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Πώς η κρίση ώθησε τους 
Έλληνες παραγωγούς 
ελαιολάδου στις εξαγωγές 
«H νοθεία στο ελαιόλαδο υφίσταται 
κυρίως στο λάδι των 17κιλων 
τενεκέδων, οι οποίοι διακινούνται 
παρανόμως χωρίς παραστατικά. Σε αυτή 
την περίπτωση εμφανίζεται σημαντική 
υποβάθμιση της ποιότητας. Επίσης 
εκδηλώνεται νοθεία περιστασιακά, 
σε τυποποιημένο προϊόν, κυρίως στη 
Βόρεια Ελλάδα σε μικρά καταστήματα. 
Υπάρχει κοινοτικός μηχανισμός, εν ισχύ 
από το 2002, ο οποίος απαγορεύει την 
πώληση ελαιολάδου στους καταναλωτές 
σε συσκευασία μεγαλύτερη των 5 
λίτρων, ο οποίος ωστόσο δεν τηρείται. 
Σε κάθε περίπτωση η εικόνα στο 
συσκευασμένο προϊόν είναι καλύτερη 
σε σχέση με το παρελθόν, καθώς 
πραγματοποιούνται προγραμματισμένοι 
έλεγχοι από τον ΕΦΕΤ. Στον αντίποδα, 
επειδή η ελληνική αγορά συρρικνώνεται 
τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, ο 
κλάδος εμφανίζει μεγάλη ανάπτυξη των 
εξαγωγών τυποποιημένου προϊόντος. 
Ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν 
καταφέρει να επεκταθούν σε διάφορες 
αγορές. Πρακτικά οι εξαγωγές μας 
πλησιάζουν ετησίως τους 40.000 
τόνους, τη στιγμή  που η εσωτερική 
αγορά κινείται στους 25.000 τόνους και 
η παραγωγή κατά μέσο όρο ανέρχεται 
περίπου στους 200.000-250.000 τόνους 
ετησίως . Αναλογιστείτε ότι πριν από 10 
χρόνια οι εξαγωγές ήταν μόλις στους 
15.000 τόνους». 
Γρηγόρης Αντωνιάδης,  
Πρόεδρος ΣΕΒΙΤΕΛ
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Σε εξέλιξη η γεωλογική-υδρογεωλογική 
έρευνα στα Νερά Πηγών Γράμμου       
Τουλάχιστον εντός διετίας η υλοποίηση της επένδυσης 
του Παναγιώτη Τσάκου

Ακόμα και δύο χρόνια μπορεί να χρειαστούν 
για την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης 
της εταιρείας, Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε., 
επικεφαλής της οποίας είναι ο εφοπλιστής, 
Παναγιώτης Τσάκος, όπως ανέφεραν πηγές 
της αγοράς με γνώση του θέματος στο 
FOODReporter. Σημειώνεται ότι η σύσταση 
της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί ήδη 
από τον Οκτώβριο του 2018, και σε αυτή 
συμμετέχουν εκτός από τον Παναγιώτη 

Τσάκο και ο Γιάννης Μανδάλας, γνωστός από τη μέχρι στιγμής θητεία του στο 
τιμόνι της Mediterra, εταιρείας συνδεδεμένης τόσο με τον εφοπλιστή, ο οποίος 
συμμετέχει μετοχικά σε αυτήν, όσο και με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, 
η οποία επίσης κατέχει ποσοστό των μετοχών στη Mediterra (διαβάστε για την 
επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και τα νέα σημεία πώλησης στο τεύχος 
#28 του FOODReporter). Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η σύσταση του νομικού 
προσώπου με την επωνυμία, Νερά Πηγών Γράμμου, πραγματοποιήθηκε με στόχο 
τη δημιουργία εγκατάστασης, η οποία θα ασχοληθεί με τη συλλογή και εμφιάλωση 
φυσικού μεταλλικού νερού στην περιοχή. 
Επί του παρόντος ανέφεραν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η γεωλογική-υδρογεωλογική 
έρευνα της πηγής φυσικού μεταλλικού νερού. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά 
στην καταγραφή της στρωματογραφίας της περιοχής, στην περιγραφή του τρόπου 
σύλληψης του νερού και αρκετές ακόμα ενέργειες αυτής της μορφής. 
Γιώργος Λαμπίρης

FRESKON 2019: Τα πάντα για την αγορά 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών       
Από 11 έως 13 Απριλίου

Από τις 11 μέχρι τις 13 Απριλίου διοργανώνεται 
στη Θεσσαλονίκη η Διεθνής Έκθεση για τα 
Φρέσκα Φρούτα και τα Λαχανικά, η μεγαλύτερη 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο 
της έκθεσης θα έρθουν σε επαφή οι εκθέτες 
με εκπροσώπους μεγάλων ξένων αλυσίδων 
σούπερ-μάρκετ, εμπορικών επιχειρήσεων και 
εταιρειών-δικτύων διανομής. Η FRESKON 
φιλοξενεί ξένους εκθέτες, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο και εκπροσωπούν ότι νεότερο αφορά στα φρέσκα 
φρούτα, λαχανικά, logistics, μηχανήματα και υλικά συσκευασίας. Στην έκθεση θα 
βρεθούν και αποστολές εμπορικών επισκεπτών από γειτονικές Βαλκανικές χώρες, 
στις οποίες η FRESKON υλοποιεί πρόγραμμα στοχευμένου marketing και προβολής.

