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Γ. Φιλιόπουλος: (Enterprise Greece): Από τα πιο «ισχυρά χαρτιά»  
της ελληνικής οικονομίας ο κλάδος των τροφίμων

Αισιόδοξος για τις προοπτικές του 
κλάδου των τροφίμων στην Ελλάδα, 
τόσο αναφορικά με την προσέλκυση 
επενδύσεων, όσο και με τις εξαγωγές, 
δήλωσε ο CEO της Enterprise Greece, 
Γιώργος Φιλιόπουλος, σε συνέντευξή 
του στο FOODReporter, κάνοντας λόγο 
για ένα από τα πλέον «ισχυρά χαρτιά» 
της ελληνικής οικονομίας, και κυρίως της 
ελληνικής βιομηχανίας.

Παραμένει η Ελλάδα ελκυστικός 
προορισμός για επενδυτές, ακόμα και 
εν μέσω των πολλαπλών κρίσεων που 
διανύει ο πλανήτης; 
Η θέση της Ελλάδος στο διεθνές 
επενδυτικό περιβάλλον είναι σαφώς 
αναβαθμισμένη, κάτι που επιβεβαιώνεται 
και στην τελευταία έκθεση του 
συμβουλευτικού ομίλου Ernst & Young 
(ΕΥ) για το έτος 2021.  
Σύμφωνα με αυτή, η χώρα μας 
εδραιώνεται ως επενδυτικός προορισμός 
αφού πλήθος εταιριών σχεδιάζει 
την επέκταση των δραστηριοτήτων 
τους στην Ελλάδα, χάρη και στις 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις που 
υλοποίησε η παρούσα κυβέρνηση τα 
τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρω, 

την απλοποίηση της διαδικασίας 
αδειοδότησης των επιχειρηματικών 
σχεδίων, τη μείωση των φορολογικών 
συντελεστών και των ασφαλιστικών 
εισφορών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
του κράτους και τα κίνητρα που δίνονται 
για επενδύσεις στην πράσινη και κυκλική 
οικονομία. 
Άξια αναφοράς είναι επίσης η σταδιακή 
μεταβολή της ποιοτικής σύνθεσης των 
επενδύσεων που γίνονται στη χώρα μας.  
Εξαιρετικά ενθαρρυντική είναι και 
η υψηλή συμμετοχή των κέντρων 
έρευνας και ανάπτυξης, ενώ θετική 
εξέλιξη θεωρείται και η εγκατάσταση 
των κεντρικών γραφείων επιχειρήσεων 
(headquarters), γεγονός που 
επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα μπορεί 
να λειτουργήσει ως περιφερειακό 
επιχειρηματικό κέντρο που θα εξυπηρετεί 
την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου.
Ως επιστέγασμα όλων αυτών, έχουμε 
μια σειρά σπουδαίων επενδύσεων που 
έγιναν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας 
από επιχειρηματικούς κολοσσούς όπως 
είναι η Microsoft, η Pfizer, η Cisco, η 
Fraport και η Volkswagen

Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις 
από το εξωτερικό στον κλάδο των 
τροφίμων τα τελευταία χρόνια, με πιο 
πρόσφατο παράδειγμα την εξαγορά 
της Chipita από τη Mondelez. Είναι τα 
τρόφιμα ένα από τα «δυνατά χαρτιά» 
της Ελλάδας στην προσέλκυση 
επενδύσεων;
Ο κλάδος τροφίμων και ποτών αποτελεί 
αδιαμφισβήτητα ένα από τα πλέον 
«ισχυρά χαρτιά» της ελληνικής οικονομίας 
και κυρίως της ελληνικής βιομηχανίας. 
Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης του ΙΟΒΕ 
για το έτος 2020, ο κλάδος τροφίμων-
ποτών αντιπροσωπεύει το 28,5% 
των επιχειρήσεων του μεταποιητικού 
κλάδου στη χώρα μας, το 25,6% 
του κύκλου εργασιών του, το 24,6% 
της αξίας παραγωγής, το 28,7% της 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και το 
εντυπωσιακό 36,8% των εργαζομένων 
που απασχολούνται συνολικά στον 
δευτερογενή τομέα στη χώρα. Σύμφωνα 
δε με πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδος για το 2020, ο κλάδος 
τροφίμων και ποτών διαδραμάτισε 
σημαντικό ρόλο στην αύξηση των 
εισροών κεφαλαίων στη μεταποίηση, 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

