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Δ ιανύουμε ένα κρίσιμο τρί-
μηνο όπου ο ιδιωτικός 
και ο δημόσιος τομέας  
καλείται να λάβει όλα τα 

δεδομένα της παγκόσμια αγοράς, 
με σκοπό την κατάρτιση ρεαλιστικών 
υπολογισμών για το 2020. Καλούμα-
στε όλοι λοιπόν να προχωρήσουμε σε 
προβλέψεις οι οποίες θα πρέπει να λά-
βουν σοβαρά υπ’ όψιν τους, όχι μόνο 
το βελτιωμένο εσωτερικό κλίμα αλλά 
και τις νέες προκλήσεις που διαμορ-
φώνονται σε διεθνές επίπεδο. Μερικές 
από αυτές είναι : 

 Το ζήτημα της εξόδου της Μεγάλης 
Βρεταννίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 Ή επιβολή δασμών σε μεγάλο βαθμό 
από τις Ήνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

 Ή επιβολή δασμών από την Κίνα 
προς τις ΉΠΑ 

 Ή επιβολή υποχρεωτικών κανονι-
σμών που δημιουργούν οικονομική 
επιβάρυνση στις συσκευασίες προϊ-
όντων που εισάγονται στην Γερμανία 
(τέλη κυκλικής οικονομίας).

 Τα θέματα που αφορούν νέους πε-
ριβαλλοντικούς όρους στον τομέα της 
ανακύκλωσης καθώς και η επιβρά-
δυνση μεγάλων οικονομιών όπως η 
Γερμανία, η Ιταλία κ.α., είναι κάποιοι 
από τους εκατοντάδες παράγοντες  
που οφείλουμε να λάβουμε υπ’ όψιν 
μας. Οι παραδοσιακοί κλάδοι της ελ-
ληνικής οικονομίας (τουρισμός, αγρο-
τικά προϊόντα, πετρελαιοειδή) είναι 
εξαιρετικά «ευαίσθητοι» σε οποιαδή-
ποτε διατάραξη των παραγόντων που 
προαναφέρθηκαν. Είναι πολύ σημα-
ντικό η δημόσια διοίκηση και ειδικά οι 
επικεφαλής που έχουν την ευθύνη για 
το διεθνές χαρτοφυλάκιο της χώρας 
να συντονιστούν άμεσα, με σκοπό να 
αναδείξουν τις ευκαιρίες που παρουσι-
άζονται μέσα σε αυτό το θολό τοπίο 
που διαφαίνεται σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο. Η ανάλυση ρίσκου και η ανάλυση 
ευκαιριών είναι έννοιες απαραίτητες 
για την πολυπόθητη ανάπτυξη των Ελ-
ληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Δημήτρης Καραβασίλης,
CEO & founder
της DK marketing consultants. 

EDITORIAL
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Σύγχρονες τεχνολογίες
στη ναυτιλιακή βιομηχανία 
της Ελλάδας και της Γερμανίας

Μ ε μεγάλη συμμετοχή εκπροσώ-
πων υπουργείων, φορέων και 
επιχειρήσεων της Ελλάδας και 
της Γερμανίας, ολοκληρώθηκε 

χθες Συνέδριο με θέμα «Σύγχρονες τεχνο-
λογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ελ-
λάδας και της Γερμανίας», που πραγματο-
ποιήθηκε στους χώρους του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο 
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, κ. Ι. Πλακιωτάκης, ο οποίος, ευχαρί-
στησε το Επιμελητήριο για την πρωτοβουλία 
του να τιμήσει σε ειδική τελετή, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 25-09-2019, τα 100 χρό-
νια προσφοράς του Λιμενικού Σώματος, 
τονίζοντας ότι το Λιμενικό Σώμα αποτελεί 