Τα πρόσωπα  
της αγορας

Παναγιώτης Τσάκος, Μέλος Δ.Σ. Νερά Πηγών 
Γράμμου

https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/foodnewsletter/food_reporter_05_04_2019.pdf
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Υπερένταση του ανταγωνισμού 
στο ήδη έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον της 
γαλακτοβιομηχανίας, μπορεί 
να επιφέρει η φημολογούμενη 
δραστηριοποίηση της Coca-Cola 
στο γάλα, εφόσον δημιουργήσει 
μονάδα παραγωγής στην Ιρλανδία. 
Tι συμβαίνει στον κλάδο; Αυτή 
τη στιγμή, οι προβλέψεις κάνουν 
λόγο για σημαντική ανάπτυξη του 
κλάδου σε αξία κατά 2,4% το χρόνο 
(CAGR 2019-2023), σύμφωνα 
με στοιχεία της Statista για την 
ευρωπαϊκή αγορά, με τα έσοδα να 
εκτιμώνται για το 2019 στα 207,6 
δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 228 δισ. 
δολάρια το 2023. Τη μερίδα του 
λέοντος στις πωλήσεις – σε αξία 
-  καταλαμβάνουν τα τυροκομικά 
και ακολουθεί το γάλα, με διόλου 
ευκαταφρόνητες επιδόσεις, 
κινούμενες περαιτέρω ανοδικά. 
Στον αντίποδα οι πωλήσεις σε όγκο, 
φέρνουν κυρίαρχο το γάλα και την 
κρέμα με 46,4 χιλ. mkg το 2019, 
αριθμός ωστόσο που αναμένεται να 
μειωθεί στα 45,2 χιλ. mkg το 2023. 
Το εάν θα δούμε προσεχές και 
στην Ευρώπη το brand Fairlife 
που ήδη διακινεί η Coca-Cola στην 
αμερικανική αγορά, είναι κάτι που 
αναμένεται με ενδιαφέρον. Σε κάθε 
περίπτωση οι υπάρχοντες παίκτες 
της γηραιάς ηπείρου, δεν μπορούν 
παρά να ανασυντάξουν τις δυνάμεις 
τους, αναμένοντας την είσοδο του 
κολοσσού των αναψυκτικών και 
στα δικά τους χωράφια. 
Γιώργος Λαμπίρης

KANAKI: Πουλάει 1 εκατ. σπανακόπιτες στις 
ΗΠΑ και μπαίνει με νέο κωδικό στην Picard    
To 30% του τζίρου της μέσω προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας 

Περισσότερα από 1 εκατ. 
τεμάχια σπανακόπιτας, πουλάει 
ετησίως στις Ηνωμένες 
Πολιτείες η εταιρεία kανάkι, 
όπως λέει στο FOODReporter 
ο διευθυντής marketing 
και εξαγωγών της Hellenic 
Quality Foods, Χρόνης 
Καλογρίδης. «Ξεκινήσαμε τη 
συνεργασία στην Αμερική 
το 2015. Η συνταγή που 
πουλάμε είναι με φύλλο 
κρούστας, προσαρμοσμένοι 