▶
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φτάνοντας στο 21% μεταξύ 2019 
και 2020. Αξίζει επίσης να σημειωθεί 
ότι το σύνολο της μεταποιητικής 
δραστηριότητας παρουσίασε αύξηση της 
τάξης του 66%.
Συνεπώς, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι 
παραδοσιακοί κλάδοι για τη χώρα, όπως 
αυτός των τροφίμων-ποτών, διαθέτουν 
ισχυρότατη δυναμική προσέλκυσης νέων 
επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και 
σημαντικότατη προοπτική για επέκταση 
και υλοποίηση και νέων επενδύσεων 
από ήδη εγκατεστημένους ομίλους και 
εταιρείες.
Η εξαγορά της Chipita είναι αναμφίβολα 
ένα εξαιρετικά επιτυχημένο deal. Δεν 
πρέπει όμως να ξεχνάμε την έντονη 
επενδυτική παρουσία και άλλων μεγάλων 
πολυεθνικών στη χώρα όπως αυτών 
της Nestle, της Friesland Campina, 
της Unilever, αλλά και μικρότερων 
επιχειρήσεων, όπως η πρόσφατη 
δυναμική επενδυτική είσοδος στη χώρα 
μας,  του ομίλου Switz Group με έδρα το 
Ντουμπάι.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, πέρυσι 
οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων 
άγγιξαν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, 
αυξημένες κατά 1 δισ. μέσα σε δύο 
χρόνια. Πού οφείλεται αυτή η αύξηση;
Η αλήθεια είναι ότι μετά τη μείωση που 
σημείωσαν οι εξαγωγές μας το 2020 
εξαιτίας της πανδημίας, το 2021 είχαμε 
αύξηση ρεκόρ της τάξης του 28%. Πιο 
συγκεκριμένα το συνολικό ποσό από 
τις εξαγωγές άγγιξε πέρυσι τα 39,3 δις 
ευρώ έναντι 30,7 δις το 2020, ενώ και 
για την πενταετία 2017- 2021, η αύξηση 
άγγιξε επίσης επίπεδα ρεκόρ της τάξης 
του 37,8%. 
Εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη και τα 
στοιχεία του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου 
(ITC), παρατηρούμε πως οι εξαγωγικές 
προοπτικές της χώρας μας παρουσιάζουν 
ανεκμετάλλευτο δυναμικό που ανέρχεται 
στα 16 δις δολάρια, που σημαίνει πως 
περαιτέρω εντυπωσιακή αύξηση των 
εξαγωγών μας είναι εφικτή τα επόμενα  
χρόνια. 
Κάνοντας ειδική αναφορά στον τομέα 
των τροφίμων, παρατηρούμε ότι 
η χώρα μας συγκεντρώνει αρκετά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με 
άλλες χώρες και θα μπορούσε με τις 

κατάλληλες κινήσεις, να βρεθεί ακόμη 
πιο ψηλά στην κατάταξη των χωρών οι 
οποίες παρουσιάζουν έντονη εξαγωγική 
δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα 
κατέχει την 36η θέση στην παγκόσμια 
κατάταξη με 6,1 δις ευρώ, ήτοι 0,7% επί 
του συνόλου των παγκόσμιων εξαγωγών 
τροφίμων. 

Παρά την αυξητική πορεία των 
εξαγωγών, υπάρχει η αίσθηση ότι 
δυνατά ελληνικά προϊόντα, όπως 
το ελαιόλαδο και το κρασί, δεν τα 
πηγαίνουν τόσο καλά εξαγωγικά όσο 
θα μπορούσαν. Τι κρατάει πίσω τις 
ελληνικές εξαγωγές;
Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με 
το συμπέρασμά σας, καθώς τα επίσημα 
στοιχεία, δείχνουν μια σαφώς αυξητική 
πορεία, με εξαίρεση φυσικά το 2020, 
που εξαιτίας του κορονοϊού, υπήρχε 
γενικότερη μείωση παγκοσμίως. 
Αυτό φυσικά δε σημαίνει πως οι 
εξαγωγές αυτών των προϊόντων δε θα 
μπορούσαν να είναι ακόμη υψηλότερες, 
συμβάλλοντας έτσι περισσότερο στην 
τόνωση της ελληνικής οικονομίας. Οι 
λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτή η 
υστέρηση είναι οι εξής: 
- Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (σύμφωνα με 
τις στατιστικές, το 96% των ελληνικών 
επιχειρήσεων είναι το πολύ μέχρι 10 
ατόμων), γεγονός που σημαίνει ότι δεν 
είναι σε θέση να διαχειριστούν μεγάλες 
ποσότητες προϊόντων προς εξαγωγή ή να 
αναλάβουν τα έξοδα προώθησης  όπως 
συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις, δράσεις 
Β2Β στο εξωτερικό, διαφημιστικές 
καμπάνιες κ.λ.π. 

- Μεγάλος χρόνος διεκπεραίωσης 
εξαγωγικών διαδικασιών
- Έλλειψη σωστού marketing (design, 
ετικέτες, εφευρετικά εμπορικά σήματα, 
συσκευασία, πιστοποιήσεις)
- Αδυναμία σημαντικής μερίδας των 
επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις 
αυξημένες ανάγκες της εξαγωγικής 
δραστηριότητας
- Ελλείψεις σε ειδικές δεξιότητες 
απαραίτητες για την προώθηση των 
προϊόντων στο εξωτερικό (καλή γνώση 
τεχνικής πωλήσεων, κατάρτιση σωστών 
εμπορικών συμφωνιών κ.λ.π.)
- Δημιουργία & εξαγωγή προϊόντων με 
υψηλή προστιθέμενη αξία, με έμφαση 
στην τυποποίηση και το brand name.

