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Editorial
Δημόσιο χρέος και 
ανάκαμψη
Παρακολουθώντας τη συνέντευξη του 
επικεφαλής Οικονομολόγου της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας στον ΣΚΑΪ, 
συγκράτησα τα εξής: 
Πρώτον, ότι μέχρι τα μέσα του επόμενου 
έτους, ίσως προς το τέλος του καλοκαι-
ριού του 2022, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα 
έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 2019
Δεύτερον, ότι για την Ελλάδα, η ανάκαμ-
ψη θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 
από την ανάκαμψη του τουρισμού.
Τρίτον, ότι τα κόκκινα δάνεια θα αυξη-
θούν.
Τέταρτον, και πλέον σημαντικό, ότι απέ-
κλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο 
διαγραφής χρέους. "Για την ΕΚΤ η δια-
γραφή του δημόσιου χρέους δεν προβλέ-
πεται από τη Συνθήκη", είπε χαρακτηρι-
στικά. 
Τι συμβαίνει, όμως, με το δημόσιο χρέος 
και την αύξηση, που θα προκύψει μετά 
από τα μέτρα στήριξης των εθνικών κυ-
βερνήσεων; Αυτό είναι σίγουρο ότι απο-
τελεί καθολικό φαινόμενο σε όλο τον κό-
σμο.
Ωστόσο, όπως ανέφερε, χάρη στα χαμη-
λά επιτόκια η ικανότητα εξυπηρέτησης 
αυτού του χρέους - ακόμη και σε τόσο 
υψηλά επίπεδα - είναι πιο εύκολη από 
ό,τι πρωτύτερα.
Αυτό δεν εξαλείφει το πιο μακροπρόθε-
σμο ζήτημα ότι τα υψηλά επίπεδα χρέους 
θα χρειαστεί να παρακολουθούνται προ-
σεκτικά. Όμως, η διαχείρισή τους θα είναι 
ευκολότερη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
επειδή όσο πιο γρήγορα αναπτύσσεται η 
οικονομία, τόσο περισσότερες θα είναι οι 
μεταρρυθμίσεις, που θα εφαρμόζονται 
με την πάροδο του χρόνου για τη στήριξη 
μιας ταχέως αναπτυσσόμενης οικονομί-
ας. 
Απλά πράγματα.

Νεκτάριος B. Νώτης
nectarios@notice.gr

DEAL GREEN COLA ΜΕ ΚΑΡΟΎΛΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Όλο και περισσότερο, οι εταιρείες του κλά-
δου τροφίμων και ποτών προετοιμάζονται 
για το άνοιγμα της εστίασης, όποτε αυτό 
επιτραπεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
FnB Daily, σε συμφωνία κατέληξαν η Green 
Cola με την Καρούλια. Με βάση αυτή, η Κα-
ρούλιας αναλαμβάνει τη διανομή τεσσάρων 
προϊόντων της Green Cola, οι οποίοι έχουν 
αναφορά κυρίως στην εστίαση και θα διατί-
θενται σε ειδικές συσκευασίες.  

SECRETRECIPE

"Ο κλάδος των logistics των supermarkets μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Οι επόμενες 
κινήσεις μας περιλαμβάνουν την ενίσχυση του κλάδου logistics στον συγκεκριμένο 
κλάδο και την είσοδο μας στην αγορά των big boxes. Πρόκειται για καταστήματα τύ-
που σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν μεγάλες εκτάσεις και βρίσκονται μόνα τους. Όχι 
δηλαδή σε πολυκατοικίες ή στον οικιστικό ιστό", δηλώνει στο FnB Daily, o Κώστας 
Μαρκάζος, CEO της Pasal.  

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Η διοίκηση της εισηγμένης θεωρεί πως η αγορά των αποθηκών είναι αναπτυσσόμε-
νη, με τα εμπορικά κέντρα και τα γραφεία να συμπληρώνουν το παζλ της αναπτυσσό-
μενης αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις 
για την απόκτηση αποθηκών, χωρίς να αποκλείεται ανάμεσά τους να βρίσκονται και 
αποθήκες που χρησιμοποιούνται για supermarket. 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
Σημειώνεται πως η εταιρεία νοικιάζει στον Σκλαβενίτη αποθήκη 35 χιλ. τ.μ. στην 
Ελευσίνα, με το συμβόλαιο να λήγει σε λίγα χρόνια. Σημειώνεται ότι η κρίση του 
κορωνοϊού δεν επηρέασε τη συγκεκριμένη μίσθωση, καθώς ο κλάδος του λιανε-
μπορίου δεν επλήγη από την πανδημία. 
Για περισσότερες πληροφορίες για τον σχεδιασμό της Pasal το 2021, διαβάστε το 
σημερινό BnB Daily. 

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

• Κ. ΜΑΡΚΑΖΟΣ (PASAL)

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΤΑ 
BIG BOXES ΚΑΙ ΤΑ 
LOGISTICS ΤΩΝ 
SUPERMARKETS _ Κώστας Μαρκάζος, CEO, Pasal Development

• ANDERSEN

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 
WEBINAR ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ 
ΤΟΥ BREXIT 
 Ένα άκρως ενδιαφέρον webinar πραγματοποιεί σήμερα η Andersen. To webinar 
αφορά σε ζητήματα σχετικά με το VAT μετά το Brexit, ένα θέμα που αφορά πολλές 
ελληνικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το διαδι-
κτυακό webinar ξεκινάει σήμερα, στις 4 το μεσημέρι και ανάμεσα στους ομιλητές 
ξεχωρίζουν:
• Mark Gorman, Partner στην Ιρλανδία
• Belen Palao, Partner στην Ισπανία
• Sarah Shears, Partner στη Μ.Βρετανία
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συνέδριο πρέπει να δηλώσουν συμ-
μετοχή, εδώ. 

http://bnbdaily.gr
mailto:nicolas%40notice.gr?subject=
http://εδώ. 
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• ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ €1 ΕΚΑΤ. _
Σε τρείς φάσεις θα υλοποιηθεί το επεν-
δυτικό πλάνο του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού παραγωγής, εμπορίας, μεταποίησης 
φρούτων και κάστανων Μελιβοίας Αγιάς. 
Ο σχεδιασμός αφορά στην αποθήκευση, 
επεξεργασία και μεταποίηση κάστανου 
και έχει ορίζοντα πενταετίας.
"Πρόκειται για μια επένδυση περίπου €1 
εκατ., το 50% της οποίας χρηματοδοτεί-
ται από ιδία κεφάλαια και το άλλο από το 
Leader", αναφέρει στο FnB Daily, ο Πρό-
εδρος του Συνεταιρισμού, Βαγγέλης Κρα-
νιώτης, συμπληρώνοντας ότι, μόλις ολο-
κληρωθεί το στάδιο της αδειοδότησης θα 
ξεκινήσουν οι εργασίες υλοποίησης της 
πρώτης φάσης.
"Με την εφαρμογή του επενδυτικού προ-
γράμματος, στόχος είναι να κάνουμε κα-
θετοποιημένη την παραγωγή του Συνεται-
ρισμού, όχι μόνο για το κάστανο, αλλά και 
για το μήλο και το κεράσι, για να δίνουμε 
προστιθέμενη αξία σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής, ενώ μέσα από την ανάπτυξη 
του συνεταιρισμού θέλουμε να ενισχύ-
σουμε και την περιοχή με νέες θέσεις ερ-
γασίας".

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Ο Συνεταιρισμός, αυτή τη στιγμή, παράγει 
και διαθέτει στη μικρή λιανική, αλλά και 
σε αλυσίδες supermarket συσκευασμένο 
κάστανο, ενώ όπως εξηγεί ο κ. Κρανιώ-
της, υπάρχει δυνατότητα και για custom 
made συσκευασίες.
"Ο Συνεταιρισμός έχει περίπου 40 παρα-
γωγούς και διαχειρίζεται σχεδόν το 20% 
της παραγωγής που υπάρχει στην Μελι-
βοία, ενώ έχει ξεκινήσει και η κατοχύ-
ρωση του κάστανου Μελιβοίας ΠΟΠ". 
Προσθέτει μάλιστα ότι στους άμεσους 
στόχους είναι και η περαιτέρω επέκταση 
στη λιανική.

INFO – ΕΞΑΓΏΓΕΣ
Γερμανία

Ιταλία
Βαλκάνια

Σκανδιναβία
Κυριότερη αγορά

Ιταλία
%τζίρου: 50%

ΚΟΙΤΑΕΙ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑ
Σε ό,τι αφορά την εξωστρέφεια, βασική 
προτεραιότητα είναι η ελληνική αγορά, ενώ 
ο Συνεταιρισμός επιδιώκει και την είσοδο 
σε ΗΠΑ και Καναδά. "Μας ενδιαφέρουν οι 
ξένες αγορές, αλλά θέλουμε πρωτίστως να 
ενισχύσουμε την ελληνική".

ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΏΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΏΓΗ ΤΟΥ 2021
Αν και είναι νωρίς ακόμα για το πως θα 
εξελιχθεί η παραγωγή του 2021, καθώς η 
πορεία της εξαρτάται από τις συνθήκες της 
άνοιξης στο στάδιο της ανθοφορίας, ο ίδιος 
αναφέρει ότι, οι ενδείξεις είναι καλές για 
την ώρα. "Πέρυσι, παρά το ότι ήταν καλές 
οι καιρικές συνθήκες, η παραγωγή ήταν 
ελλειμματική, δεν απέδωσε μεγαλόκαρπα 
κάστανα.
Οι τιμές ήταν πολύ καλές, οι παραγωγοί 
στην έξτρα κατηγορία πληρώθηκαν €3,6/
kg και στη δεύτερη €3,45/kg".

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

• ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΔΕΎΤΕΡΗ ΣΎΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 
ΤΟΎ ΠΑΙΔΙΟΎ_
Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηι-
ωάννου στηρίζει, για δεύτερη συνεχόμε-
νη χρονιά, το Χαμόγελο του Παιδιού, προ-
σφέροντας καθημερινά στα 343 παιδιά, 
που μεγαλώνουν στα Σπίτια του Οργανι-
σμού, ένα τσουρεκάκι την ημέρα, για ένα 
έτος. Το ίδρυμα θα προσφέρει συνολικά 
πάνω από 121.603 τσουρεκάκια, λιανικής 
αξίας άνω των €121.603. 
Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δήλωσε σχε-
τικά: "Το Χαμόγελο του Παιδιού δεν χρει-
άζεται συστάσεις. Είναι ένας οργανισμός 
με τον οποίο μας συνδέει η πίστη σε αξίες 
απόλυτα επίκαιρες, όπως η Ανιδιοτέλεια, 
η Φροντίδα, η Ισότητα και ο Σεβασμός. 
Μετά την επιτυχία της περσινής μας συ-
νεργασίας, επιλέγουμε φέτος να επαναλά-

βουμε τη δράση, προφέροντας καθημερινά ένα τσουρεκάκι σε καθένα από αυτά τα παιδιά. 
Είμαι σίγουρος ότι και φέτος θα καταφέρουμε να τους δώσουμε το κουράγιο που χρειάζο-
νται, για ν’ αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις με αισιοδοξία".  

Βαγγέλης Κρανιώτης, Πρόεδρος, 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελιβοίας 
Αγιάς

Sir Στέλιος Χατζηιωάννου

mailto:stella%40notice.gr?subject=
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• ΑΦΡΟΔΙΤΗ SUPERMARKET

ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ 
ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ 
E-SHOP. ΔΩΡΕΑΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ_

Με τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας να κρατούν, παρά την κρίση του κορωνοϊού και 
τις πωλήσεις να καταγράφουν αύξηση το 2020, η Aφροδίτη supermarkets σχεδιάζει τα 
επόμενα βήματά της. Σύμφωνα με πληροφορίες του FnB Daily, η εταιρεία σχεδιάζει το 
λανσάρισμα νέου e-shop. "H πανδημία του κορωνοϊού έχει επιταχύνει τις εξελίξεις και 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πλέον, είναι απαραίτητο να δώσουμε βάση στις ηλεκτρο-
νικές μας πωλήσεις, ένα κανάλι που συνεχώς αναπτύσσεται στην ελληνική αγορά. Για 
αυτό, το προσεχές διάστημα θα ανακοινώσουμε το λανσάρισμα του e-shop μας", σημει-
ώνουν πηγές της εταιρείας. 

ΔΏΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ
Η εταιρεία λανσάρει και μία πρόσθετη υπηρεσία. Οι πελάτες της αλυσίδας μπορούν να 
παραγγείλουν τα προϊόντα που θέλουν από το supermarket και με αγορές άνω των €30, 
η εταιρεία παραδίδει τα προϊόντα κατ' οίκον. Μάλιστα η παράδοση είναι άμεση, με τις 
παραγγελίες να γίνονται, σε αυτή τη φάση, τηλεφωνικά. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΏΝ
Η εταιρεία σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων της, μέσω του ανοίγματος νέων 
καταστημάτων στη χώρα μας. 

INFO-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Θεσσαλονίκη
Καλαμαριά 
Χαλκιδική

Σταυρούπολη
Εύοσμος

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Το supermarket στην προσπάθειά του να "χτυπήσει" τον ανταγωνισμό, κάνει προσφορές 
σε μία ευρεία γκάμα προϊόντων, όπως:
• Φέτα
• Κρέας
• Είδη πρώτης ανάγκης
• Λάδι
• Γάλα
• Παριζάκια

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ
Στους άμεσους σχεδιασμούς της εταιρείας είναι η ενίσχυση του προγράμματος πιστότη-
τας. Η εταιρεία ήδη διαθέτει την κάρτα μέλους Αφροδίτη Club, όπου για κάθε €1 αγορών 
στο supermarket αντιστοιχεί ένας πόντους. Οι πελάτες στη συνέχεια μπορούν να εξαρ-
γυρώσουν τους πόντους, ενώ για κάθε 500 πόνους αντιστοιχεί έκπτωση €5 στις αγορές 
από την αλυσίδα. 

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

• AMAZON

ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΗΝ 
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ_
Τις πωλήσεις κρασιού, μπύρας και οι-
νοπνευματωδών ποτών αναγκάστηκε 
να σταματήσει στην Βόρεια Ιρλανδία η 
Amazon, ενώ ετοιμάζεται να βγάλει εκτός 
λίστας περισσότερα προϊόντα, λόγω των 
νέων τελωνειακών κανόνων του Brexit, 
όπως μετέδωσε το δίκτυο ITV.
Η Amazon ανησυχεί ότι ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης θα πρέπει τώρα να κατα-
βάλλεται εις διπλούν στις αποστολές οινο-
πνεύματος, που γίνονται από τη βρετανική 
νήσο προς την Βόρεια Ιρλανδία, δια μέσου 
της Ιρλανδικής θάλασσας, σύμφωνα με το 
ITV. Η Βρετανία αποχώρησε από την ενι-
αία αγορά και την τελωνειακή ένωση της 
ΕΕ στις 31 Δεκεμβρίου, ζητώντας πλέον 
έγγραφα και τελωνειακές δηλώσεις από 
τις επιχειρήσεις, που εισάγουν και εξά-
γουν προϊόντα από και προς το ευρωπα-
ϊκό μπλοκ. Προκειμένου να παραμείνουν 
ανοικτά τα σύνορα μεταξύ της Βόρειας 
Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρ-
λανδίας, που είναι κράτος-μέλος της ΕΕ, 
συνήφθη μια ξεχωριστή συμφωνία, που 
προβλέπει ένα ρυθμιστικό σύνορο στην 
Ιρλανδική Θάλασσα μεταξύ της Βόρειας 
Ιρλανδίας και του υπόλοιπου Ηνωμένου 
Βασιλείου.

mailto:nicolas%40notice.gr?subject=
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• CRETA FARMS

ΣΎΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΝΤΡΑ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΎ - ΤΑΚΗ 
ΔΟΜΑΖΑΚΗ_

"Η Creta Farms έχει γυρίσει οριστικά σελίδα. Η μαύρη εποχή της κακοδιαχείρισης και της 
απαξίωσης από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει τελειώσει και η Creta Farms 
είναι πλέον, μέλος ενός μεγάλου ομίλου με σημαντικό αποτύπωμα στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και με εξωστρεφή προσανατολισμό. Το μέλλον της είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 
με την ισχυρή αναπτυξιακή πολιτική του ομίλου μας και η Creta Farms θα έχει στρατηγικό 
ρόλο στα μακροπρόθεσμα σχέδια μας. Προφανώς, οι όποιοι ισχυρισμοί της προηγούμε-
νης ιδιοκτησίας για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας είναι παντελώς ανυπόστατοι και 
απέχουν παρασάγγας από την πραγματικότητα. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να υπονομεύ-
ει την αξία της Creta Farms και να καπηλεύεται την προσπάθεια των εργαζόμενων της", 
δηλώνει ο Δημήτρης Βιντζηλαίος, κύριος μέτοχος της Impala Invest, απαντώντας έμμεσα 
στον κ. Δομαζάκη.

"ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ"
"Ο Δημήτρης Βιντζηλαίος δεν απάντησε επί της ουσίας σε όσα του καταλογίστηκαν για την 
τωρινή κατάσταση της Creta Farms. Αρκείται σε μία παρελθοντολογία που δεν ευσταθεί, 
ενώ δεν αναφέρεται στο μέλλον της εταιρείας", αναφέρουν πηγές που έχουν γνώση των 
θέσεων που εκφράζει ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης. 
Θυμίζουμε ότι προχθές στο FnB Daily, ο ο πάλαι ποτέ ισχυρός άνδρας της κρητικής αλλα-
ντοβιομηχανίας, Κωνσταντίνος Δομαζάκης, είχε, μεταξύ άλλων, δηλώσει: "Κατέθεσα αίτη-
ση ακύρωσης της απόφασης του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου, με την οποία είχε επικυρωθεί 
η συμφωνία εξυγίανσης και μεταβίβασης της επιχείρησης στην Impala. Ο νέος επενδυτής 
δεν έχει βάλει χρήματα για να στηρίξει την επιχείρηση, ενώ οι οφειλές προς το δημόσιο 
και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς έχουν υπερδιπλασιαστεί σε διάστημα έντεκα μηνών. 
Έχουν γίνει πολλά πράγματα εις βάρος της εταιρείας, που αποδεικνύονται".

"ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ"
Σύμφωνα με την Impala Invest, η Creta Farms έχει γυρίσει σελίδα και αναφέρει πως:
• Διαθέτει ρευστότητα με €13 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα
• Έχουν εισφερθεί κεφάλαια €15 εκατ.
• Έχουν δοθεί πιστώσεις για αγορές πρώτων υλών άνω των €4 εκατ.
• Έχει προχωρήσει στρατηγική εξυγίανση της εταιρείας
• Αποκαταστάθηκε η μισθοδοσία του προσωπικού
• Η παραγωγή έχει αποκατασταθεί

ΠΏΣ ΠΗΓΕ ΤΟ 2020
Όπως σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, "οι συνολικές πωλήσεις του 2020 ανήλθαν 
σε €82 εκατ., τα κέρδη προ φόρων στα €4,6 εκατ. και υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Η εται-
ρεία έχει αλλάξει σελίδα". 

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

Από πάνω: Κωνσταντίνος Δομαζάκης, Δημήτρης Βιντζηλαίος

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

NEWSLETTER

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΤΩΝ Η.Π.Α.

mailto:nicolas%40notice.gr?subject=
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• WALMART

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΎΕΙ ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΤΟ E-COMMERCE_

Η Walmart επιστρατεύει ρομπότ, για να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στο ηλεκτρονικό εμπόριο και κυρίως στις ανέπαφες παραδό-
σεις-παραλαβές. Σύμφωνα με το Reuters, η Walmart θα ενισχύσει συγκεκριμένα καταστήματα στις ΗΠΑ με μικρά ρομπότ, που θα βοη-
θούν στη συλλογή και στην ανέπαφη παράδοση των online παραγγελιών. Η εταιρεία προχωρά σε αυτή την κίνηση, ώστε η όλη διαδικασία 
να γίνεται πιο γρήγορα, εν μέσω της μεγάλης αύξησης των διαδικτυακών αγορών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα ρομπότ θα εργάζονται στο παρασκήνιο, συλλέγοντας τα προϊόντα ψυγείου και κατάψυξης, όπως επίσης και 
άλλα μικρότερα αντικείμενα κι εμπορεύματα από τις αποθήκες, που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. 'Ετσι, το προσωπικό θα "φύγει" από τις 
αποθήκες και θα μεταβεί στα τμήματα των πωλήσεων, όπου η ζήτηση πλέον έχει αυξηθεί σε επίπεδα-ρεκόρ, ολοκληρώνοντας τις παραγ-
γελίες.

Η Βαρβαγιάννης απέσπασε το Χρυσό 
Βραβείο, Top Branded Export Product, 
στο πλαίσιο του Greek Exports Forum & 
Awards 2020.
Η διοργάνωση που είχε ως στόχο, να ανα-
δείξει και να επιβραβεύσει τις εξαγωγικές 
προσπάθειες στην τρέχουσα δυσχερή κοι-
νωνικο-οικονομική συγκυρία, ξεχώρισε 
μεγάλες και ιστορικές εταιρείες, που έχουν 
αφήσει το στίγμα τους στον επιχειρηματικό 
στίβο, εντός κι εκτός συνόρων.
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοί-
νωση, η διοίκηση της εταιρείας εκφράζει 
τη χαρά και την ικανοποίηση της για την 
αξιόλογη βράβευση και δεσμεύεται ότι, με 
υπευθυνότητα και αγάπη για αυτό που κά-
νει, θα συνεχίσει την παραγωγή του Ούζου 
Πλωμαρίου Βαρβαγιάννη. 

POWERED BY

http://www.ilme.gr/4th-international-logistics-forum/
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• CIVC

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ 
ΚΑΤΑ €1 ΔΙΣ. 
ΟΙ ΠΏΛΗΣΕΙΣ 
ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ 
ΤΟ 2020_

Μείωση 18% σε όγκο και €1 δισ. σε αξία, 
καταγράφουν οι πωλήσεις σαμπάνιας το 
2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της διε-
θνούς ένωσης παραγωγών CIVC, λόγω 
των καθολικών lockdown σε χώρες, ανά 
τον κόσμο.
Η Γαλλία μαζί με τη Βρετανία και τις ΗΠΑ 
κατέγραψαν, έκαστη, μείωση 20% στην 
κατανάλωση σαμπάνιας το 2020, ενώ τη 
μεγαλύτερη πτώση την σημείωσε η Ια-
πωνία, με -28%. Εξαίρεση αποτελεί η Αυ-
στραλία, της οποίας ο όγκος πωλήσεων 
αυξήθηκε κατά 14%.

ΟΙ ΠΏΛΗΣΕΙΣ ΤΏΝ ΕΟΡΤΏΝ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΕΙΏΣΗ
Όπως αναφέρει το Reuters, η πτώση ανα-
μένονταν να είναι μεγαλύτερη, αλλά οι 

πωλήσεις την περίοδο των εορτών, συ-
γκράτησαν την πτωτική πορεία.
Αυτή η μεταβολή έγινε αισθητή στα βρετα-
νικά και γαλλικά σουπερμάρκετ, όπου οι 
πωλήσεις σαμπάνιας σημείωσαν αύξηση, 
σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen.
"Είναι λίγο καλύτερα από αυτό που αναμέ-
ναμε. Σε ολόκληρο τον κόσμο, παρότι δεν 
επιτρέπονται τα πάρτι και οι συναθροίσεις, 
εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια γεγο-
νότα για να γιορτάζουμε και η σαμπάνια 
είναι το σύμβολο της γιορτής", ανέφερε ο 
Μαξίμ Τουμπάρ, συμπρόεδρος της CIVC.

ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ 
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021
Η Ένωση αναμένει ότι, η πανδημία θα συ-
νεχίσει να ασκεί πιέσεις στη ζήτηση του-
λάχιστον στο πρώτο εξάμηνο του 2021.
H CIVC, ωστόσο, εκτιμά ότι θα είναι δύ-
σκολο το ξεκίνημα για εφέτος, όσον αφο-
ρά στη ζήτηση, καθώς τα περιοριστικά 
μέτρα θα συνεχιστούν, όμως θεωρεί ότι οι 
προοπτικές μπορεί να αρχίσουν να βελτι-
ώνονται προς το τέλος του έτους, εάν οι 
χώρες αποσύρουν σταδιακά τους περιο-
ρισμούς.

• GREAT EXHIBITIONS

ΑΠΕΣΠΑΣΕ ΤΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΑ GREEK EXPORTS FORUM & AWARDS 
2020_
Η εταιρεία Great Exhibitions απέσπασε 
τρία βραβεία στα Greek Exports Forum 
& Awards 2020, τα οποία πραγματοποιή-
θηκαν φέτος, για ένατη συνεχή χρονιά. Η 
εταιρεία επιβραβεύτηκε για τις βέλτιστες 
πρακτικές στην εξαγωγική δραστηριότη-
τα, που εφαρμόζει και προωθεί τα τελευ-
ταία χρόνια.
Συγκεκριμένα τιμήθηκε με:
• Δύο χρυσά βραβεία στις κατηγορίες Top 
Services Export Company & Top Export 
Consultant
• Ένα χάλκινο βραβείο στην κατηγορία 
Top Branded Export Service
Τα βραβεία παρέλαβε, διαδικτυακά, ο 
Managing Director της εταιρείας, Αλκι-
βιάδης Καλαμπόκης, ο οποίος δήλωσε: "Η 

INFO (σε εκατ. φιάλες)
2020: 245
2019: 300

Great Exhibitions εκλαμβάνει την στήριξη 
των πελατών της ως ουσιαστική δέσμευ-
ση, για να συνεχίσει δυναμικά το έργο της, 
ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες επιχειρη-
ματικές ανάγκες σ ’ένα ραγδαίο εξελισσό-
μενο παγκόσμιο περιβάλλον. Για το 2021 
αναμένονται νέες δράσεις και πρωτοβου-
λίες, που αποτελούν εφόδια για τους Έλλη-
νες εξαγωγείς και που θα τους δώσουν την 
δυνατότητα ανοίγματος νέων και ταχύτατα 
αναπτυσσόμενων αγορών. Παράλληλα, η 
GREAT EXHIBITIONS, ευχαριστώντας τους 
εξαγωγείς για την στήριξη τους, προετοιμά-
ζεται για την διοργάνωση της FMS - FOOD 
MARKET SHOW Edition 2, που θα είναι 
ενταγμένη στο πλαίσιο ενός πολυδύναμου 
εργαλείου, που θα αποτελέσει την μόνι-

μη πλατφόρμα διασύνδεσης των Ελλήνων 
εξαγωγέων με την διεθνή κοινότητα αγορα-
στών τροφίμων και ποτών".