στις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε ταψί των 400g. H έναρξη της 
συνεργασίας έγινε σε έκθεση τροφίμων. 
Ξεκινήσαμε να στέλνουμε διαρκώς δείγματα και ακολούθησε μία εκτεταμένη 
γραφειοκρατική διαδικασία. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, ήταν ότι 
δυσκολευτήκαμε αρκετά να πείσουμε τους προμηθευτές μας να μας χορηγήσουν τα 
πιστοποιητικά που απαιτούνται. 
Οι retailers στην Αμερική δεν ζητούν πιστοποιητικά, μόνο για την πρώτη ύλη που 
χρησιμοποιούμε, αλλά θέλουν να γνωρίζουν με ποιο προμηθευτή συνεργαζόμαστε, 
όντας υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τη συνεργασία μαζί του σε όλο το διάστημα 
της συνεργασίας μας στην Αμερική. Από τις πρώτες συζητήσεις έως και την πρώτη 
φόρτωση, μεσολάβησαν τουλάχιστον δέκα μήνες».
Η δραστηριοποίησή μας στην Αμερική εμφανίζει σημαντικές προοπτικές, 
εάν αναλογιστείτε ότι οι 1 εκατ. σπανακόπιτες, διατίθενται σε αλυσίδα 500 
καταστημάτων και δεδομένου ότι υπάρχουν retailers πολύ μεγαλύτερου 
βεληνεκούς. 
Με το συγκεκριμένο retailer, εκτός από τη σπανακόπιτα, η οποία αποτελεί 
μόνιμο κωδικό, έχουμε συνεργαστεί και με ορισμένους εποχιακούς κωδικούς – 
πρασοπιτάκια, φύλλο κρούστας, μπακλαβά -, οι οποίοι τοποθετούνται στα ράφια 
κυρίως στο χρονικό διάστημα από Οκτώβριο έως και Φεβρουάριο.
«Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε την πρώτη μας αποστολή με το δεύτερο μόνιμο 
κωδικό private label προϊόντος σε συνεργασία, o oποίος τοποθετείται στα ράφια 
στα μέσα Μαΐου», επισημαίνει ο κύριος Καλογρίδης. Επιπλέον, η kανάkι στο πλαίσιο 
συνεργασίας που διατηρεί με την αλυσίδα, Picard, η οποία πραγματοποιεί φεστιβάλ 
– αφιέρωμα στη μεσογειακή διατροφή, θα διαθέσει και το φύλλο κρούστας 
στα καταστήματά της. Σε ό,τι αφορά στην πορεία του 2018, ο ίδιος επισημαίνει 
ότι ο κύκλος εργασιών κινήθηκε πτωτικά, γεγονός που αποδίδεται στη διακοπή 
συνεργασίας με ελληνική επιχείρηση στον τομέα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, 
με στρατηγική επιλογή στην περαιτέρω εξάπλωση εκτός συνόρων. 
Όπως σημειώνει τέλος ο κύριος 
Καλογρίδης, ιδιαίτερα αποτελεσματική 
είναι η δραστηριοποιήση το τελευταίο 
χρονικό διάστημα στην αγορά στην 
Αυστραλιάς, στην οποία τα προϊόντα της 
εταιρείας παρουσιάζουν ικανοποιητική 
κινητικότητα.
Γιώργος Λαμπίρης

Χρόνης Καλογρίδης, Διευθυντής Μarketing και Εξαγωγών,  
Hellenic Quality Foods

30% του τζίρου της kανάkι μέσω pl 
(αφαιρώντας τις παροχές στα s/m)

Κύκλος εργασιών
2018: €104,3 εκατ. 
2017: ~ €100 εκατ. 
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Γαϊτανίδης: Βιολογικό κατσικίσιο γάλα  
και κεφίρ και νέο κατάστημα στη Ν. Σμύρνη    
«Μακρύς ο δρόμος» για τις εξαγωγές 

Νέα σειρά βιολογικών γαλακτοκομικών 
προϊόντων από την Οικογένεια Γαϊτανίδη.  
Το τελευταίο δίμηνο, η οικογένεια παραγωγών 
από την Καρδίτσα έχει λανσάρει:
• Βιολογικό Γάλα Πλήρες και Ελαφρύ 
(συσκευασία 1l)
• Βιολογικό Κατσικίσιο Γάλα (1l)
• Κατσικίσιο και πρόβειο γιαούρτι (200γρ)
• Αγελαδινό γιαούρτι (200 γρ)

• Ρυζόγαλο (200 γρ)
• Κατσικίσιο κεφίρ (500 ml). 
Τα προϊόντα παράγονται με γάλα από τις 2 πιστοποιημένες φάρμες του νομού 
Καρδίτσας, όπως είπε στο FOODReporter ο υπεύθυνος παραγωγής, Ζήσης 
Γαϊτανίδης, που βρίσκονται σε υψόμετρο 600 – 700 μέτρων και τα ζώα είναι 
ελευθέρας βοσκής. 
Τα προϊόντα θα διατίθενται στις αγορές της Καρδίτσας, του Βόλου και της Αθήνας. 
Στην Αθήνα ανοίγει νέο σημείο στη Νέα Σμύρνη, στη Λεωφόρο Βενιζέλου, κοντά 
στην κεντρική πλατεία. Στις περιοχές που δεν υπάρχει κατάστημα, η διάθεση των 
προϊόντων γίνεται με συνεργαζόμενα delicatessen καταστήματα. Όπως μας είπε ο κ. 
Γαϊτανίδης, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασία με σούπερ μάρκετ. 