Πώς μπορεί η Enterprise Greece να 
βοηθήσει μία ελληνική εταιρεία που 
θέλει να διευρύνει τη δραστηριότητά 
της στο εξωτερικό;
Ως μέρος του μηχανισμού Οικονομικής 
Διπλωματίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών πλέον, μαζί με το δίκτυο 
των Γραφείων Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων στις Πρεσβείες 
και Προξενεία μας και τα εξειδικευμένα 
στελέχη τους σε όλες τις σημαντικές 
αγορές του κόσμου, η Enterprise Greece, 
συμβάλει ουσιαστικά στην εξωστρέφεια 
των ελληνικών επιχειρήσεων και κατ΄ 
επέκταση στην καλύτερη προώθηση των 
προϊόντων τους στο εξωτερικό. Έχοντας 
ρόλο συμβουλευτικό και υποστηρικτικό, 
φροντίζουμε ώστε να καθοδηγούμε 
τον Έλληνα εξαγωγέα, με τρόπο 
υπεύθυνο, από τα πρώτα του βήματα 
και παράλληλα να τον εκπαιδεύουμε σε 
όλο το φάσμα των σωστών εξαγωγικών 
πρακτικών που πρέπει να ακολουθήσει.
Μεταξύ των βασικών μας αρμοδιοτήτων 
είναι: 
- Η προώθηση των ελληνικών προϊόντων
- Η ενημέρωση των ξένων αγοραστών 
σχετικά με την εξαγωγική δυναμική της 
Ελλάδας και την ελληνική αγορά
- Η αξιοποίηση των εργαλείων 
προώθησης προϊόντων, όπως η 
διοργάνωση εθνικού περίπτερου 
σε διεθνείς εκθέσεις, η οργάνωση 
αποστολών και Β2Β συναντήσεων με 
αγοραστές, ο σχεδιασμός δράσεων 
ενημέρωσης καταναλωτών, η 
διοργάνωση γαστρονομικών events, κ.α.
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Μόνο στα ράφια των σούπερ μάρκετ πλέον  
τα ΘΕΣγάλα            

Σε φάση περαιτέρω 
εσωστρέφειας και πίεσης 
βρίσκεται ο Συνεταιρισμός 
ΘΕΣγάλα, μετά και το κλείσιμο 
των σημείων αυτόματης 
πώλησης γάλακτος.
Τα προϊόντα ΘΕΣγάλα πλέον 
θα πωλούνται μόνο στα ράφια 
των συνεργαζόμενων σούπερ 
μάρκετ. «Σας ενημερώνουμε ότι 
η λειτουργία των αυτόματων 
πωλητών θα σταματήσει στις 

07/06/2022 και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. 
Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα». Η απέρριτη ανακοίνωση έγραψε τους τίτλους τέλους 
για τα απευθείας σημεία πώλησης του πρωτοποριακού καθετοποιημένου μοντέλου 
του συνεταιρισμού, που πρωτολανσαρίστηκε το 2011 και σε πρώτο στάδιο, 
«αγκαλιάστηκε» από τον κόσμο.
Το κλείσιμο των σημείων αυτόματης πώλησης γάλακτος σηματοδοτεί και το τέλος 
της πολιτικής δικτύωσης με τη μέθοδο του franchise, πολιτικής που είχε γνωρίσει 
πιένες τα προηγούμενα χρόνια εντός του συνεταιρισμού.  
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία κίνηση φέρεται να αποτελεί μέρος του 
επιχειρηματικού πλάνου για τη διάσωση του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα, βάσει και του 
οποίου εκδόθηκε προσωρινή προστασία από τους πιστωτές του τον Ιανουάριο του 
τρέχοντος έτους.

Οι εξαγωγές φέρονται να είναι η τελευταία ευκαιρία
Ένα από τα σημαντικά ζητούμενα του ίδιου επιχειρηματικού πλάνου διάσωσης ήταν 
εξ αρχής η επικέντρωση στην ανάπτυξη των εξαγωγών, με στόχο να ανεβάσουν 
τις συνολικές πωλήσεις από όλες τις εγχώριες και εξωχώριες δραστηριότητες στα 
8,57 εκατ. ευρώ το 2026, ποσό που έχει μακροοικονομικά κριθεί ως το ελάχιστο 
για τη διάσωση του συνεταιρισμού, ωστόσο ο συγκεκριμένος στόχος δεν μοιάζει να 
επιτυγχάνεται βάσει της έως τώρα δραστηριότητας.
Ο ΘΕΣγάλα περνά δύσκολες ώρες, ακόμη και μετά από τις τρεις πλήρεις 
προσπάθειες εξυγίανσης, που έχουν επικυρωθεί αρχής γενομένης από το 2020. 
Μετά τις 18 Μαΐου 2022, ο συνεταιρισμός βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με 
ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εξάλλου, στο τέλος του 2021, ο ΘΕΣγάλα είχε αρνητικά 
ίδια κεφάλαια ύψους 7,5 εκατ. ευρώ και παράλληλα, το ύψος των μακροπρόθεσμων 
δανείων ανέρχονταν σε 6,9 εκατ. ευρώ.

Αποτυχία εύρεσης στρατηγικού «συμπαίκτη» ή επενδυτή
Από τις 24 Ιανουαρίου 2022 ο συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα βρίσκεται σε καθεστώς 
προστασίας από τους πιστωτές του, με στόχευση μια νέα συμφωνία εξυγίανσης 
που ενδέχεται να περιλαμβάνει νέα αναδιάρθρωση του δανεισμού, όπως, άλλωστε, 
προέβλεπε η αντίστοιχη συμφωνία του 2020. Τα σχέδια ανεύρυσης εξωτερικού 
επενδυτή δεν ευοδώθηκαν, παρότι 
η Φάρμα Κουκάκη είχε δείξει 
έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον 
την τελευταία διετία. Θυμίζουμε 
ότι είχε προηγηθεί «φλερτ» του 
Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα με την 
οικογένεια Καντώνια (Βιοκαρπέτ, 
Exalco, Cosmos Aluminium) 
το 2019, το οποίο όμως δεν 
ευοδώθηκε.