• IRI (11ΜΗΝΟ 2020)

ΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ €1 ΔΙΣ._

Το…φράγμα του €1 δισ. θα ξεπεράσει 
φέτος η αγορά των συσκευασμένων τρο-
φίμων (packaged food) στο οργανωμένο 
λιανεμπόριο, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ 
του FnB Daily, του περασμένου 
καλοκαιριού.
Από τους ρυθμούς ανάπτυξης 3,5-4%, που 
εμφάνιζε την τριετία 2017-2019, η πανδη-
μία ανέβασε σε υψηλά διψήφια επίπεδα 
την συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία 
σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI Hellas, 
έκλεισε το 11μηνο του 2020 στα €944 
εκατ., με αύξηση 12,2% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2019.

DATA
Πωλήσεις σε €

2020 (1/1-30/11): 943.714.023
2019: 938.824.451
2018: 906.080.852
2017: 871.236.907

Πωλήσεις σε τεμάχια
2020 (1/1-30/11): 211.463.360

2019: 214.604.593
2018: 208.419.232
2017: 199.403.123

ΣΤΟ +15,2% ΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Όπως προκύπτει από τα δεδομέ-
να που συλλέγει η IRI Hellas από τα 
supermarkets, η κορυφαία σε αξία υπο-
κατηγορία των συσκευασμένων τροφί-
μων, αυτή των ζυμαρικών, στο εντεκάμη-
νο διάστημα του 2020 έτρεξε με ρυθμούς 
15,2% (παρότι στο ξεκίνημα της πανδημίας 
έτρεχε με διπλάσιους ρυθμούς), ξεπερ-
νώντας τα €96 εκατ. (10,17% του συνό-
λου της κατηγορίας), ενώ η ανάπτυξη την 
προηγούμενη τριετία ανερχόταν μεταξύ 
1,7-3,5%.
Η δεύτερη σημαντικότερη σε αξία υποκα-
τηγορία, αυτή των δημητριακών για πρω-
ϊνό, ανήλθε στο ίδιο διάστημα στα €87,7 
εκατ., ήτοι αύξηση 5,6% από το αντίστοι-
χο περυσινό διάστημα, όταν το 2019 είχε 
κλείσει με πτώση 3,9% και η διετία 2017-
2018 με μικρή άνοδο 3,1-4,2%.
Η τρίτη σε μέγεθος υποκατηγορία, αυτή 
του προσυσκευασμένου ψωμιού, ενισχύ-
θηκε κατά 1,6%, στα €84,8 εκατ.), ενώ την 
προηγούμενη διετία είχε ελαφρώς υψη-
λότερη ανάπτυξη της τάξης του 4,1-5,4%.

ΠΟΙΟΙ "ΕΤΡΕΞΑΝ" ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΣΤΟ 
11ΜΗΝΟ
Οι πρωταθλητές του packaged food στο 
εντεκάμηνο του 2020, αναφορικά με τη 
μεγαλύτερη αύξηση του τζίρου, ήταν:
Προϊόντα διατροφής: +31,3% (€37,4 εκατ. )
Ζελέ φρούτων και σιρόπια: +29,7% 
(€32,62 εκατ.)
Όσπρια: +27,5% (€33,33 εκατ. ευρώ)
Κατεψυγμένο κοτόπουλο: +21,7% (€35,53 
εκατ.)
Συσκευασμένα Αλλαντικά (deli meat): 
+20,2% (€69,68 εκατ.)
Επιβεβαιώθηκε, ουσιαστικά, η τάση, που 
είχε διαφανεί από το ξεκίνημα της παν-
δημίας, όπου οι καταναλωτές έσπευσαν, 
κυρίως, να αγοράσουν μακαρόνια, ρύζια, 
όσπρια, αλλά και έτοιμα φαγητά.

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΨΗΦΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Από τις πλέον αναπτυσσόμενες υποκατη-
γορίες των τελευταίων ετών, συνεχίζεται 
και φέτος η διψήφια ανάπτυξη για τις έτοι-
μες σαλάτες, όπως επίσης για τα έτοιμα 
γεύματα και τα προϊόντα διατροφής.

DATA (ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης)
Έτοιμες σαλάτες

2020: +13,7%
2019: +12,9%
2018: +10,0%
2017: +13,8%

Έτοιμα γεύματα
2020: +11,1%
2019: +32,8%
2018: +16,7%
2017: +27,4%

Προϊόντα διατροφής
2020: +31,3%
2019: +35,7%
2018: +41,9%
2017: +46,1%

ΤΑ TOP-5 ΑΝΑ ΓΕΏΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ
Ας δούμε όμως, ποιες είναι οι top-5 υπο-
κατηγορίες συσκευασμένου φαγητού με 
τη μεγαλύτερη άνοδο στο εντεκάμηνο ανά 
γεωγραφική περιοχή:

Αττική
Ζελέ φρούτων και σιρόπια: 31%

Προϊόντα διατροφής: 29,6%
Όσπρια: 26,5%

Λουκάνικα: 24,1%
Deli meat: 23,3%

Θεσσαλονίκη
Προϊόντα διατροφής: 40,8%

Ζελέ φρούτων και σιρόπια: 38%
Όσπρια: 36,5%

Αποξηραμένα φρούτα: 25,7%
Κατεψυγμένα κοτόπουλα: 25%

Β. Ελλάδα
Προϊόντα διατροφής: 36%

Όσπρια: 31,6%
Ζελέ φρούτων και σιρόπια: 26,1%

Αποξηραμένα φρούτα: 24,4%
Ρύζια: 16,9%

Κεντρική Ελλάδα
Προϊόντα διατροφής: 32,7%

Κατεψυγμένα κοτόπουλα: 26%
Ζελέ φρούτων και σιρόπια: 25,1%

Όσπρια: 24%
Deli meat: 21,1%

Πελοπόννησος
Προϊόντα διατροφής: 32,2%

Όσπρια: 28%
Ζελέ φρούτων και σιρόπια: 26,1%
Κατεψυγμένα κοτόπουλα: 22,1%

Κονσέρβες: 21,3%

Κρήτη
Ζελέ φρούτων και σιρόπια: 30,9%

Όσπρια: 27,9%
Προϊόντα διατροφής: 22,7%

Ρύζια: 17,6%
Λουκάνικα: 15,1%

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr
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https://www.fnbdaily.com/issues/15A2DAC2-F0FD-42BA-B659-D74EBC0CF048.pdf
https://www.fnbdaily.com/issues/15A2DAC2-F0FD-42BA-B659-D74EBC0CF048.pdf
https://www.fnbdaily.com/issues/15A2DAC2-F0FD-42BA-B659-D74EBC0CF048.pdf
mailto:makis%40notice.gr?subject=
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• MARS WRIGLEY

ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΤΟ SNICKERS PEANUT 
BROWNIE ICE CREAM BAR_
Η Mars Wrigley επεκτείνει την κατηγορία προϊόντων παγωτού, λανσάροντας την 
Snickers Peanut Brownie Ice Cream bar.
"Είμαστε ενθουσιασμένοι, που προσφέρουμε στους θαυμαστές του Snickers 
Peanut Brownie ένα ακόμα λόγο να προτιμούν τα προϊόντα μας", δήλωσε ο 
Jayesh Shah, Διευθυντής Μάρκετινγκ παγωτού Mars.
Το Snickers Peanut Brownie Ice Cream, που θα κυκλοφορήσει σε ατομικές και 
πολλαπλές συσκευασίες, είναι ήδη διαθέσιμο στις ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να έχει 
κυκλοφορήσει σε όλη την αμερικανική αγορά έως τον Μάρτιο του 2021.

• BEAM SUNTORY

ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ_

Η Beam Suntory ανακοίνωσε ότι, μεταφέ-
ρει την παγκόσμια έδρα της από το Σικάγο 
στη Νέα Υόρκη, στα μέσα του 2022.
Η εταιρεία, στο portfolio της οποίας είναι 
εμπορικά σήματα όπως τα Jim Beam 
και το Courvoisier, θα εγκατασταθεί σε 
νέα γραφεία 100.000 τ.μ. στη λεωφόρο 
Madison 11 στο Μανχάταν, στα οποία θα 
συστεγαστεί με την Suntory Holdings, μια 
εταιρεία αλκοολούχων και μη αλκοολού-
χων ποτών, με έδρα την Ιαπωνία.
Εν τω μεταξύ, η σημερινή έδρα της Beam 
Suntory στο Σικάγο θα αποτελέσει τη 
βάση για την παρουσία της εταιρείας στην 
Βόρεια Αμερική.
Σημειώνεται ότι η Beam Suntory έχει, 
επίσης, γραφεία σε παγκόσμιες πόλεις, 
όπως το Τόκιο, η Σαγκάη, η Σιγκαπούρη, 
το Σίδνεϊ, η Μαδρίτη, η Φρανκφούρτη, το 
Λονδίνο, το Δελχί και το Λος Άντζελες.