Μακρύς ο δρόμος για το εξωτερικό
Ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για την εξαγωγή προϊόντων, ωστόσο, «είναι μακρύς ο 
δρόμος» για το εξωτερικό, όπως μας είπε ο κ. Γαϊτανίδης, αφού τα προϊόντα έχουν 
σύντομη ημερομηνία λήξης (έως 17 ημέρες) και δεν υπάρχει η δυνατότητα να 
φτάσουν σε απομακρυσμένες αγορές. 
Λήδα Δεληγιάννη

Adus: Συνεργασίες 
με Hell, Παλίρροια, 
Cardinal και Sahara     
Στόχος η παροχή 
outsourcing υπηρεσιών 
πωλήσεων και 
merchandising 

Nέες συνεργασίες με τέσσερις 
ελληνικές επιχειρήσεις υπέγραψε 
η Adus με σκοπό την παροχή 
outsourcing υπηρεσιών 
πωλήσεων, merchandising και 
παραγγελιοληψίας, υλοποιώντας 
παράλληλα και πρωθητικές 
ενέργειες σε καταστήματα σούπερ 
μάρκετ. 
Οι τέσσερις εταιρείες που εντάσσει 
στο χαρτοφυλάκιό της είναι οι 
HELL Energy Drink, Παλίρροια Α.Ε., 
Cardinal SA και Sahara. 
Η Adus από το 2009 διαγράφει 
αναπτυξιακή πορεία, παρέχοντας  
στις επιχειρήσεις ταχυκίνητων 
προϊόντων, εξειδικευμένες  
υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν 
στην προώθηση των προϊόντων  
τους στον κλάδο της λιανικής τόσο 
στην ελληνική όσο και στη διεθνή 
αγορά.

https://www.youtube.com/watch?v=YPuHJiA6a_U
https://www.youtube.com/watch?v=1YlMvziN3aQ
https://www.nielsen.com/gr/en/events/2019/shopper-trends-conference-2019.html
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Ενισχύσεις έως €400.000 για επενδύσεις  
στον Αγροδιατροφικό Κλάδο     
Πρόσκληση από την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης -Συνολικός προϋπολογισμός  
8 εκατ. ευρώ  

Πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 
έως €8 εκατ. ανακοίνωσε η Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ), 
μέσω του οποίου θα δοθούν ενισχύσεις από 
€50.000 έως και €400.000 στις επιχειρήσεις 
ως χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 
καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης 
επιχειρήσεων, του κλάδου Αγροδιατροφής.
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ειδικού 

στόχου 1: «Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία 
για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας 
της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)», στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020».

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι 
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας, οι οποίες 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο 
διαχειριστικές χρήσεις. 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν είτε ως Ανώνυμες Εταιρείες είτε ως 
Εταιρείες Περιορισμένης  Ευθύνης, Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες και ΙΚΕ, 
ατομικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές του ν. 4019/2011 
(ΚΟΙΝΣΕΠ). 
Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.

Ποιες δαπάνες χρηματοδοτούνται
Επιδοτούνται προτάσεις που αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική 
έρευνα, ή/και πειραματική ανάπτυξη, και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με 
την αλυσίδα αξίας αγροδιατροφής.

• Έρευνα και Ανάπτυξη: 
i. Δαπάνες προσωπικού στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο. 
ii. Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό. 
iii. Δαπάνες κτιρίων και γηπέδων. 
iv. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
v. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο 
αποτέλεσμα του έργου, καθώς και vi. Μελέτες σκοπιμότητας.

• Καινοτομία:
i. Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
ii. Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων 
iii. Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της 
καινοτομίας.

Τα ποσοστά χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση δίνεται ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. 
Ανάλογα με τις προϋποθέσεις, τα ποσοστά ενίσχυσης μπορούν να κυμανθούν 
από 25% έως και 75%, ενώ δίνεται η δυνατότητα προσαύξησης των ποσοστών 
ενίσχυσης κατά 15% και έως 80%. 
Η διάρκεια των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
24 μήνες.
Η υποβολή των προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει τη 16η Απριλίου 2019 και να 
διαρκέσει έως την 30ή Μαΐου 2019.

Εργοστάσιο 
παραγωγής γάλακτος 
στην ΕΕ ερευνά η 
Coca-Cola   
Στην Ιρλανδία στελέχη του 
ομίλου 