Παρελθόν από την 
Coca-Cola Hellas 
μετά από 17 χρόνια η 
Λίλιαν Νεκταρίου
Η Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια 
της The Coca-Cola Company για 
Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, αποχώρησε 
από την εταιρεία μετά από 17 χρόνια 
πορείας, όπως ανακονώθηκε από 
την Coca-Cola Hellas. Σύμφωνα με 
την εταιρεία, η αντικατάσταση της 
θέσης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και 
θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου 
διαστήματος.
Η Λίλιαν Νεκταρίου εντάχθηκε στο 
δυναμικό της The Coca-Cola Company, 
τον Ιανουάριο του 2006 και έκτοτε 
διετέλεσε καθήκοντα σε θέσεις ευθύ-
νης με έμφαση στην εμπορική ανά-
πτυξη, όπως Commercial Director και 
Business Intelligence and Strategic 
Planning Manager της The Coca-
Cola Company για τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, ενώ τον Νοέμβριο του 2016 
ανέλαβε το ρόλο της Γενικής Διευθύ-
ντριας της Coca-Cola Hellas, έχοντας 
υπό την εποπτεία της τις αγορές της 
Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.   
Σύμφωνα με την εταιρεία, «κατά τη 
διάρκεια της πολυετούς της πορείας 
στην εταιρεία, η Λίλιαν Νεκταρίου 
συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχημένη 
ανάπτυξη της Coca-Cola στην Ελλάδα, 
επιτυγχάνοντας υψηλούς στόχους σε 
όλα τα επίπεδα, ακολουθώντας ένα 
μοντέλο σύγχρονης ηγεσίας που θέτει 
στο επίκεντρο τους εργαζόμενους, τους 
πολίτες και τους συνεργάτες».
Στην ανακοίνωσή της, η Coca-
Cola Hellas ευχαριστεί θερμά τη 
Λίλιαν Νεκταρίου για την πολύτιμη 
συνεισφορά της όλα αυτά τα χρόνια και 
της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα 
της βήματα. 
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Οι εταιρείες που επενδύουν σε πρωτοπόρα προϊόντα και τεχνολογίες 
στην Κεντρική Μακεδονία 

Περισσότερα από 150 έργα 
περιλαμβάνονται στη δράση «Επενδυτικά 
Σχέδια Καινοτομίας» του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», 
μετά την πρόσφατη προσθήκη ακόμα 25 
έργων. Η δημόσια δαπάνη στο πλαίσιο 
της δράσης, που συγχρηματοδοτείται από 
το ΕΣΠΑ, ανέρχεται σε 45,79 εκατ. ευρώ, 
με την ιδιωτική συμμετοχή να φτάνει τα 
7,5 εκατ. ευρώ.
Μεταξύ των έργων που έχουν υπαχθεί 
στη δράση είναι και αρκετά που αφορούν 
τον ευρύτερο τομέα των τροφίμων και 
ποτών, με πολλές γνωστές επιχειρήσεις 
να επενδύουν σε νέα προϊόντα ή 
καινοτόμες πρακτικές με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας.  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
το έργο που τρέχει η αλυσίδα σούπερ 
μάρκετ Μασούτης για την ανάπτυξη 
ενός καινοτόμου συστήματος 
παρακολούθησης εχθρών υγειονομικής 
σημασίας σε αποθήκες τροφίμων με τη 
χρήση ασύρματου δικτύου αισθητήρων, 
ενώ η Μεντεκίδης ΑΕ σχεδιάζει την 
ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου 
βιώσιμης διαχείρισης εφοδιαστικής 
αλυσίδας εμφιαλωμένων νερών.
Τις νέες τεχνολογίες σκοπεύει να 
αξιολογήσει και η εταιρεία πληροφορικής 
Logismos για να αναπτύξει ένα 
σύστημα συλλογής και ανάλυσης 
κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας 
μονάδων παραγωγής αιγοπρόβειου 
γάλακτος, με σκοπό τη βελτίωση της 
Α' ύλης σε ποσότητα, ποιότητα και 

σύσταση, αλλά και η Entersoft, για την 
ανάπτυξη ευφυούς Cloud εφαρμογής 
για τη δυναμική πρόβλεψη του χρόνου 
ικανοποίησης των παραγγελιών σε 
επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Σειρά έργων από 
γαλακτοβιομηχανίες
Ισχυρή είναι η παρουσία γαλακτοκομικών 
εταιρειών στη δράση. Η Κρι-Κρι 
επενδύει στην ενίσχυση της ποιότητας 
και τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας 
γαλακτοκομικών προϊόντων της 
Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ η ΜΕΒΓΑΛ 
στην ανάπτυξη και συνδυαστική 
εφαρμογή εργαλείων γονιδιωματικής, 
μεταγραφομικής και μαθηματικών 
μοντέλων πρόβλεψης ως βάση ενός 
δραστικού συστήματος ελέγχου του 
βάκιλλου Bacillus cereu.  
Την ίδια στιγμή, η Φάρμα Κουκάκη 
τρέχει ένα έργο για την αξιοποίηση 
πυρηνόκαρπων διαλογής Ημαθίας για την 
παραγωγή καινοτόμου προϊόντος τύπου 
γιαούρτης με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, 
ενώ η εταιρεία Graegacheese σχεδιάζει 
την ανάπτυξη συστήματος ανίχνευσης 
νοθείας και ταυτοποίησης τυροκομικών 
προϊόντων που παράγονται από γάλα 
ελληνικών φυλών αιγών.
Δύο είναι εξάλλου τα έργα που αφορούν 
στο κρασί: Η Τσάνταλης τρέχει την 
κατασκευή μηχανοτρονικού συστήματος 
κοπής - κλαδέματος αμπέλου, ενώ το 
Κτήμα Γεροβασιλείου πειραματίζεται 
με την οινοποίηση σε δεξαμενές από 
σκυρόδεμα, με γνώμονα την εγχώρια 

προστιθέμενη αξία και την αναβάθμιση 
του περιβαλλοντικού προφίλ του τελικού 
προϊόντος.