POWERED BYPOWERED BY

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ FACILITY MANAGEMENT | ARXITEKTONIKH | DESIGN | ΤΑΣΕΙΣ | ΛΥΣΕΙΣ | ΑΠΟΨΕΙΣ

Κάθε Τετάρτη 
με το BNB DAILY
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• ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΑΝΟΙΞΕ Η ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ – ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ_

Την αγορά της Νότιας Κορέας άνοιξε η 
Ελλάδα για τις εξαγωγές ακτινιδίου, στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Delicious Fruits, που αφορά σε ενέργειες 
ενημέρωσης και προώθησης φρέσκων 
φρούτων σε τρίτες χώρες, όπως η Νό-
τια Κορέα, η Ιαπωνία και το Βιετνάμ, και 
το οποίο υλοποιείται από την Κοινοπρα-
ξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών 
Ημαθίας, με εκτελεστικό οργανισμό την 
Novacert ΕΠΕ.
"Κάθε καινούργια αγορά που ανοίγει είναι 
σημαντικό βήμα για τις εξαγωγές ελλη-
νικών αγροτικών προϊόντων, ειδικά όταν 
πρόκειται για αγορές υψηλών εισοδημά-
των, όπως η Νότια Κορέα που έχει και 
μια καλή οικονομία", αναφέρει στο FnB 
Daily, ο Χρήστος Γιαννακάκης, από την 
κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Πα-
ραγωγών Ημαθίας, συμπληρώνοντας, ότι, 
η συγκεκριμένη αγορά είναι ήδη ανοιχτή 
για μεταποιημένα αγροικά προϊόντα, με-
ταξύ των οποίων, είναι και το ροδάκινο 
κομπόστα.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
Η εξαγωγή του πρώτου φορτίου αποκτά 
προστιθέμενη αξία, καθώς γίνεται στο 
πλαίσιο ευρωπαϊκής καμπάνιας, για την 
προώθηση φρέσκων φρούτων που παρά-
γονται στην Ελλάδα.
Τη διαδικασία ελέγχου και φόρτωσης από 
τις εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας 
επέβλεψαν, εκ μέρους του Συνεταιρι-
σμού, ο Βασίλης Μπουγάς, τα στελέχη της 
ΔΑΟΚ, Ημαθίας Κώστας Μπέης και Όλγα 
Τσεχελίδου, στελέχη από τα τμήματα προ-

ώθησης εξαγωγών και ποιοτικού ελέγχου 
της Novacert ΕΠΕ, ενώ εικόνα μέσω live 
streaming είχαν και οι Νοτιοκορεάτες 
ελεγκτές.

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΙΑΠΏΝΙΑ 
ΚΑΙ ΒΙΕΤΝΑΜ 
Σε ό,τι αφορά τις επόμενες χώρες, που 
πρόκειται να μπει το ελληνικό ακτινίδιο, 
ο κ. Γιαννακάκης αναφέρει ότι, επόμενοι 
μεγάλοι στόχοι για την Ελλάδα, είναι η Ια-
πωνία και το Βιετνάμ. "Το ακτινίδιο μας 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καθώς παρατηρείται 
αυξητική τάση στις φυτεύσεις, ενώ είναι 
και ένα φρούτο που μπορεί να ταξιδέψει 
σε κοντέινερς, σε όλον τον κόσμο".
Προσθέτει μάλιστα ότι, οι παραπάνω αγο-
ρές θα είχαν ήδη ανοίξει, εάν δεν προέκυ-
πτε η πανδημία.

"Είχαμε ξεκινήσει κινήσεις, για τις εν λόγω 
αγορές, προ διετίας και δεν είχαμε λάβει 
υπόψη μας ότι θα συναντήσουμε τα προ-
βλήματα της πανδημίας".
Τέλος, επισημαίνει ότι, για το άνοιγμα της 
συγκεκριμένης αγοράς έγιναν πολλές προ-
σπάθειες από τα στελέχη του Υπουργείου  
Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια 
για τη σύνταξη των πρωτοκόλλων που 
υπογράφονται μεταξύ των χωρών, όταν 
πρόκειται να εξαχθούν νωπά προϊόντα.
"Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλλε και ο Σύνδε-
σμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και επί-
σης η κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων 
Παραγωγών Ημαθίας", καταλήγει.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Μια νέα limited edition σειρά σοκολά-
τας, τη Sweet Solution, λάνσαρε η Tony’s 
Chocolonely, η συσκευασία των οποί-
ων παραπέμπει σε εμβληματικές μάρ-
κες, μεταξύ των οποίων η Kit Kat και η 
Toblerone, με σκοπό να ευαισθητοποιή-
σει για τις συνθήκες εργασίας στην αλυ-
σίδα εφοδιασμού κακάου.
Η νέα σειρά ήταν προγραμματισμένο να 
κυκλοφορήσει στα σούπερ μάρκετ του 
Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά η Tony's 
Chocolonely ισχυρίστηκε ότι, μετά από 
μια μέρα στα καταστήματα ορισμένοι με-
γάλοι κατασκευαστές σοκολάτας άσκη-

• TONY’S CHOCOLONELY

ΝΕΑ LIMITED EDITION ΣΕΙΡΑ _
σαν πίεση στους λιανοπωλητές να τους 
αφαιρέσουν, καθώς "λόγω της παρόμοιας 
συσκευασίας, δεν ήθελαν να συσχετιστούν 
με το θέμα, για την παράνομη εργασία στη 
βιομηχανία σοκολάτας".
Εκπρόσωπος της Nestlé, του κατασκευ-
αστή του KitKat, αναφέρει: "Αυτό είναι 
ένα εντυπωσιακό κόλπο από την Tony’s 
Chocolonely, αλλά πίσω από το μάρκετινγκ 
βρίσκεται μια πολύ σοβαρή πραγματικότη-
τα. Η παιδική εργασία υπάρχει στη βιομη-
χανία κακάο και, στη Nestlé, εργαζόμαστε 
εδώ και πολλά χρόνια για να βοηθήσουμε 
στην αντιμετώπισή της".

Χρήστος Γιαννακάκης, Κοινοπραξία 
Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας

mailto:stella%40notice.gr?subject=
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• BARILLA

ΑΠΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ PREMIERE CATALYST 2021 _
Η Barilla απέσπασε το βραβείο Premiere Catalyst για το 2021, 
για όλες τις πρωτοβουλίες, που έχουν επιταχύνει την πρόοδο των 
εργαζόμενων γυναικών, καθώς επίσης και για την ενίσχυση της 
κουλτούρας ενσωμάτωσης, σε όλο τον οργανισμό, παγκοσμίως. 
Συγκεκριμένα, διακρίθηκε ως ένα πρότυπο εταιρείας, που συ-
μπεριλαμβάνει με ισότιμο τρόπο όλους τους LGBTQ+ υπαλλή-
λους, καθώς επίσης και τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες, που 
εργάζονται σε αυτή την οικογενειακή επιχείρηση. Όπως αναφέ-
ρει η ανακοίνωση της εταιρείας, τα τελευταία χρόνια η εκπροσώ-
πηση των γυναικών, που αναφέρονται ιεραρχικά στον Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο του oμίλου Barilla, αυξήθηκε από 8% σε 28%, 
αλλά και σε όλες συνολικά τις ηγετικές θέσεις παγκοσμίως, από 
33% σε 38%.

• HIPPEAS

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ $50 ΕΚΑΤ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ THE 
CRAFTORY_
Η εταιρεία παραγωγής σνακ με βάση το ρεβίθι, Hippeas, εξα-
σφάλισε $50 εκατ. χρηματοδότηση από το παγκόσμιο επενδυτικό 
ταμείο The Craftory, με σκοπό να ενισχύσει την καινοτομία, να 
επεκτείνει την παραγωγή και να αυξήσει τη διανομή.
Θυμίζουμε ότι η Hippeas κυκλοφόρησε το 2016 μια σειρά βιολο-
γικών προϊόντων με βάση το ρεβίθι και έκτοτε έχει επεκτείνει το 
χαρτοφυλάκιό της, το οποίο πλέον περιέχει και τσιπς απο ρεβίθι.
Και οι δύο σειρές είναι βιολογικά πιστοποιημένες, δεν περιέχουν 
γλουτένη και είναι κατάλληλες για vegan.
Τα προϊόντα της επωνυμίας διατίθενται στις ΗΠΑ και το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο σε εμπόρους λιανικής, όπως Kroger, Target, Whole 
Foods και Waitrose.