διοικητικό μοντέλο σε παγκόσμιο επίπεδο, 
που εξυπηρετεί τη ναυτιλία, ενισχύοντας 
την ανταγωνιστικότητά της, αλλά και προ-
στατεύοντας τα θαλάσσια σύνορά της. Ως 
προς τις ναυτιλιακές τεχνολογίες αναφέρ-
θηκε στην πρόσφατη συνάντησή του με τον 
Οργανισμό ΙΜΟ, όπου τονίστηκε η σημασία 
της χρήσης του νέου «πράσινου καυσίμου», 
επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική πλοιοκτησία 
ανανεώνεται και επενδύει στην καινοτομία, 
πάντα και πρωταρχικά στα πλαίσια του σε-
βασμού του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Κλείνοντας το χαιρετισμό του ο Υπουργός 
τόνισε τη σημασία των στρατηγικών συνερ-
γασιών Ελλάδας – Γερμανίας, από τις οποί-
ες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έχουμε 
να κερδίσουμε και οι δύο πλευρές. 
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Το εν λόγω Συνέδριο, πραγματοποιήθη-
κε στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης πολυ-
μελούς επίσημης γερμανικής αποστολής 
στον Πειραιά, που διοργανώθηκε σε συνερ-
γασία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Πειραιώς με το  Ελληνογερμανι-
κό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
και την υποστήριξη του Ομοσπονδιακού 
Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της 
Γερμανίας και των Υπουργείων Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής της Ελλάδας. 

Σε ειδική πρωινή συνεδρία αναλύθηκαν 
από έμπειρους εισηγητές, το θεσμικό πλαί-
σιο, οι προοπτικές χρήσης νέων τεχνολο-
γιών και οι δυνατότητες συνεργασίας των 
2 χωρών στον τομέα της ναυτιλίας, ενώ η 
απογευματινή συνεδρία είχε ως αναφορά 
τις δυνατότητες εφαρμογής και χρηματοδό-
τησης των νέων τεχνολογιών. 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποι-
ήθηκαν με εξαιρετική επιτυχία, στοχευμένες 
επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ ελληνι-
κών και γερμανικών ομόλογων επιχειρήσε-
ων, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών 
και δικτύωσης στον τομέα της ναυτιλίας. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορ-
κίδης, στο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στις 
νέες προηγμένες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία, τονίζοντας ότι αυτές θα μετα-
μορφώσουν στο μέλλον, τον σχεδιασμό και 
την κατασκευή των πλοίων, την ασφάλειά 
τους, τις εμπορικές και τις επιχειρησιακές 
επιδόσεις τους. «Ή ευρεία χρήση ρομπότ, η 
εξέλιξη των επικοινωνιών, ο ψηφιακός με-
τασχηματισμός, τα εναλλακτικά καύσιμα 
θα είναι, μεταξύ άλλων, οι καίριοι παράγο-
ντες που θα επηρεάσουν δραματικά, μεταλ-
λάσσοντας τη ναυτιλία στο άμεσο μέλλον», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το Ε.Β.Ε.Π. με όχημα το Maritime Hellas, 
από τη πλευρά των επιχειρήσεων στήριξης 
και εξυπηρέτησης της ναυτιλίας, επιθυμεί 
να είναι πρωτοπόρο στην ανάπτυξη και 
στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, με 
στόχο τη συμβολή για ασφαλέστερη, πιο 
έξυπνη και πιο «πράσινη» ναυτιλία», κατέλη-
ξε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου, ευχαριστώντας ιδιαίτερα, για τη 
συμβολή και συνεργασία, την Πρεσβεία της 
Γερμανίας, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Υπ. Οικο-

νομίας και Ενέργειας της Γερμανίας για την 
αιγίδα του, και τα ελληνικά Υπ. Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πο-
λιτικής της χώρας μας για τη στήριξή τους.

Αντίστοιχους χαιρετισμούς απηύθυναν, η 
εκπρόσωπος του Τμήματος Ναυτιλιακής Οι-
κονομίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου 
Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, κα 
Ariane Kiesow και ο Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Πειραιά, κ. Άγγελος Κότιος, καθώς 
και ο Γενικός Δ/ντής του Ελληνογερμανικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 
Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, ο οποίος τόνισε 
την εξαιρετική σημασία της υλοποίησης της 
δράσης αυτής στον Πειραιά - που αποτελεί 
διεθνώς, έναν βασικό πυρήνα για τον ναυ-
τιλιακό κλάδο - και μάλιστα στο Ε.Β.Ε.Π., κα-
θώς το Επιμελητήριο επενδύει, θέτοντας τον 
κλάδο της Ναυτιλίας μεταξύ των πρωταρχι-
κών του στόχων.