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
Τέλος, πολλά από τα έργα αφορούν στην 
ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων 
σε διάφορους τομείς:
- Παραγωγή αυγού υψηλής 
περιεκτικότητας σε ωφέλιμα για τον 
καταναλωτή λιπαρά οξέα, με την 
προσθήκη πάστας ελιάς στη διατροφή 
των αυγοπαραγωγών ορνίθων (Τσακίρης)
- Ανάπτυξη ενός τροποποιημένου 
αλεύρου σίτου προς παραγωγή 
ασφαλέστερων αρτοσκευασμάτων 
(Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής)
- Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 
επιτραπέζιας ελιάς με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε αλάτι και αυξημένη 
διάρκεια ζωής (PELOPAC)
- Ανάπτυξη σειράς νέων καινοτόμων 
προϊόντων με βάση το ανθρακούχο 
φυσικό μεταλλικό νερό των πηγών 
Σουρωτής εμπλουτισμένων με 
εκχύλισματα βοτάνων της Μακεδονικής 
Γης
- Ανάπτυξη εμπλουτισμένων προϊόντων 
gluten free snack με λειτουργικές και 
προβιοτικές ιδιότητες – Snack Plus+ 
(Unismack)
- Παραγωγή/βελτιστοποίηση νέου 
καινοτόμου διατροφικού προϊόντος με 
υψηλή προστιθέμενη θρεπτική, βιολογική 
και εμπορική αξία (Αμβροσία)
- Ανάπτυξη νέας σειράς προϊόντων 
Vegan cheese υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, αντικαθιστώντας τα συνθετικά 
παρασκευασμένα συστατικά με 
συστατικά από εναλλακτικές πηγές 
φυτικής πρωτεΐνης (Gristiren Limited)
- Καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές 
με βάση τη ρίγανη και το ριγανέλαιο 
(Εκοφάρμ Ελλάς)
Σημειώνεται ότι για τα περισσότερα 
έργα το συνολικό κόστος δεν ξεπερνά 
τα 400.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια 
υλοποίησης είναι στα τρία χρόνια 
περίπου, με ημερομηνία λήξης τον 
Οκτώβριο ή τον Δεκέμβριο (ανάλογα με 
την περίπτωση) του 2023.

Σπύρος Πιστικός
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MEDIA PARTNERS
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Τα Frozen Food Awards 2022 είναι τα βραβεία που έρχονται  
για 1η φορά στην Ελλάδα από την BOUSSIAS και στόχο έχουν  

να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα,  
τις πρωτοποριακές υπηρεσίες, καθώς και τις καινοτόμες επιχειρήσεις  

που δραστηριοποιούνται στο frozen food industry.

Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν όλες οι εταιρείες που εμπορεύονται ή παράγουν 
κατεψυγμένα προϊόντα τροφίμων, διαθέτουν εξοπλισμό και λύσεις επαγγελματικής ψύξης 

και παρέχουν υπηρεσίες packaging και logistics κατεψυγμένων προϊόντων τροφίμων και τα 
τελευταία χρόνια έχουν να επιδείξουν πρωτοποριακές-καινοτόμες πρακτικές.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ

www.frozenfoodawards.gr 

presents

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ

24.06.22

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
1. Κατεψυγμένα Προϊόντα

2. Λύσεις στη Βιομηχανία Κατάψυξης
3. Υπηρεσίες στον Κλάδο της Κατάψυξης
4. Πρακτικές στον Κλάδο της Κατάψυξης

5. Miscellaneous

https://www.frozenfoodawards.gr/?utm_source=foodreporter-nl&utm_medium=email&utm_campaign=foodreporter_newsletter_ad
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Τέσσερις ελληνικές εταιρείες στη φετινή 
Organic Food & Eco Living Iberia  
Περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες στη μεγαλύτερη 
έκθεση βιολογικών προϊόντων της Ιβηρικής     

Τέσσερις ελληνικές επιχειρήσεις 
με εξαγωγικό χαρακτήρα 
που δραστηριοποιούνται 
στην οικολογική παραγωγή 
συμμετείχαν φέτος στη 
διεθνή έκθεση Organic Food 
& Eco Living Iberia για τα 
οικολογικά τρόφιμα και ποτά, 
καθώς και άλλα προϊόντα, που 
πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 
Ιουνίου στη Μαδρίτη. Πρόκειται 
για τη Hellas Bio Net από 
τη Ζεστή Αιτωλοακαρνανίας, 

την Bio Net West Hellas από τη Γαστούνη Ηλείας, την Kousoulas Family από το 
Μεσολόγγι και την Π. Πετρόπουλος από τα Λεχαινά Ηλείας. Οι ελληνικές εταιρείες 
συμμετείχαν ως εκθέτες σε περίπτερο 36 τ.μ., υπό τη διοργάνωση της RECO 
Exports.