• FEST

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ_
Η FEST, στο πλαίσιο των CSR ενεργειών της, προσφέρει στην επε-
τειακή λαχειοφόρο αγορά του Χαμόγελου του Παιδιού, ένα πλήρες 
σετ αντικολλητικών μαγειρικών σκευών. Στόχος της λαχειοφόρου 
αγοράς, που γίνεται με την αφορμή της συμπλήρωσης 25 ετών λει-
τουργίας του Χαμόγελου του Παιδιού στην Ελλάδα, είναι η κάλυψη 
των ετήσιων αναγκών των παιδιών, που φιλοξενούνται στα σπίτια 
του οργανισμού. Η λαχειοφόρος αγορά απευθύνεται, τόσο σε εται-
ρείες, όσο και σε ιδιώτες, ενώ τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα 
διατεθούν στη διατροφή, ένδυση, υπόδηση, θέρμανση και εκπαίδευ-
ση -μεταξύ άλλων- των παιδιών, που φιλοξενεί και υποστηρίζει το 
Χαμόγελο του Παιδιού. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 
15 Μαρτίου 2021, στις 18:00 και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
προμηθευτούν τους λαχνούς τους από την πλατφόρμα της λαχειο-
φόρου αγοράς.

https://www.25smiles.gr/
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• ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΏΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΑΙ FREE CAGE ΠΑΡΑΓΏΓΕΣ _
Σημαντική βελτίωση σε επίπεδο αξίας, 
στην αγορά των supermarkets, κατέγρα-
ψαν τα Χρυσά Αυγά το 2020, καλύπτοντας 
τμήμα των απωλειών των υπολοίπων 
αγορών, ενώ σε επίπεδο κερδοφορίας 
κινήθηκε σε καλυτέρα επίπεδα, σε σχέση 
με το 2020.
Όπως αναφέρει στο FnB Daily o Αιμίλιος 
Φιλακουρίδης, Εμπορικός Διευθυντής 
της εταιρείας, η ανάπτυξη ήταν 15% σε 
αξία και 20% σε όγκο.
"Παράλληλα, σημαντική ανάπτυξη υπήρξε 
και στην αγορά των προϊόντων ασπρα-
διού, όπου παρά τον έντονο ανταγωνι-
σμό, ενισχύσαμε περαιτέρω τη θέση μας, 
έχοντας συνολικό μερίδιο αγοράς, τόσο 
σε όγκο, όσο και σε αξία, άνω του 50%. 
Ειδικά οι πωλήσεις που αφορούν στην 
χονδρική και το HoReCa, αντιμετώπισαν 
ισχυρές πιέσεις, κυρίως στις τουριστικές 
περιοχές".

ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Σε ό,τι αφορά το 2021, ο κ. Φιλακουρίδης 
εξηγεί ότι, η ανάπτυξη που παρατηρήθηκε 
την προηγούμενη χρονιά στις πωλήσεις 
supermarket θα συνεχίσει και το 2021. 
"Ένα σημαντικό κομμάτι των καταναλω-
τών θα συνεχίσει και για λόγους ασφα-
λείας να εξυπηρετείται από το συγκεκρι-
μένο δίκτυο. Κατά συνέπεια,  η εκτίμηση 
μας είναι ότι, θα διατηρήσουμε σημαντικό 
κομμάτι από την αύξηση πωλήσεων του 
2020".
Επίσης, προσθέτει ότι, "η έγκαιρη υλο-
ποίηση του προγράμματος εμβολιασμού 

του πληθυσμού, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για 
το άνοιγμα του τουρισμού, που θα έχει 
σαν αποτέλεσμα την απορρόφηση σημα-
ντικών ποσοτήτων, κυρίως από το δίκτυο 
Horeca".

ΕΝΙΣΧΥΣΗ PORTFOLIO
Σε επίπεδο portfolio σημειώνεται ότι, τα 
Χρυσά Αυγά, εντός του 2020, προχώρη-
σαν στην παραγωγή νέων κωδικών, τόσο 
σε φρέσκα αυγά (Αχυρώνας με βιταμίνη 
d), όσο και σε παράγωγα αυγού (πλήρες 
νωπό παστεριωμένο αυγό – προϊόν ψυ-
γείου).
"Για το 2021 θα παρουσιάσουμε νέα προ-
ϊόντα, για τα οποία όμως, δεν θα θέλαμε 
να επεκταθούμε τη δεδομένη στιγμή", 
αναφέρει.

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας συνε-
χίζεται χωρίς καμία παρέκκλιση, από τον 
προγραμματισμό που έχει κάνει η διοίκη-
ση.
Αυτο συμπεριλαμβάνει επενδύσεις, τόσο 
στα ωοσκοπικά κέντρα, όσο και στην 
προσθήκη νέων πληθυσμών σε πτηνά, 
ενισχύοντας τις free cage παραγωγές, για 
αυγά αχυρώνα, ελευθέρας βοσκής και βι-
ολογικά.
"Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και 
πολλά χρόνια, ακολουθώντας τις τάσεις 
που υπάρχουν στην Ευρώπη, έτσι ώστε 
να είμαστε απολυτά έτοιμοι όταν θα το 
ζητήσει και η εγχώρια αγορά. Επίσης 

ενισχύουμε και το δίκτυο διανομής μας 
(supermarket, X Van), έτσι ώστε να αυξή-
σουμε την αποτελεσματικότητα μας και στο 
τελικό σημείο, πελάτης – καταναλωτής".

ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Αναφορικά με την εξαγωγική δραστηριότη-
τα της εταιρείας, ο κ. Φιλακουρίδης εξηγεί 
ότι ευκαιρίες υπάρχουν στην αγορά των 
προϊόντων αυγού, μέσω της θυγατρικής 
Sovimo A.E. "Η εξαγωγική δραστηριότητα 
δεν είναι εύκολη υπόθεση για τα φρέσκα 
αυγά. Τα κόστη παραγωγής στην Ελλάδα, 
είναι μεγαλύτερα απο τα αντίστοιχα των 
υπολοίπων χωρών, καθώς όλες οι πρώτες 
ύλες είναι εισαγόμενες, ενώ και τα έμμεσα 
κόστη είναι σημαντικά υψηλοτέρα σε σχέ-
ση με άλλες χώρες. Προς το παρόν, έχου-
με συνεργασία με την αγορά της Κύπρου". 
Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι, οι αγορές 
που στοχεύει η εταιρεία είναι τα Βαλκάνια, 
η Μέση Ανατολή, όπως και η Σαουδική 
Αραβία και τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ €250 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ 9.600 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ_
Μέσω του προγράμματος ΠΕΠ "Αττική 2014-2020", η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει περισ-
σότερες από 9.600 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που επλήγησαν από την COVID-19, 
με πάνω από €250 εκ. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις θα λάβουν χρηματική ενίσχυση 
ύψους €5-40 χιλ. μέχρι τον Μάιο. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης δήλωσε: 
"Η Περιφέρεια Αττικής στέκεται δίπλα στον πολίτη και την Μικρομεσαία Επιχείρηση και 
κατά την περίοδο της πανδημίας. Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ατ-
τικής, συμβάλλουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, στη στήριξη των μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων της Αττικής, καθώς επίσης και των αυτοαπασχολούμενων, που 
έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία της COVID-19. Πρόκειται για μία ακόμη δράση 
από τις πολλές που, είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί, είτε θα ακολουθήσουν, για να στηρίξουμε 
την οικονομία, την κοινωνία και την υγεία σε αυτή τη δύσκολη και επίμονη συγκυρία της 
πανδημίας. Άλλωστε, η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης ήταν και θα 
είναι πάντοτε, προτεραιότητα για τη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής".

Αιμίλιος Φιλακουρίδης, Εμπορικός Διευθυ-
ντής, Χρυσά Αυγά

mailto:stella%40notice.gr?subject=
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• AMITA MOTION

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΡΏΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ PLAYMOTION 
LIVESTREAM SERIES _
Η Amita Motion και το Playmotion by Amita Motion δημιουργούν τα Playmotion 
Livestream Series, μια σειρά online συναυλιών, που θα μεταδίδονται ζωντανά, για να 
μοιράσουν θετική ενέργεια στους λάτρεις της μουσικής, να τους δώσουν τη δυνατότητα 
να απολαύσουν αγαπημένους τους καλλιτέχνες και να αλληλοεπιδράσουν live μαζί τους 
την ώρα της συναυλίας. Η πρώτη online συναυλία έρχεται την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 
στις 19.00, με το συγκρότημα Mελιsses και μαζί τους την Τάμτα, τον Toquel και τον Ανα-
στάσιο Ράμμο. Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Amita Motion στο 
YouTube, με παρουσιάστρια την Ιλένια Ουίλιαμς.  

• ΚΕΟΣΟΕ

"ΔΕΝ ΘΕΏΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΏΣΗΣ ΑΜΠΕΛΏΝΏΝ"_

Τροπολογία με την οποία θα διασαφι-
νίζεται η φορολογική αντιμετώπιση της 
ενίσχυσης που έχουν λάβει οι αμπελουρ-
γοί, για την αναδιάρθρωση των αμπελώ-
νων τους, μεταξύ 2017-2019, αναμένεται 
να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο του 
υπουργείου Οικονομικών, που έχει ήδη 
κατατεθεί στη Βουλή, όπως αναφέρει σε 
ανακοίνωσή της η ΚΕΟΣΟΕ.
Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι, η τροπο-
λογία θα καθιστά σαφες ότι, η ενίσχυση 
για την αναδιάρθωση των αμεπλώνων 
είναι επένδυση και όχι εισόδημα, γεγονός 
που, όπως διευκρινίζει, θα οδηγήσει και 
στην ανάκληση των ειδοποιητηρίων, που 
έχουν λάβει οι δικαιούχοι αμπελουργοί 
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση αναφέ-
ρει τα εξής:
"Τροπολογία για την ανάκληση ειδοποιη-
τηρίων της ΑΑΔΕ, που θεωρούν την ενί-
σχυση της αναδιάρθρωσης ως εισόδημα. 
Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες που 
περιήλθαν στην ΚΕΟΣΟΕ, κατατίθεται τρο-
πολογία στη Βουλή στο πλαίσιο της συ-
ζήτησης σχεδίου νόμου του υπουργείου 
Οικονομικών, η οποία αντιμετωπίζει την 
ενίσχυση που έλαβαν οι αμπελουργοί, για 
την αναδιάρθρωση των αμπελώνων τους 
τα έτη 2017, 2018, 2019 ως επένδυση και 
όχι ως εισόδημα.Υπενθυμίζουμε ότι έλα-
βαν ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ οι δικαι-
ούχοι αμπελουργοί, οι οποίοι υλοποίησαν 
το 2019, το 2018 και το 2017 προγράμμα-
τα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής των 
αμπελώνων τους, εισπράττοντας την προ-

βλεπόμενη ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 
βάσει της έκτασης και της περιοχής που 
αναδιάρθρωσαν".