Μονάδα παραγωγής γάλακτος ερευνά 
ο κολοσσός του beverage, Coca-Cola. 
Σύμφωνα με την Irish Farmers Journal, 
στελέχη του ομίλου βρίσκονται στο 
Cork της Ιρλανδίας, όπου ψάχνουν 
υποψήφιες μονάδες από την ντόπια 
γαλακτοκομική παραγωγή. 
Υπενθυμίζεται ότι το 2014, η Coca-
Cola κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 
δικό της brand γάλακτος, Fairlife, 
το οποίο έχει λανσάρει ως «υγιεινό 
ρόφημα» γάλακτος που περιέχει 50% 
υψηλότερες πρωτεΐνες σε σχέση με το 
συμβατικό και 30% λιγότερα σάκχαρα. 
Η εταιρεία επιδιώκει να διαφοροποιηθεί 
σημαντικά από τις υπόλοιπες εταιρείες 
του κλάδου, προσφέροντας επιλογές 
χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας 
σε ζάχαρη και η Ιρλανδία έχει 
συμβολική σημασία ως χώρα 
επένδυσης αφού έχει επιβάλλει ειδικό 
φόρο στα ζαχαρούχα προϊόντα. 
Οι εκπρόσωποι της Coca-Cola 
επισκέφτηκαν το Teagasc Moorepark 
στο Cork και το Κέντρο Τεχνολογιών 
Επεξεργασίας Γαλακτοκομικών (DPTC) 
του Πανεπιστημίου Limerick. 
Φέτος, ο όμιλος ολοκληρώνει 
επένδυση €75 εκατ. για μια νέα μονάδα 
παραγωγής γαλακτοκομικών Fairlife 
στο Οντάριο του Καναδά. 
Ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι 
από τον όμιλο ούτε είναι γνωστό αν 
με την σχεδιαζόμενη «εγκατάσταση» 
στην Ιρλανδία η Coca-Cola θέλει να 
φέρει δικά της γαλακτοκομικά στην 
ευρωπαϊκή αγορά. 

http://www.packagingawards.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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www.thestoreconference.gr

14/05/19 Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Τ ο μεγαλύτερο συνέδριο στην Ελλάδα για το φυσικό κατάστημα 
& το shopping experience επιστρέφει με επίκαιρη θεματολογία, 
καταξιωμένους ομιλητές και ένα tech demo booth που θα μας 

“μεταφέρει” στο κατάστημα του μέλλοντος!

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
  Experiential Retail and the future of physical stores:  

Το Experiential Retail ως αναδυόμενη τάση και το μέλλον  
του φυσικού καταστήματος.

  Exponential Technologies shaping the shopping experience:  
Η καινοτομία και η ψηφιακή τεχνολογία,  
καταλύτες που αλλάζουν το πρόσωπο του retail.

  Personalized in-store experience vs. E-Commerce:  
Η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και αγοραστική εμπειρία  
στο φυσικό κατάστημα ως αντίβαρο στην αυξανόμενη ανάπτυξη  
του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

   ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | CΕΟ, Green Break SLR (“Γρηγόρης” - Ρουμανία)
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΏΤΗΡΑΚΟΣ | CEO, powerX.tech
 ΙΑΣΏΝ ΦΛΟΥΡΗΣ | Προϊστάμενος Τμήματος Στήριξης I-Bank Store, Εθνική Τράπεζα
  ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΔΙΏΣ | Αρχιτέκτονας, Chadios+Associates 

Θα ανακοινωθούν προσεχώς περισσότεροι ομιλητές

EXPERIENTIAL RETAIL IS THE FUTURE

Media Sponsor 

http://www.thestoreconference.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: Ξένια Μαντζιώρη, Τ: 210 6617777 
(εσωτ. 164) E: xman@boussias.com

ΧΟΡΗΓΊΕΣ: Κατερίνα Μπουσμπουκέα, Τ: 210 6617777 
(εσωτ. 128), Ε: kbousboukea@boussias.com

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Χάρης Πορέτσης, Τ: 210 661 7777 
(εσωτ. 139) E: poretsis@boussias.com

Υπό την Αιγίδα 

Ανάπτυξη πέρα  
από τα καθιερωμένα

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019  
ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού  

«Ελληνικός Κόσμος» Αίθουσα «Αντιγόνη»

OPENING KEYNOTE 
ADDRESS 

Lord  
Stuart Rose 
Chairman,  
OCADO

www.selfserviceceoforum.gr

«Παρά το γεγονός ό,τι η Ocado έχει μερίδιο μό-
λις 1,3% στο βρετανικό λιανεμπόριο τροφίμων, 
η χρηματιστηριακή της αξία ξεπερνά τα 7 δισ. λί-
ρες, κυρίως λόγω της τεχνολογίας που έχει ανα-
πτύξει στην online πλατφόρμα της, η οποία δίνει 
σε λιανέμπορους την υποδομή και το software 
που απαιτείται για να ανταγωνιστούν τεχνολογι-
κούς γίγαντες, όπως η Amazon»

Reuters

Μασούτης, Friesland, Μέλισσα και Convert, 
Best Workplaces 2019     
Tα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα  