Πάνω από 1.000 επαγγελματίες και αγοραστές
Σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής 
πρεσβείας στη Μαδρίτη, αν και την πρώτη φορά που είχε λάβει χώρα η έκθεση, 
προ πενταετίας, είχε πολύ χαμηλό βαθμό συμμετοχής και ενδιαφέροντος, ενώ 
και η δεύτερη περυσινή εκδοχή είχε επίσης πραγματοποιηθεί με χαμηλό βαθμό 
επιτυχίας, λόγω πανδημίας, η εικόνα ήταν διαφορετική και πολύ θετικότερη φέτος. 
Στην έκθεση συμμετείχαν περί τις 500 επιχειρήσεις και παραγωγοί βιολογικών 
προϊόντων, που φέρουν όλες πιστοποίηση οικολογικής δραστηριότητας, με την κύρια 
πλειοψηφία να αφορά ισπανικές και πορτογαλικές επιχειρήσεις, χωρίς, ωστόσο, 
να λείπουν οι διεθνείς συμμετοχές. Σύμφωνα με στοιχεία των διοργανωτών, 
υπολογίζεται ότι την έκθεση επισκέφθηκαν άνω των 1.000 επαγγελματιών και 
αγοραστών του τομέα, ενώ πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 
7.000 επισκέπτες. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συνάψουν νέες 
συνεργασίες με διανομείς, όπως σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, αγοραστές χονδρικής 
και λιανικής κ.ά., κυρίως στην Ιβηρική.

Ευκαιρίες στην αγορά της Ισπανίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, εμφανίζονται ευκαιρίες στην αγορά της 
Ισπανίας στον τομέα των οικολογικών και υγιεινών τροφίμων και ποτών, καθώς 
αποτελεί μία νέα τάση στην αγορά, ιδίως μετά την πάροδο της πανδημίας, την οποία 
οι Ισπανοί πολίτες παρακολουθούν στενά, καθώς τα σύγχρονα καταναλωτικά πρό-
τυπα ταιριάζουν και ουσιαστικά επιβάλλουν την υγιεινή διατροφή. Ιδίως, τα τελευ-
ταία έτη, παρατηρείται η μεταστροφή πολιτών όλων των οικονομικών επιπέδων για 
οικολογικά προϊόντα εν γένει, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, καθώς και για 
τρόφιμα-οίνους-ποτά, που απολαμβάνουν υψηλής διατροφικής αξίας. Η περαιτέρω 
εδραίωση και καταξίωση των ελληνικών τροφίμων και ποτών, με οικολογική συνεί-
δηση, στο ισπανικό κοινό, μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για το διμερές εμπόριο 
και την αναγνώριση της ελληνικής επωνυμίας-ετικέτας, σε μερίδα καταναλωτών, εκ 
των 47,3 εκατ. κατοίκων της Ισπανίας. Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης παρατηρεί επίσης 
ότι, σε σχέση με άλλες, σημαντικές για τη χώρα μας ευρωπαϊκές αγορές, πολλές 
ελληνικές εταιρείες μόλις πρόσφατα εκκινούν την είσοδό τους στην Ισπανία, και η 
συστηματική της προσέγγιση μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε πολλούς 
εξαγωγικούς τομείς για την Ελλάδα.

Metro: Πλήρης 
ανάπλαση γηπέδων 
μπάσκετ και βόλεϊ 
στις Ροβιές Ευβοίας            
Την πλήρη ανάπλαση των γηπέδων 
μπάσκετ και βόλεϊ του δημοτικού 
σχολείου στις Ροβιές της Βόρειας 
Εύβοιας, ολοκλήρωσε η Metro ΑΕΒΕ, 
με τη συνδρομή των εργαζομένων των 
My market και των METRO Cash & 
Carry από όλη την Ελλάδα.  
Η κινητοποίηση των εργαζομένων της 
Metro, μετά τις καταστροφικές δασικές 
πυρκαγιές του 2021, ήταν μεγάλη και 
η εταιρεία ανταποκρίθηκε υλοποιώντας 
και με τη δική τους συνδρομή αυτό το 
έργο υποδομής στις Ροβιές Ευβοίας: 
Πρόκειται για έναν ολοκαίνουργιο 
και υπερσύγχρονο χώρο άθλησης και 
ψυχαγωγίας για τους 45 μαθητές του 
δημοτικού σχολείου και του 15 του 
συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου.  
Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
του έργου, η Metro συνεργάστηκε 
με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 
Δεσμός, ως συνδετικός κρίκος της 
προσφοράς.