Συμπερασματικά, το Συνέδριο, προσέφε-
ρε μία άριστη πλατφόρμα συνάντησης της 
ελληνικής δύναμης με την γερμανική τεχνο-
γνωσία, συστατικά που οδηγούν σε win win 
αποτελέσματα. 

Σημειωτέον ότι, στις 26 Σεπτεμβρίου, Πα-
γκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, το Ε.Β.Ε.Π. τίμησε 
στο πρόσωπο του Υπουργού, την ελληνική 
ναυτιλία, τον πιο εξωστρεφή και ανταγωνι-
στικό τομέα της οικονομίας μας, που στη-
ρίζει διαχρονικά την ευημερία της χώρας, 
αλλά και χιλιάδες ελληνικές οικογένειες.



=10 exportnews.gr

νέα - ειδήσεις

American Dream Meadowlands

Α πέχει από το κέντρο της Νέας 
Υόρκης περίπου 7 μίλια. Γειτνι-
άζει με έναν αυτοκινητόδρομο 
από τον οποίο διέρχονται σε ετή-

σια βάση πάνω από 100 εκατ. αυτοκίνητα. 
Χρειάστηκε να δαπανηθούν σχεδόν 5 δισ. 
δολάρια. Πέρασε από τα χέρια τριών δια-
χειριστών. Τα εγκαίνιά του ανακοινώθηκαν 
αρκετές φορές- η μια ήταν για φέτος τον 
Απρίλιο. Τη ανέγερσή του ξεκίνησε το 2003 η 
διάσημη στο χώρο της ψυχαγωγίας Xanadu 
αλλά όπως φαίνεται την κορδέλα θα κόψει 
η Triple Five, ένας κατασκευαστικός/ ψυχα-
γωγικός κολοσσός που ανήκει στην οικογέ-
νεια Ghermezian κι έχει αναπτύξει ανάλογα 
– αλλά όχι τόσο μεγάλα- mall όπως το West 
Edmonton Mall.

ΚΌΒΕΙ ΤΉΝ ΑΝΑΣΑ
Το ADM εκτείνεται σε εμπορικό χώρο 

450.000 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει ελεύ-
θερο χώρο 16 στρεμμάτων και θα φιλοξενεί 
περίπου 500 καταστήματα λιανικής. Μέσα 
στο mall θα δεσπόζει το νέο θεματικό πάρ-
κο Nickelodeon Universe του φερώνυμου 
τηλεοπτικού δικτύου ενώ έμφαση δίνουν οι 
δημιουργοί στο DreamWorks Water Park, 
της άλλης μεγάλης τηλεοπτικής/ κινηματο-
γραφικής εταιρείας, ένα νέο πάρκου νερού 
με πισίνες, υδάτινα σπορ κ.ά. Η τρίτη μεγά-
λη ατραξιόν του ADM θα είναι το Big Snow, 
το πρώτο κλειστό χιονοδρομικό κέντρο του 
κόσμου που εκτός από πίστα χιονοδρομίας 
θα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σαλέ. 

Μπροστά σε αυτές τις τρεις μεγάλες προ-
κλήσεις, τα υπόλοιπα ψυχαγωγικά δέλεαρ 
του mega mall φαντάζουν κάπως συμβα-
τικά: Legoland  φτιαγμένο από την φερώ-
νυμη εταιρεία παιχνιδιών, παγοδρόμιο μεγέ-
θους NHL, μικροσκοπικό γήπεδο γκολφ 18 
οπών με θέμα το Angry Birds, ένα ράντσο με 
λαγουδάκια και ένα πτηνοτροφείο. Φυσικά 
θα υπάρχουν rollercoaster,  κινηματογρα-
φικές αίθουσες, ενυδρεία, χώροι δημιουρ-
γικής απασχόλησης παιδιών, adventure 
games κ.ά.