ΤΑ ΔΥΟ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
"Στο σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, η ΑΑΔΕ αναφέρεται σε όσους 
εισέπραξαν επιδότηση (εκτός των άλλων 
και αναδιάρθρωση) άνω των €5 χιλ. και 
τους καλούσε να ενταχθούν στο κανονι-
κό καθεστώς ΦΠΑ ως οφείλουν, βάσει 
του άρθρου 47 του ν. 4410/2016. Μάλιστα, 
τους ενημέρωνε ότι οφείλουν να προβούν 
άμεσα:
• σε υποβολή δήλωσης έναρξης/μετα-

βολής εργασιών φυσικού προσώπου 
(έντυπο Μ2), κατά περίπτωση, στο 
Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογρα-
φικής Υποστήριξης (Μητρώου) της 
αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

• στην εκπλήρωση των φορολογικών 
τους υποχρεώσεων, που απορρέουν 
από την εν λόγω έναρξη/μεταβολή, 
όπως υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. 
κ.λπ.

Με το μήνυμα αυτό, η ΑΑΔΕ τους εξομοί-
ωνε την ενίσχυση, που έλαβαν οι δικαιού-
χοι για την αναδιάρθρωση του αμπελώνα 
τους που, τυπικά και ουσιαστικά, αφορά 
σε ενίσχυση καθαρά επενδυτικού χαρα-
κτήρα ως εισοδηματική ενίσχυση. Το απο-
τέλεσμα αυτής της αντιμετώπισης είναι να 
προκύπτει, όχι μόνο υποχρέωση τήρησης 
βιβλίων Β΄ κατηγορίας και ένταξη στο 
κανονικό από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, 
αλλά και φόρος εισοδήματος με βάση τη 
σχετική φορολογική κλίμακα, καθώς και 
πρόστιμα λόγω μη έκδοσης τιμολογίων. 

Η ΚΕΟΣΟΕ, που διερεύνησε το θέμα που 
δημιουργήθηκε για πρώτη φορά φέτος, 
αφού τα προγράμματα αναδιάρθρωσης 
και μετατροπής αμπελώνων εφαρμόζονται 
στη χώρα μας από το 2001 κατ’ εφαρμογή 
των κοινοτικών κανονισμών, ενημέρωσε 
το υπουργείο Οικονομικών και το ΥΠΑΑΤ, 
προκειμένου να προβούν σε ενέργειες 
επίλυσης του προβλήματος, δεδομένου 
και του ότι η συνέχιση της αντιμετώπισης 
αυτής από την ΑΑΔΕ θα αποθαρρύνει έως 
θα απαγορεύσει στους αμπελουργούς την 
αναδιάρθρωση του ελληνικού αμπελώνα, 
με ολέθριες συνέπειες για τον κλάδο. Τέλος, 
για την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήμα-
τος για τις ενισχύσεις της αναδιάρθρωσης 
του 2020, όπως διαβεβαίωσαν την ΚΕΟΣΟΕ 
κύκλοι από τα υπουργεία Οικονομικών και 
ΥΠΑΑΤ, θα κατατεθεί ξεχωριστή ρύθμιση το 
επόμενο χρονικό διάστημα".
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• ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΟΙΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ_
Η Aria Fine Catering, ο Βενέτης και το Δει-
πνοσοφιστήριον είναι, σύμφωνα με επι-
βεβαιωμένες πληροφορίες του FnB Daily, 
μεταξύ των εταιρειών που διεκδικούν τη 
διαχείριση των χώρων εστίασης της Εθνι-
κής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτσου, που αναμένεται να ανοίξει στις 25 
Μαρτίου. 
Θυμίζουμε ότι πριν την ανακαίνιση, τους 
χώρους εστίασης διαχειριζόταν η αλυσίδα 
Goody’s, ενώ ο όμιλος Nice n Easy δεν έχει 
υποβάλλει πρόταση, όπως αναφέρουν πη-
γές του στο FnB Daily.
Οι άνω εταιρείες έχουν ήδη καταθέσει τις 
σχετικές προσφορές στο διαγωνισμό, που 
ολοκληρώθηκε στις 25 Ιανουαρίου και 
όπως αναφέρουν στο FnB Daily, η ανάθεση 
αφορά σε μια ενιαία μίσθωση για το εστια-
τόριο στον τρίτο όροφο και για το αναψυ-
κτήριο στο ισόγειο.
"Είμαστε στο στάδιο εξέτασης των φακέλων 
και εν αναμονή της απόφασης του διοικητι-
κού συμβουλίου της Πινακοθήκης. Θεω-
ρούμε ότι θα ξέρουμε σε δύο εβδομάδες, 
περίπου", αναφέρουν πηγές της Aria Fine 
Catering.

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται σε πέντε 
χρόνια, με δυνατότητα παράτασης άλλα 
πέντε, καθώς σύμφωνα με πηγές της Πινα-
κοθήκης, η εκμίσθωση του ακινήτου προς 
εκμετάλλευση συνδυάζεται με ουσιαστικές 
δαπάνες επένδυσης του αναδόχου, για 
εξοπλισμό και διαμόρφωση των χώρων 
εστίασης της ΕΠΜΑΣ.
Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι 
το υψηλότερο ποσοστό επί των πωλήσεων 
του μισθίου, για κάθε μισθωτικό μήνα, το 
οποίο προσφέρεται επιπλέον του ελαχίστου 
εγγυημένου μισθώματος, που θα καταβάλ-
λεται σταθερά από τον ανάδοχο.
Το ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο μίσθωμα 
για το εστιατόριο και το αναψυκτήριο είναι 
στις €7 χιλ.
Η τιμή εκκίνησης αποδεκτών προσφορών 
είναι 1,50% μηνιαίως, επι του ακαθάριστου 
ετήσιου τζίρου του μισθίου, ενώ η κατο-
χύρωση γίνεται στον υποψήφιο, που θα 
προσφέρει υψηλότερο ποσοστό μηνιαίως, 
επί του ακαθάριστου ετήσιου τζίρου του 
μισθίου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΑΝ ARIA 
& ΒΕΝΕΤΗΣ
Σύμφωνα με πηγές της Εθνικής Πινακο-
θήκης, κατά την πρώτη φάση του διαγω-
νισμού, οι εταιρείες Aria Fine Catering 
και Βενέτης, ζήτησαν με επιστολές τους 
διευκρινίσεις, όπως για το τι θα συμβεί 
σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας του 
συγκροτήματος, λόγω έκτακτων μέτρων 
για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ανω-
τέρας βίας και αν κατά τη διάρκεια αυτών 
των περιπτώσεων, θα καταβάλλεται το 
ελάχιστο εγγυημένο μίσθωμα. Επίσης, 
διευκρινίσθηκε ότι οι χώροι εστίασης λει-
τουργούν πέραν του ωραρίου της Εθνικής 
Πινακοθήκης.

ΟΙ ΧΏΡΟΙ
Στο χώρο του εστιατορίου δεν προβλέπο-
νται κουζίνες, ούτε αεραγωγοί απαγωγής 
ατμών / οσμών, ενώ απαγορεύονται και οι 
μαγειρικές εστίες, φριτέζες και άλλα, κα-

θώς απαιτούν αναγκαστικά απαγωγή.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα έχει την 
αποκλειστική δυνατότητα, να παρέχει υπη-
ρεσίες catering στις εκδηλώσεις που γίνο-
νται από τρίτους, σε ειδικούς χώρους της 
Πινακοθήκης.
Από τις εκδηλώσεις αυτές αναμένεται επι-
πλέον έσοδο για την ΕΠΜΑΣ, καθώς θα 
εξυπηρετούνται από τον ανάδοχο με ανά-
λογη εισφορά επί του ετήσιου τζίρου από 
τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν.

INFO
Εστιατόριο
208,85 τ.μ.