Διπλή βράβευση 
γεύσης για την 
Ήπειρος
Με το Βραβείο Ανώτερης Γεύσης και 
δύο χρυσά αστέρια διακρίθηκαν από το 
Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης ITI η κλασική 
φέτα ΠΟΠ Ήπειρος και η βιολογική φέτα 
ΠΟΠ Ήπειρος. Τα δύο προϊόντα Ήπειρος 
ξεχώρισαν ανάμεσα σε περισσότερα από 
2.300 προϊόντα τροφίμων και ποτών 
από όλο τον κόσμο. Κορυφαίοι σεφ από 
όλο τον κόσμο ακολούθησαν αυστηρή 
μεθοδολογία τυφλής δοκιμής, στην 
οποία όλα τα δείγματα προϊόντων ήταν 
ανώνυμα.
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Κρασί: Η Κίνα… απειλεί τις πωλήσεις της 
Γαλλίας    
Πρωτιά των ΗΠΑ στις διεθνείς συναλλαγές οίνων

Τη Γαλλία θα ξεπεράσει το 2020, η Κίνα σε 
πωλήσεις, που θα συνεχίσει στην ίδια πορεία 
που έχει έως αυτή τη στιγµή και θα υπερβεί τα 
19,5 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2022, όπως 
προβλέπει το IWSR. Οι Ηνωµένες Πολιτείες και 
η Κίνα είναι αντιστοίχως στην τρίτη και τέταρτη 
θέση των κυριότερων χωρών εισαγωγής πίσω 
από τη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, µε 
ανοδικές τάσεις. Σηµειώνεται ότι την παραµονή 
της Prowein δηµοσιεύθηκαν στοιχεία από το 

IWSR για την συνολική εκτίµηση της αξίας της διεθνούς αγοράς οίνου. 

Ενισχυσµένη η αξία σε σχέση µε τον όγκο
Η εξέλιξη της αξίας θα είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε τον όγκο, ο οποίος 
αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,15% µεταξύ 2017 και 2022, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει την παγκόσµια τάση του κοινού, να καταναλώνει λιγότερα αλλά 
καλύτερα, και επηρεάζει ιδιαίτερα την Αµερική και την Ασία, σηµειώνει το IWSR. 

Αξία 2017 (σε δισ. δολάρια)
ΗΠΑ: 34,8 
Γαλλία: 16,7 
Κίνα: 16,5 

Όγκος 2017 (σε κιβώτια)
ΗΠΑ: 318 εκατ. 
Ιταλία: 266 εκατ. 
Γαλλία: 250 εκατ. 
Γερµανία: 224 εκατ. 
Κίνα: 156 εκατ.

Ανοδικά αναµένονται οι πωλήσεις µπύρας  
Ανοδικά θα κινηθεί και φέτος η εγχώρια αγορά µπύρας, καθώς στη διάρκεια του 2018 
κινήθηκε στα επίπεδα του +4,5%, όπως ανέφερε σχετικά, πρόσωπο του κλάδου. 
Το ίδιο πρόσωπο µάλιστα εξέφρασε την εκτίµηση ότι η αύξηση των πωλήσεων του 
κλάδου θα είναι περίπου στα επίπεδα της περσινής χρονιάς, και πρόσθεσε ότι οι εκλογές 
ευνοούν την κατανάλωση µπύρας από τον Έλληνα καταναλωτή. 
Κατά το ίδιο πρόσωπο οι πωλούµενοι όγκοι για το 2019 αναµένεται στο σύνολο της 
αγοράς να αγγίξουν τα 4 εκατ. hl, ενώ δεν απέκλεισε ακόµα και να ξεπεράσουν το 
συγκεκριµένο αριθµό. 

ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ

 

Σελιδοποίηση: Εύη Μπάβα 

 

Αρχισυντάκτης:
Σπύρος Πιστικός, εσωτ: 289 
e-mail: spistikos@boussias.com

  

 

Υπεύθυνη Συνδροµών:
Βίκυ Θεοδωρίδου
εσωτ: 101, 
e-mail: vtheodoridou@boussias.com

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τ: 210 6617777, 
F: 210 6617778,

∆: Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας 

www.boussias.com

 

∆ιευθύντρια Ηµερήσιων Εκδόσεων: 
Αντωνία Κατσουλιέρη

 

Πολυκαναλική… 
υπόθεση η αγορά 
τροφίµων 
Ιδιαίτερα πολύπλοκη είναι η διαδικασία 
αγορών τροφίµων, ενώ ο καταναλωτής 
είναι ιδιαίτερα κινητικός ανάµεσα σε 
διαφορετικά κανάλια, αγοράζοντας 
συγκεκριµένα προϊόντα από διαφορετικά 
σηµεία πώλησης, επιλέγοντας σε 
σηµαντικό βαθµό εξειδικευµένους 
πωλητές για συγκεκριµένες οµάδες 
προϊόντων. Σύµφωνα µε έρευνα του 
ΙΕΛΚΑ σε δείγµα 2.000 ατόµων κατά 
Μ.Ο. ο καταναλωτής αγοράζει από 14 
έως 16 φορές την εβδοµάδα κάποιου 
είδους τρόφιµα από κάποιο από τα 
εξεταζόµενα σηµεία πώλησης. 

Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να 
σηµειωθεί ότι η επισκεψιµότητα 
δεν µεταφράζεται και σε αξία 
καλαθιού καθώς π.χ. ο φούρνος-
αρτοπωλείο µπορεί να έχει µεγαλύτερη 
επισκεψιµότητα από το κρεοπωλείο, 
αλλά κατά κανόνα έχει καλάθι 
χαµηλότερης αξίας. Το µεγαλύτερο 
καλάθι ανά επίσκεψη καταγράφεται στο 
σουπερµάρκετ, καθώς πρόκειται για το 
σηµείο πώλησης που συγκεντρώνει το 
µεγαλύτερο εύρος προϊόντων, στο οποίο 
άλλωστε ο καταναλωτής µπορεί να βρει 
και τα προϊόντα των ανταγωνιστικών 
καναλιών. Ωστόσο ο Έλληνας 
καταναλωτής αξιολογεί πολύ υψηλά την 
αγοραστική εµπειρία στα σουπερµάρκετ 
σε ποσοστά άνω του 80%.