Το εμπορικό κομμάτι του νέου mall θα 
καλύπτεται από καταστήματα κορυφαίων 
μαρκών αλλά  και πολυκαταστήματα  μεγά-
λων αλυσίδων ένδυσης και υπόδησης, κο-
σμηματοπωλεία ( έκλεισε χώρο το Tiffany & 
Company) κ.λπ. Όσο για την εστίαση, ένα 
τέτοιο mall δεν θα μπορούσε παρά να προ-
σφέρει τα πάντα: πάνω από 100 επιλογές 
για φαγητό, 20 εστιατόρια πλήρους εξυπη-
ρέτησης καθώς και θεματικά εστιατόρια.

Τον Οκτώβριο ανοίγει το νέο mega-mall στη Νέα Υόρκη

Τέλη Όκτωβρίου έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει το νέο εμπορικό κέντρο και 
ψυχαγωγικό πάρκο American Dream Meadowlands (ADM) στο East Rutherford του 
Νιού Τζέρσεϊ, πολύ κοντά στη Νέα Υόρκη. Ανήκει στην κατηγορία των mega-mall και 
η ανέγερσή του πέρασε από σαράντα κύματα. Σήμερα όμως όλοι είναι αισιόδοξοι ότι 
θα καταφέρει να προσελκύσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών από τη 
μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης (κι όχι μόνο) και να δώσει στην έννοια του mall την 
πλήρη κι απόλυτη έννοιά της.

Εξωτερική λήψη της χιονοδρομικής πίστας στο American 
Dream Meadowlands κατά την περίοδο κατασκευής της 
από την E. & S. Construction Engineers, Inc. για λογαρια-
σμό της Xanadu Mall. © https://commons.wikimedia.org, 
Creative Commons.
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ΤΌ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΌ ΠΕΙΣΜΑ

Αν κάτι θα πρέπει να κρατήσει ο Έλληνας 
αναγνώστης από τον ‘καταιγισμό’ των δυ-
νατοτήτων που προσφέρει ένα τέτοιο mega-
mall είναι η ιστορία πίσω από την κατασκευή 

του. Το American Dream Meadowlands συ-
νάντησε πολλά εμπόδια από το 2003 όταν 
ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανέγερσή του. 

Σε πρώτη φάση κατάφερε να αντιμετωπί-
σει τον σκεπτικισμό των τοπικών αρχών και 
κοινωνιών που ανησύχησαν για το μέγεθός 
του ενώ σε δεύτερη φάση αντιμετώπισε πολ-
λά προβλήματα με την έκδοση των ειδικών 
περιβαλλοντικών αδειών που χρειάζονταν τα 
επιμέρους κατασκευαστικά έργα.  Το σημα-
ντικότερο όμως ήταν οτι το έργο αντιμετώπι-
σε το φάσμα της απόλυτης διακοπής καθώς 
οι εταιρείες που το διαχειρίζονταν το εγκατέ-
λειψαν δύο φορές στο παρελθόν κάτω από 
το βάρος του οικονομικού κόστους.

Αλλά σε μια χώρα σαν τις ΗΠΑ, όπου οι 
επενδύσεις σχεδιάζονται εξονυχιστικά στον 
υπολογιστή πριν ξεκινήσουν, όπου οι δυ-
σκολίες παρακάμπτονται με τη συμβολή κοι-
νωνικών δυνάμεων  και το πιονέρικο πνεύ-
μα της επιβολής του ανθρώπου πάνω στις 
δυσκολίες συνεχίζει να επιβιώνει μεταξύ των 
σύγχρονων επιχειρηματιών, υπάρχει πάντα 
ένα Happy End το οποίo αναμένεται να γρα-
φτεί σε λίγες εβδομάδες.

Το νέο mega-mall φωτογραφημένο την πρώτη περίοδο 
κατασκευής. Η συνολική χρονική περίοδος εκτείνεται σε 16 
χρόνια- για μια μεγάλη περίοδο οι εργασίες είχαν διακοπεί 
λόγω οικονομικών προβλημάτων. © https://commons.
wikimedia.org, Creative Commons.