Στη λίστα των 10 ελληνικών επιχειρήσεων που 
απασχολούν περισσότερους από 251 εργαζόμενους 
και διαθέτουν το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, 
εντάχθηκαν από το χώρο των τροφίμων η Διαμαντής 
Μασούτης Α.Ε., η οποία βρίσκεται στην 3η θέση της 
σχετικής κατάταξης και η Friesland Campina Hellas, η 
οποία καταλαμβάνει την 5η θέση. 
Ταυτόχρονα, στην κατηγορία 50-250 εργαζόμενοι 
στην πρώτη δεκάδα βρίσκεται η Μέλισσα Κίκιζας 
ΑΒΕΕ, η οποία κατατάσσεται στην 7η θέση της 
δεκάδας, ενώ στην κατηγορία 20-49 εργαζόμενοι 
στην 3η θέση της σχετικής πεντάδας βρίσκεται η 
Convert Group, εταιρεία συμβουλευτικής στο digital, 
αλλά και έρευνας αγοράς. 
Το Great Place to Work Hellas ανακοίνωσε την 

Κυριακή 7 Απριλίου 2019 τα αποτελέσματα της έρευνας Best Workplaces 2019, 
η οποία αξιολογεί το εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, με τα ονόματα των 
καλύτερων εταιρειών που διακρίνονται για φέτος.
Στην έρευνα Best Workplaces 2019, η οποία διεξήχθη για 17η συνεχή χρονιά 
στη χώρα μας με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business 
School, The American College of Greece, διακρίνονται 25 επιχειρήσεις, οι οποίες 
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Διακριτή λογιστική για τις πληρωμές των 
Ενώσεων Παραγωγών     
Υπεγράφη ΚΥΑ  

Την κοινή υπουργική 
απόφαση (ΚΥΑ) για την 
επίλυση των προβλημάτων 
πληρωμής στις Οργανώσεις 
Παραγωγών, στις Ενώσεις 
και στις Ομάδες Παραγωγών, 
υπέγραψαν οι συναρμόδιοι 
υπουργοί. 
Η ΚΥΑ προβλέπει την 
τήρηση λογαριασμού 
παρακολούθησης 
δοσοληψιών μεταξύ της 
νομικής οντότητας του 

συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου και της οργάνωσης ή ομάδας παραγωγών, 
από τις Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Ενώσεις τους (Ε.Ο.Π.) καθώς και 
τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π). 
Οι  Ομ.Π., ΟΠ ή ΕΟΠ θα πρέπει να τηρούν βιβλία ειδικής λογιστικής ώστε να 
είναι δυνατή η δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους (απόφαση 
40000/28-02-2003). 
Επιπλέον, στην περίπτωση που τα μέλη αποτελούν το σύνολο των μελών της 
νομικής οντότητας, μπορούν οι νομικές οντότητες να τηρούν το λογιστικό τους 
σύστημα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για αυτές στην ισχύουσα νομοθεσία.

Γιώργος Μαύρος, Διευθύνων 
Σύμβουλος, Great Place to Work 
Hellas

Εγκαινιάζει  
δυο νέα καταστήματα  
η Μασούτης   
Δυο νέα καταστήματά της εγκαινιάζει 
η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Μασούτης 
αυτή την εβδομάδα.
Και τα δυο νέα καταστήματα 
βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη, στις 
οδούς Αγίας Σοφίας 46, στο κέντρο 
της πόλης και Δελφών 113, στην 
περιοχή της Ανάληψης. 
Με τα εγκαίνια το δίκτυο της 
Μασούτης αριθμεί πλέον 332 
καταστήματα.

http://www.selfserviceceoforum.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print


BOUSSIAS COMMUNICATIONS 8

Τρίτη 09 | 04 | 2019  #0030

Θεσμικές προτάσεις για τις προσφορές στο 
λιανεμπόριο       
Τι στοχεύει να αλλάξει το υπουργείο Οικονομίας 

Δύο παρεμβάσεις στο πλαίσιο 
λειτουργίας των εμπορικών 
καταστημάτων υπό καθεστώς 
εκπτώσεων δρομολογεί 
το Υπουργείο Οικονομίας, 
ώστε να βελτιώσει τον 
ανταγωνισμό στη λιανική, 
να καταστήσει απόλυτα 
διακριτές τις περιόδους 
στις οποίες το εμπόριο δεν 
τιμολογεί εκπτωτικά, αλλά 
και να περιορίσει τις αθέμιτες 
πρακτικές που αποτελούν 