Σύνολο έως το 2022
Αξία: 207 δισ. δολάρια το 2022 

Όγκος: 2,7 δισεκατοµµύρια κιβώτια 9 lt. 

Τιµή ετήσιας συνδροµής: 224€ + ΦΠΑ

Find us on
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ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ
Η μάχη του q-commerce φουντώνει. Οι παίκτες είναι πλέον αρκετοί και ο ανταγωνισμός 
ισχυρός. Οι πληροφορίες μας λένε ότι μία από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην αγορά αυτή θα... ανεβάσει στροφές μετά το καλοκαίρι, επιδιώκοντας να ενισχύσει 
το μερίδιο αγοράς της, οπότε μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερο 
ανταγωνισμό στο εγγύς μέλλον.

Γιατί οι καταναλωτές επιλέγουν plant based            
Τα κίνητρα των καταναλωτών όταν αγοράζουν plant based προϊόντα, είτε από 
τα φυσικά καταστήματα είτε μέσω online αγορών ειδών διατροφής, αποτυπώνει 
έρευνα της Shopkick σε δείγμα 16.000 καταναλωτών στις ΗΠΑ.  
Σύμφωνα με το πόρισμά της, κατά το 78% οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι επιλέγουν 
plant based προϊόντα διατροφής για «τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στην 
υγεία», ενώ κατά το 49% ότι τα αγοράζουν «τις περισσότερες φορές που ψωνίζουμε 
είδη παντοπωλείου».  
Επίσης, κατά το 57% οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι σε κάθε «καλάθι» αγορών 
τους με είδη παντοπωλείου η αξία των plant based προϊόντων ανέρχεται σε δέκα 
δολάρια τουλάχιστον.  
Σχετικά με την εικόνα των καταναλωτών για το κόστος αγορών των συγκεκριμένων 
προϊόντων, οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν πως δεν τα θεωρούν 
αξιοσημείωτα ακριβότερα από τα συμβατικά είδη διατροφής, τα οποία υποκαθιστούν 
ως εναλλακτική διαιτολογική λύση.  
Ειδικότερα, περισσότεροι από έναν στους δυο σχολίασαν ότι τα plant based 
προϊόντα είναι από ένα έως πέντε δολάρια ακριβότερα από τα αντίστοιχα συμβατικά 
ή παραδοσιακά προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες 
οι καταναλωτές ενδιαφέρονται να υποκαθιστούν τα συμβατικά με plant based 
προϊόντα, δήλωσαν κατά σειρά προτίμησης τα προϊόντα γάλακτος, κρέατος, τα 
προϊόντα υδατανθράκων (ζυμαρικά, ζύμες), τα snacks, τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
(βούτυρα, γιαούρτια) και τα γλυκίσματα (παγωτά, ζαχαρώδη).  
Τέλος, όσοι δήλωσαν ότι δεν αγοράζουν plant based προϊόντα διατροφής, 
ερωτηθέντες γιατί δεν τα αγοράζουν, απάντησαν κατά το 78% «διότι δεν 
γνωρίζουμε αρκετές πληροφορίες γι’ αυτά».  
Σημειώνεται ότι η 
Shopkick είναι app 
σύγκρισης τιμών και 
προϊόντων παντοπωλείου 
σε ηλεκτρονικά 
marketplaces και 
ηλεκτρονικά καταστήματα 
αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Λήδα Δεληγιάννη

Κορυφαίο εστιατόριο 
της Θεσσαλονίκης το 
Salonica Restaurant
Βραβεία Ελληνικής 
Κουζίνας            
Ανάμεσα στα καλύτερα εστιατόρια 
της Ελλάδας βραβεύτηκε το Salonica 
Restaurant του Makedonia Palace 
στην τελετή απονομής Βραβείων 
Ελληνικής Κουζίνας την Τρίτη 7 
Ιουνίου. Συγκεκριμένα, το Salonica 
Restaurant απέσπασε την υψηλότερη 
βαθμολογία ανάμεσα στα εστιατόρια της 
Θεσσαλονίκης.  
Η τελετή απονομής των Βραβείων 
Ελληνικής Κουζίνας για το 2022 έγινε 
στα καλύτερα εστιατόρια της χώρας που 
υπηρετούν την ελληνική γαστρονομία, 
στο ξενοδοχείο Makedonia Palace της 
Θεσσαλονίκης.  
Μια βραδιά που ανέδειξε τους 
κορυφαίους εκπροσώπους της 
παραδοσιακής και σύγχρονης ελληνικής 
κουζίνας, μεταφέροντας παράλληλα το 
επίκαιρο μήνυμα της βιώσιμης αλιείας 
με το concept «Planet Fish: Θάλασσες 
χωρίς αποτύπωμα».
Σημειώνεται ότι στο Salonica 
Restaurant τα ηνία της κουζίνας έχει 
ο πολυβραβευμένος Executive Chef, 
Σωτήρης Ευαγγέλου, όπου δημιουργεί 
πιάτα πάντα βάζοντας το προσωπικό του 
αποτύπωμα.

https://www.facebook.com/FOODReportergr
https://www.linkedin.com/showcase/foodreporter-greece/
https://www.youtube.com/user/boussiascomm