 Εντυπωσιάζει και τραβάει 
τα βλέμματα όλων των 
αμερικανικών media 
πριν καν ανοίξει τις πύλες 
του το American Dream 
Meadowlands στο Νιού 

Τζέρσεϊ. © Triple Five.
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Πάμε για ψώνια στου …Alibaba 

Μ ετά την εντατική ανάπτυξη των 
παντοπωλείων Hema,  ο εμπο-
ρικός κολοσσός της Alibaba 
κάνει ένα ακόμα βήμα στο ‘φυ-

σικό’ λιανεμπόριο με το ξεκίνημα ενός νέου 
τύπου καταστημάτων. Πρόκειται για το πρώ-
το  φυσικό κατάστημα επί ευρωπαϊκού εδά-
φους, το AliExpress. Το πρώτο κατάστημα, 
το οποίο πουλάει ηλεκτριές συσκευές, είδη 
γραφείου και εξοπλισμό λειτουργεί εντός 
του εμπορικού κέντρου Xanadu, στην πρω-
τεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη. Πρόκει-
ται για μια πόλη και μια χώρα που ενδιαφέ-
ρουν ιδιαίτερα τον κινεζικό επιχειρηματικό 
οργανισμό.

Το κατάστημα εκτείνεται σε 740 τ.μ.  και δια-
θέτει περίπου 1.000 προϊόντα από πάνω από 
60 μάρκες. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν 
φυσικό εκθεσιακό χώρο αφού οι πελάτες δεν 
πραγματοποιούν απευθείας από το κατάστη-

μα αγορές αλλά μέσω του site της AliExpress. 
Όπως είναι γνωστό η AliExpress αναπτύσσε-
ται μέσω ανάπτυξης ‘θυγατρικών’ εταιρειών 
σε διάφορα σημεία του πλανήτη οι οποίες 
χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της AliExpress 
καθώς και το δίκτυο παράδοσης πληρώνο-
ντας προμήθεια στη μητρική εταιρεία Alibaba 
η οποία έχει και τη διαχειριση των δεδομένων 
στις συναλλαγές αυτές.

Οι πωλήσεις υποστηρίζονται, όπως είναι 
φυσικό, από ένα ισχυρό δίκτυο logistics, με 
την φυσική έδρα της εφοδιαστικής αλυσίδας 
να βρίσκεται στις αποθήκες του ομίλου στο 
‘κέντρο’ της Ευρώπης, στη Λιέγη.

Σύμφωνα με διεθνείς επιχειρηματικούς ανα-
λυτές, η Alibaba στο εξής θα κινείται συνεχώς 
στον άξονα online-offline πωλήσεων κατά το 
δοκούν, προκειμένου να πετύχει το καλύτερο 
‘μείγμα’ πελατών, εξασφαλίζοντας επιπλέ-
ον αναγνωρισιμότητα  κι επισκεψιμότητα και 
στους δύο τύπους των καταστημάτων της.

Κοσμοσυρροή στο πρώτο φυσικό, 
ευρωπαϊκό κατάστημα- εκθεσιακό 
χώρο της Alibaba, το AliExpress 
στη Μαδρίτη και φωτογραφία από 
το εσωτερικό του
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Amazon:
‘Δεν πληρώνω- πληρώστε εσείς’

Ή  εφαρμογή του νόμου GAFA στη 
Γαλλία των πολλών προβλημάτων 
και των παρατεταμένων κοινωνικών 
συγκρούσεων έχει προκαλέσει αντι-

δράσεις στους κόλπους των γιγαντιαίων ομί-
λων online πωλήσεων κι ένας από αυτούς η 
Amazon σήκωσε το γάντι. Η αμερικανική επιχεί-
ρηση ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να πλη-
ρώσει το φόρο ύψους 3% που προβλέπει η νέα 
νομοθεσία και αντί γι’ αυτό, θα μετακυλήσει 
την επιβάρυνση στους προμηθευτές της.