τακτικό φαινόμενο, σε μια αγορά που έχει συνηθίσει τον καταναλωτή να αναζητεί 
σε μόνιμη βάση εκπτωτικές τιμές.
Ειδικότερα το υπουργείο φέρεται να προσανατολίζεται στην κατάργηση των 
ενδιάμεσων δεκαήμερων εκπτώσεων, διατηρώντας ωστόσο σε ισχύ τη διάταξη 
που εξουσιοδοτεί τον αντιπεριφερειάρχη να καθορίζει με απόφασή του ενδιάμεσες 
εκπτώσεις σε τοπικό επίπεδο. 
Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται μια πιο ευέλικτη οργάνωση των εκπτωτικών 
περιόδων, σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, στο 
πλαίσιο ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού. 
Το δεύτερο μέτρο που εξετάζει το υπουργείο είναι η κατάργηση του ανεφάρμοστου 
στην πράξη ποσοτικού περιορισμού των προσφορών στο 50 % του συνόλου των 
ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα. 
Πρόκειται για μέτρο το οποίο πέραν του ότι ουδέποτε εφάρμοσε η αγορά, δεν 
κατέστη δυνατό και για το υπουργείο να παρέμβει ελεγκτικά επιβάλλοντας στους 
παραβάτες τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Γιατί περιορίζεται η διάρκεια των εκπτώσεων
Παράγοντες του υπουργείου δηλώνουν ότι, έχοντας αξιολογήσει την εφαρμογή 
του ισχύοντος πλαισίου, διαπιστώνουν πως οι τέσσερις εκπτωτικές περίοδοι στη 
διάρκεια του έτους, δεδομένων και των περιόδων προσφορών και προωθητικών 
ενεργειών, στο πλαίσιο δράσεων όπως η Black Friday ή η περίοδος προσφορών 
μετά τα Χριστούγεννα και η περίοδος προσφορών το Σεπτέμβριο για τη διάθεση 
των εμπορευμάτων stock, συνιστούν ουσιαστικά ένα συνεχόμενο διάστημα 
εκπτώσεων. 
Με αυτόν τον τρόπο, εξηγούν,  ο καταναλωτής εκπαιδεύεται συνεχώς στο να 
περιμένει μειωμένη τιμή ή πρόσθετο όφελος στις αγορές του, χωρίς να είναι 
διακριτό, εάν αυτό αποτελεί έκπτωση, προσφορά ή προωθητική ενέργεια. 
Προσθέτουν, δε, ότι με τη συνεχόμενη περίοδο εκπτώσεων οι καταναλωτές 
συνηθίζουν σε αγορές σε μειωμένες τιμές, ενώ αυξάνονται οι ανταγωνιστικές 
πιέσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν το stock για να 
ακολουθήσουν. 
Επιπλέον, όπως αναφέρουν, αυξάνονται τα κίνητρα για αθέμιτες πρακτικές 
αναφορικά με την επικοινωνία εκπτώσεων και προσφορών (όπως για παράδειγμα 
η παραπλανητική διαφήμιση). Τέλος, παρατηρείται μια μετατόπιση του τζίρου από 
τις παραδοσιακές εκπτωτικές περιόδους προς νέες προωθητικές ενέργειες και 
περιόδους προσφορών. 
Πλάτωνας Τσούλος

€5,43 δισ. οι 
ελληνικές εξαγωγές 
τροφίμων το 2018   
Ελαιόλαδο, τυρί και ψάρια 
τα πιο εξαγώγιμα προϊόντα 

Τα €5,43 δισ. άγγιξαν οι ελληνικές 
εξαγωγές τροφίμων το 2018, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, 
αυξημένες κατά €400 εκατ. σε σχέση 
με το 2017. 
Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο πήρε τη 
μερίδα του λέοντος με τις εξαγωγές να 
αγγίζουν τα €530 εκατ. (αύξηση κατά 
€117 εκατ. σε ετήσια βάση). 
Τη μεγαλύτερη ζήτηση για ελληνικό 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είχε 
η Ιταλία. Η ιταλική αγορά ήταν 
ο μεγαλύτερος πελάτης των 
ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών και 
ακολούθησαν η Γερμανία, η Μεγάλη 
Βρετανία και οι ΗΠΑ. Πλην της πρώτης 
δεκάδας των χωρών-πελατών των 
ελληνικών προϊόντων για το 2018, 
αξίζει να σημειωθεί, η άνοδος στην 
κατάταξη της Κίνας (17η θέση από 
13η) και της Σλοβενίας κατά δέκα 
θέσεις. Τα ελληνικά τυροκομικά 
προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της 
φέτας, οι καρποί ελιάς αλλά και τα 
ψάρια ακολούθησαν στις επόμενες 
θέσεις των πιο εξαγώγιμων ελληνικών 
τροφίμων. 
Ειδικότερα, τα αγροτικά προϊόντα 
σημείωσαν άνοδο 6,4% των εξαγωγών, 
σε €5.914,3 εκ. από €5.558,8 εκ. 
Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία 
του Συνδέσμου Εξαγωγέων είναι 
ενδεικτικά της έντασης στη ροή των 
ελληνικών εξαγωγών κατά τη χρονιά 
που μας πέρασε, με την Ελλάδα να 
αποτελεί μία ισχυρή επωνυμία στο 
εξωτερικό.
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Στοχευμένες ενισχύσεις για τη Βιολογική 
Κτηνοτροφία     
Μέχρι 22 Απριλίου οι αιτήσεις 