Αναψυκτήριο
Εσωτερικοί χώροι: 278,65 τ.μ.
Εξωτερικοί χώροι: 281,50 τ.μ.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

POWERED BY
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• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

"ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΙΑΙΟ TEMPLATE ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ"_
Στην αναλυτική παρουσίαση των θρεπτι-
κών συστατικών των προϊόντων, που κυ-
κλοφορούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εστιάζει, κατά κύριο λόγο, η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή, και όχι στο template με το 
οποίο αυτά παρουσιάζονται, αναφέρει στο 
FnB Daily, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, επικεφαλής 
της οποίας είναι ο Γεώργιος Μαρκοπου-
λιώτης, σχετικά με ανησυχίες που εξέ-
φρασε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης 
στο προχθεσινό τεύχος του FnB Daily.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ 
ΤΟ NUTRI-SCORE 
Όπως επισημαίνει σε απάντησή του στο 
FnB Daily το γραφείο της Ελλάδας, το 
Nutri-Score είναι μια από τις μονάδες μέ-
τρησης των θρεπτικών συστατικών, που 
αναπτύχθηκε συγκεκριμένα από τη Γαλ-
λία και έχει υιοθετηθεί από αρκετές χώ-
ρες της Ένωσης.
Πέραν αυτού, ωστόσο υπάρχουν το 
Nutrinform Battery και το Traffic Light 
και κανένα από τα τρία δεν έχει υιοθετη-
θεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ενώ όπως αναφέρουν πηγές της Κομισιόν 
στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ενημέρωση 
για το αν έχει επίσημα υιοθετηθεί κάποιο 
template, για την αναγραφή των χαρακτη-
ριστικών, μελλοντικά.
"Για την ώρα δεν υπάρχει εναρμονισμένο 
πανευρωπαϊκό template", αναφέρουν.

ΟΙ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΏΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΕΝΏΣΗ
Σύμφωνα με την Αντιπροσωπεία της Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπής στην Ελλάδα, οι ισχύ-
οντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αφορούν στην αναγραφή διατροφικών 
πληροφοριών στο μπροστινό μέρος της 
συσκευασίας, που είναι δυνατή σε εθε-
λοντική βάση και ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν αναπτύξει ή χρησιμοποιούν τέτοια 
συστήματα.

"Επί του παρόντος, υπάρχουν διάφοροι 
μορφότυποι συστημάτων διατροφικής 
επισήμανσης στην αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Τα συστήματα αυτά έχουν αναπτυχθεί από 
δημόσιους οργανισμούς, από ΜΚΟ, που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγεί-
ας και/ή από τον ιδιωτικό τομέα". 
Επιπλέον τονίζει ότι, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επικεντρώνεται στην εκπόνηση της πρό-
τασής της, με σκοπό να δοθεί στους κατα-
ναλωτές η δυνατότητα να κάνουν συνει-
δητά υγιεινές επιλογές, χωρίς να εστιάζει 
στις επιμέρους θέσεις των κρατών-μελών 
σχετικά με το εν λόγω θέμα.
"Οι καταναλωτές ενημερώνονται, ήδη, 
όσον αφορά στα θρεπτικά στοιχεία (ενέρ-
γεια, λιπαρά, σάκχαρα, αλάτι...), καθώς η 
διατροφική επισήμανση είναι υποχρεωτι-
κή, για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα από 
τον Δεκέμβριο του 2016 και παρέχεται κυ-
ρίως στο πίσω μέρος της συσκευασίας", 
αναφέρει η απάντηση της Αντιπροσωπείας.

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
FARM TO FORK
Σημειώνεται μάλιστα ότι, αναφορικά με τη 
στρατηγική Farm to Fork, η Επιτροπή θα 
εκπονήσει, έως τα τέλη του 2022, πρόταση, 
για εναρμονισμένη υποχρεωτική επισή-
μανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασί-
ας των προϊόντων διατροφής. "Η Επιτροπή 
συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο αυτό", αναφέρει η Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr
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• INSIGHT

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΎ ΚΑΦΕ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ_

Η Ινδία θεωρείται ένας από τους μεγα-
λύτερους παραγωγούς καφέ στον κόσμο. 
Η τάση κατανάλωσης έχει αυξηθεί πάρα 
πολύ τα τελευταία χρόνια, με ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης 5-6%. Οι καφετέριες αποτελούν 
βασικές τοποθεσίες για δικτύωση, συνα-
ντήσεις και χαλάρωση για τους Ινδούς, με 
την καλή ποιότητα και γεύση του καφέ να 
αποτελούν βασικούς παράγοντες επιλογής 
των συγκεκριμένων καταστημάτων.
Το Cafe Coffee Day είναι η μεγαλύτερη 
αλυσίδα franchise καφέ στην Ινδία. Δι-
αθέτει περίπου 1.750 καταστήματα σε 
ολόκληρη τη χώρα και μερικά διεθνή 
καταστήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
Μαλαισίας, του Νεπάλ και της Αιγύπτου.
 
Σύμφωνα με την έκθεση TechSci 
Research, η αλυσίδα Cafe Coffee Day 
στην Ινδία αναμένεται να σημειώσει ανά-
πτυξη άνω του 11%  το 2021, πρόβλεψη 
που καθιστά το όλο εγχείρημα εξαιρετικά 
κερδοφόρο.
Οι λόγοι για την μεγάλη ανάπτυξη της αλυ-
σίδας του Cafe Coffee Day στην Ινδία, είναι 
οι εξής:
• Αύξηση της μεσαίας τάξης 
• Αύξηση του Brand Awareness 
• Πολυτέλεια και άνεση στα καταστή-

ματα
• Status Symbol 
• Άνετοι χώροι
• Ατμόσφαιρα
• Αυξανόμενη ποσοστό νεολαίας που 

διασκεδάζει εκτός σπιτιού
• Ποικίλες κουζίνες, εκτός της Ινδικής
• Οικονομικές επιλογές

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΗΣ
Βασική ώθηση της αγοράς των καταστη-
μάτων καφέ στην Ινδία αποτελεί, εκτός 
από την αυξημένη τάση δυτικοποίησης 

του πληθυσμού, και το γεγονός ότι, κυρίως την τελευταία εξαετία, οι Ινδοί καταναλώνουν 
περισσότερο ως αποτέλεσμα του αυξημένου διαθέσιμου εισοδήματος. Το γεγονός αυτό 
έχει ενισχύσει την κατανάλωση καφέ και φαγητού εκτός σπιτιού, με τη δαπάνη Rs 200- Rs 
400 (€2,20-4,50), για ένα καφέ μαζί με light φαγητό, να μην αποτελεί αποτρεπτικό παράγο-
ντα για τους σημερινούς Ινδούς καταναλωτές.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΏΝ
Η αλυσίδα Cafe Coffee Day, ακολουθώντας ένα συνδυασμό διαφορετικών μορφών κατα-
στημάτων, όπως αυτών σε εμπορικά κέντρα, σε αυτοκινητόδρομους, σε Lounge (premium 
πολυτελή μορφή) και σε Square (καταστήματα τύπου κιόσκι), κατάφερε να προσελκύσει 
καταναλωτές με διαφορετική αγοραστική δύναμη και προτιμήσεις. 

ΙΝΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Ένας από τους βασικούς λόγους της επιτυχίας της Starbucks στην Ινδία, είναι η ινδικο-
ποίηση της ατμόσφαιρας που επικρατεί στα καταστήματα της αλυσίδας, με τα περισσότερα 
να διαθέτουν ξύλινες οθόνες, τραπέζια από μασίφ ινδικό τικ, βαμμένους vintage κορμούς, 
θεματικούς πίνακες Ινδίας κ.λ.π. 
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Η Ινδία ξεκίνησε τη μεγαλύτερη προσπάθεια εμβολιασμού, στον κόσμο, κατά της πανδημίας COVID-19, στις 16 Ιανουαρίου. Δύο εμβόλια 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, το Covishield της AstraZeneca και το Covaxin της Bharat Biotech International Limited με έδρα το 
Χαϊντεραμπάντ, έχουν εγκριθεί. Στην πρώτη φάση, εμβολιάζονται 30 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ στη 
δεύτερη φάση, 270 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι. Ο Πρωθυπουργός Νάρεντα Μόντι και αρκετοί πολιτικοί, είναι πιθανό 
να εμβολιαστούν στη δεύτερη φάση.
Η Ινδία  μπορεί να παράγει 500 εκατομμύρια εμβόλια τον μήνα για εξαγωγή, για χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και η Σα-
ουδική Αραβία.

• COVID-19 UPDATE

ΝΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ COVID-19 _

Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο στην επιτυ-
χία της Starbucks στην Ινδία, έχει παίξει 
και η προσαρμογή του μενού, που προ-
σφέρεται στα καταστήματα της αλυσίδας, 
στις ινδικές γεύσεις. Ενδεικτικά, υπάρχει 
το Reshami Kabab που ανταγωνίζεται το 
Classic Breakfast Chicken Sandwich, το 
Indian Chai Latte, το Murg Kathi Roll, το 
Konkani Twist κ.λπ. Οι ειδικοί θεωρούν 
ότι η ινδικοποίηση, ιδιαίτερα του φαγητού, 
ενίσχυσε σημαντικά το ύψος της μέσης 
απόδειξης και εξασφάλισε επαναλαμβα-
νόμενες επισκέψεις στα καταστήματα από 
οικογένειες. 
Παράλληλα, το τυπικό μενού των 
Starbacks παραμένει ελκυστικό, τόσο 
στους νέους, όσο και στους καταναλωτές 
που εργάζονται σε διεθνείς εταιρείες, κα-
θώς και στους ομογενείς.