Ο νόμος GAFA (πήρε το όνομά του από τις 
τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες της ψηφιακής 
οικονομίας, τις  Google, Apple, Facebook και 
Amazon), προβλέπει ότι από την 1η Οκτωβρί-
ου κάθε εταιρεία που πραγματοποιεί ετήσιο κύ-
κλο εργασιών ύψους άνω των 25 εκατ. ευρώ 
στη Γαλλία (και περίπου 750 εκατ. ευρώ σε κοι-
νοτικό έδαφος), είναι υποχρεωμένη να κατα-
βάλει έναν επιπλέον φόρο ύψους 3%. 

Με την τακτική αυτή, ορισμένες ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις, εν προκειμένω η γαλλική, επιχει-
ρούν από τη μια πλευρά να ‘προφυλάξουν’ 
το φυσικό εμπόριο που βάλλεται από την ψη-
φιακή οικονομία κι από την άλλη να συγκε-
ντρώσουν όσα περισσότερα έσοδα μπορούν 
σε μια εποχή που η αναζήτηση φορολογικών 
εσόδων έχει καταστεί όρος επιβίωσης για κά-
ποια από τα κράτη αυτά και προϋπόθεση για 
τη δημοφιλία των κυβερνήσεών τους. 

Σύμφωνα Ένωση Βιομηχανιών Υπολογιστών 

και Επικοινωνιών, ένα θεσμικό όργανο που εκ-
προσωπεί τα συμφέροντα του τεχνολογικού 
κλάδου, ο νόμος αφορά αυτή τη στιγμή 27 
εταιρείες που καλύπτουν τα κριτήρια και εκτός 
από τις τέσσερις προαναφερθείσες, περιλαμ-
βάνονται και οι Alibaba, eBay, Microsoft και 
Zalando.

Με δεδομένο ότι η Amazon France βρίσκεται 
πλέον απέναντι όχι μόνο στη γαλλική κυβέρνη-
ση αλλά συνολικά στη φορολογική φιλοσο-
φία που διέπει την Κομισιόν και στο φόντο της 
συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης ανάμεσα στον 
Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους για τη 
δασμολογική πολιτική ένθεν κακείθεν, η αντι-
παράθεση λαμβάνει άλλες διαστάσεις.  

Αντιδράει στον νόμο GAFA στη Γαλλία

Ό επιχειρηματικός – φορολογικός πόλεμος ανάμεσα στα εθνικά κράτη της Ευρώπης (όχι όλα για 
να είμαστε ακριβείς) και τους πολυεθνικούς (αμερικανικών συμφερόντων όμως…) εμπορικούς 
ομίλους που δραστηριοποιούνται -αποκλειστικά ή όχι- στο διαδίκτυο, μπαίνει από τις αρχές 
Όκτωβρίου σε μια νέα φάση. Κάποιοι συμβιβάζονται, άλλοι πάλι ετοιμάζονται για μάχη. 

Άλλοι πληρώνουν…
Στα μέσα Σεπτεμβρίου, η Google  συμφώ-

νησε να καταβάλει συνολικά 1,1 δισ. δολάρια 
(πάνω από ένα δισ. ευρώ) για να τερματίσει 
μια τετραετή έρευνα σχετικά με τις φορολο-
γικές της υποχρεώσεις στη Γαλλία. Το ποσό 
αποτελεί συνδυασμό πρόστιμου και αποπλη-
ρωμή των πρόσθετων φόρων που καταλογί-
στηκαν στην Google και δεν έχουν πληρωθεί 
όταν θα έπρεπε. 

«Έχουμε πλέον διευθετήσει φορολογικές και 
συναφείς διαφορές στη Γαλλία που έχουν μεί-
νει εκκρεμείς για πολλά χρόνια» αναφέρει σχετι-
κή ανακοίνωση της εταιρείας και συμπληρώνει: 
«Ο διακανονισμός αφορά ποσό 500 εκατομ-
μυρίων ευρώ που παραγγέλθηκε σήμερα από 
ένα γαλλικό δικαστήριο, καθώς και 465 εκατομ-
μύρια ευρώ σε πρόσθετους φόρους που είχα-
με συμφωνήσει να πληρώσουμε και αφορούν 
ουσιαστικά στα προηγούμενα οικονομικά μας 
αποτελέσματα». Από την πλευρά της η Apple, 
άλλη μια εταιρεία η οποία θα επηρεαστεί από 
την εφαρμογή του νόμου GAFA,  συμφώνησε 
στις αρχές του 2019 να καταβάλλει στις γαλ-
λικές αρχές βεβαιωμένους φόρους 570 εκατ. 
δολαρίων (περίπου 525 εκατ. ευρώ).