Στοχευμένη προκήρυξη για ενισχύσεις για τη Βιολογική Κτηνοτροφία εξέδωσε το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι ενισχύσεις εντάσσονται στη Δράσης 11.2.2 «Για 
τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» 
του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020. Αιτήσεις θα κατατίθενται από 11 μέχρι 22 Απριλίου  
(ΕΔΩ η εγγραφή και ΕΔΩ η επεξεργασία της αίτησης). Δικαιούχοι είναι ήδη 
πιστοποιημένες βιολογικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες έχουν 
επενδύσει στη βιολογική παραγωγή ζωικών προϊόντων και επιθυμούν να 
συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. 
Ο προϋπολογισμός της στοχευμένης δράσης είναι €15 εκατ. εκ των οποίων τα 
€9,35 εκατ. αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τα €5,65 εκατ. αφορούν 
τη Θεσσαλία.

Το ύψος της ενίσχυσης

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος 
για πυκνότητα Βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ha

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ
ΔΙΑΦΥΓΟΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτοςΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αιγοπρόβατα 211 36 247

Βοοειδή* με 
κρεατοπαραγωγική / 

μικτή κατεύθυνση
267 13 280

Βοοειδή* με 
γαλακτοπαραγωγική / 

μικτή κατεύθυνση
333 14 347

*Στα βοοειδή συμπεριλαμβάνονται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφία
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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

Αρχισυντάκτης: Γιώργος Λαµπίρης 

εσωτ: 389, e-mail: glampiris@boussias.com

Σύνταξη – Επιµέλεια: Λήδα ∆εληγιάννη 

εσωτ: 277, e-mail: ldeliyianni@boussias.com

Υπεύθυνος ∆ιαφήµισης: Πέτρος Τσάτσης 

εσωτ: 388, e-mail: ptsatsis@boussias.com

Υπεύθυνη Συνδροµών: Αµαλία Ψιλούδη 

εσωτ. 231, e-mail: apsiloudi@boussias.com

Αrt Director: Γιώργος Τριχιάς

Σελιδοποίηση: Εύη Μπάβα

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Τ: 210 6617777 

F: 210 6617778, 

∆: Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας

www.boussias.com

Εκδότης:

 

Μιχάλης Μπούσιας

∆ιευθυντής Εκδόσεων: ∆ηµήτρης Κορδεράς

∆ιευθυντής Συνεδρίων και Βραβείων: 
Νικόλας Κονδάκης

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. 

Find us on

Τιµή ετήσιας συνδροµής: 224€ + ΦΠΑ

Ο οινοποιός έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του αποκλειστικά στο νέο μέτωπο. Όλες 
οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη οδηγούν στο επόμενο βήμα το τελευταίο 
χρονικό διάστημα. Όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή, σε μία περίοδο 
που παραγωγικά δεν υπάρχει δραστηριότητα, η επιχείρησή ετοιμάζει το επόμενό της 
χτύπημα, διευρύνοντας την παραγωγή της, καθώς διανύει τα τελευταία βήματα για την 
απόκτηση επιχείρησης με συγγενικό αντικείμενο με το δικό της. 
Οι εξελίξεις αναμένονται να ανακοινωθούν εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, 
το οποίο κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν αναμένεται να απέχει σημαντικά.

σΤόν πυθμενα

Νέο προϊόν Doritos 
Nachos αποκλειστικά 
για… θεάματα   
Η Frito-Lay έχει 11 
συνεργασίες franchise με 
τη Baseball League 

Ένα νέο προϊόν Doritos Nachos 
που προορίζεται αποκλειστικά για… 
σερβίρισμα μέσα στο γήπεδο ετοιμάζει 
η Frito-Lay, ιδιοκτησίας της Pepsi Co. 
Ενόψει της νέας περιόδου της Baseball 
League, μεγάλο αθλητικό γεγονός για 
τις ΗΠΑ, η εταιρεία θα λανσάρει το νέο 
προϊόν. 
«Πάντοτε κάνουμε συνεργασίες για 
να προσαρμόσουμε τις επιλογές 
τροφίμων που προσφέρουμε σε 
αυτό που θέλει το φίλαθλο κοινό» 
λέει η Dena vonWerssowetz, senior 
director του τμήματος marketing 
τροφίμων της Frito-Lay North America. 
«Γευστική ενίσχυση της εμπειρίας και η 
δημιουργία θετικών αναμνήσεων βοηθά 
την σύνδεση (του καταναλωτή) με το 
brand μας».
Η Frito-Lay έχει αποκλειστική 
συνεργασία τύπου franchise με 
11 διοργανώσεις της αμερικανικής 
Baseball League. Ενώ έχει και 
αντίστοιχες συνεργασίες για άλλων 
ειδών θεάματα, όπως τα σινεμά. 

https://www.facebook.com/FOODReportergr
https://www.linkedin.com/showcase/foodreporter-greece
https://www.youtube.com/boussiascomm
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration
https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/

