΝΗ
κυκλοφορούν στα ψυγεία των τυροκο-
μικών προϊόντων των καταστημάτων
τροφίμων. O ανθότυρος ΔΩΔΩΝΗ εί-
ναι ένα καταπληκτικό, δροσερό, μαλα-
κό τυρί, με ξεχωριστή γεύση. Παρα-
σκευάζεται με πολύ μεράκι από τυρό-
γαλο με προσθήκη γάλακτος. Κατανα-
λώνεται σκέτο στο καθημερινό τραπέζι
ή προστίθεται στις συνταγές. Ο ανθό-
τυρος ΔΩΔΩΝΗ είναι διαθέσιμος στα
ψυγεία των καταστημάτων τροφίμων
σε συσκευασία του 1,5kg.
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Το Χαβιάρι Φιλετοπιπεριάς είναι
ένα πράσινο άλειμμα που κυκλοφο-
ρεί σε συσκευασία των 260 gr από
την οικογένεια Ναουμίδη, που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο με στόχο την
ανάδειξη και την προώθηση της γνή-
σιας πιπεριάς Φλωρίνης. Η εταιρεία
παράγει με χειροποίητο τρόπο καινο-
τόμα προϊόντα, που έχουν αποκλει-
στικά ως πρώτη ύλη τις ντόπιες ποικι-
λίες της πιπεριάς Φλωρίνης.

Το Χαβιάρι Φιλετοπιπεριάς παρά-
γεται από 100% πράσινη πιπεριά ψη-
τή στα κάρβουνα, αλεσμένη με έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο, αλάτι και ξύδι.
Είναι ξεφλουδισμένη στο χέρι για να
κρατήσει τα αρώματα της φυσικής πι-
περιάς. Ένα βαζάκι 260γρ. περιέχει 3
κιλά περίπου φρέσκες πιπεριές και
μαγειρεύεται 3 ώρες προκειμένου να
συμπυκνωθούν οι πιπεριές. Χειρο-
ποίητο προϊόν βιολογικής γεωργίας.
Παστεριωμένο, χωρίς συντηρητικά.
Σερβίρεται ζεστό ή κρύο ως ορεκτικό
και είναι διαθέσιμο σε γυάλινη συ-
σκευασία.

Χαβιάρι Φιλετοπιπεριάς Ναουμίδης

Νέα μπάρα All Day 
Organic Oatmeal

Δεκάδες νέοι κωδικοί στην κατηγορία της μπάρας έχουν κυκλοφορήσει το
τελευταίο διάστημα στην αγορά, μεταξύ των οποίων και η All Day Organic Oa-
tmeal με Αμύγδαλο και Cranberry είναι μια βιολογική Μπάρα Βρώμης, που
ακολουθεί τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις. Το προϊόν παράγεται μόνο με
μέλι και είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες. Είναι κατάλληλο για vegetarian και έχει
ως βάση τη βρώμη. Οι μπάρες παράγονται στην Ελλάδα με 5 αγνά συστατικά:
Βρώμη, Μέλι, Λάδι Καρύδας, Αμύγδαλο και Κράνμπερι. Είναι διαθέσιμη από
τη Vivid Snacks σε συσκευασία των 40 γραμμαρίων.

Αυγά με υψηλή 
περιεκτικότητα 
σε σελήνιο 
από την Πίνδος

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρι-
σμός Ιωαννίνων ΠΙNΔΟΣ διαθέτει στα σού-
περ μάρκετ και στα μικρότερα σημεία πώλη-
σης αυγά με υψηλή περιεκτικότητα σε σελή-
νιο, που αποτελούν και πηγή βιταμίνης Ε. Το
Σελήνιο συμβάλλει στην φυσιολογική λει-
τουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και
του θυροειδούς. Η Βιταμίνη Ε συμβάλλει
στην προστασία των κυττάρων από το οεξι-
δωτικό στρες. Διατίθενται σε πλαστική θήκη
των 6 τεμαχίων με περιτύλιξη και το προϊόν
είναι πιστοποιημένο από τον Agrocert ως
προς τη διατροφή των ορνίθων.