Ή Amazon αρνείται να καταβάλλει τον 
επιπλέον φόρο 3% που της έχει επιβάλλει 
η γαλλική κυβέρνηση. Το κόστος θα το 
μετακυλήσεις στους προμηθευτές της. © 
Aurelijus Valeiša/ https://www.flickr.com.
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Apple: νέο iPhone
και νέα τηλε-πλατφόρμα
Ή φθινοπωρινή ‘έφοδος’ της Apple ξεκίνησε  καθώς στα μέσα Σεπτέμβρη παρουσίασε στο Steve 
Jobs Theater στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια, τα νέα δημιουργήματά της και την πλατφόρμα 
AppleTv+. Είναι τα ‘όπλα’ μέσω των οποίων  θα υπερασπιστεί τη θέση της  στον στίβο της 
επικοινωνίας και της διασκέδασης. Στις ΉΠΑ, την Αμερική, τον κόσμο.

Ή  εταιρεία παρουσίασε τα νέα  
smartphone της iPhone 11 Pro και 
iPhone 11 Pro Max, τα νέα Apple 
Watch, τον διάδοχο του iPad και 

τη συνδρομητική πλατφόρμα ψυχαγωγίας 
AppleTv+, επιβεβαιώνοντας με τον πιο πα-
νηγυρικό τρόπο ότι ο φετινός χειμώνας θα 
είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς 
στη ιστορία των μαχών ανάμεσα στους τε-
χνολογικούς κολοσσούς. Ο  CEO της Apple 

Τιμ Κουκ θύμισε το γιατί αυτή η εταιρεία συνε-
χίζει να σχεδιάζει συναρπαστικά αντικείμενα: 
«Πραγματικά πιστεύουμε ότι δίνοντας στους 
ανθρώπους υπέροχα εργαλεία, τους βοηθά-
με να κάνουν υπέροχα πράγματα».

Τα νέα τηλέφωνα από ανοξείδωτο ατσάλι 
διαθέτουν τριπλή οπίσθια κάμερα, φέρουν 
οθόνες Super Retina XDR Display 5,8 και 6,5 
ιντσών, είναι εφοδιασμένα με το εξελιγμένο 
τσιπ A13 Bionic ενώ η μπαταρία τους θα δι-
αρκεί 4 ώρες περισσότερο από τα προηγού-
μενα μοντέλα.

Όσο για την φωτογραφική χρήση του, 
αυτή είναι πιο συναρπαστική από ποτέ: ευ-
ρυγώνιος φακός, υπερευρυγώνιος φακός 
για καθαρές λήψεις σε πολύ μικρούς χώρους 
(π.χ. ένα δωμάτιο)  και τηλεφακός ανάλυσης 
12 Megapixel προσφέροντας δυνατότητα 
λήψης βίντεο και σε ανάλυση 4K. 

Το νέο iPad με οθόνη, 10,2 ιντσών με 3,5 
εκατ. pixel, chip Α10 Fusion και έξυπνη 
πύλη σύνδεσης με τα διαθέσιμα πλη-
κτρολόγια – θήκες. Το σασί της νέας 
συσκευής αποτελείται αποκλειστικά 
από ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Tim Cook  και η  Deirdre O’Brien (senior vice president στο τμήμα Retail + People) 
υποδέχονται τους πρώτους πελάτες στο ανακαινισμένο κατάστημα της εταιρείας στην Πέμπτη Λεωφόρο της 
Νέα Υόρκης.© https://www.apple.com.
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ΝΕΑ APPLE WATCH 5
Η αμερικανική εταιρεία ρίχνει μεγάλο βάρος 

στα νέα έξυπνα ρολόγια της και όπως είναι 
αναμενόμενο το μάρκετινγκ που χρησιμοποι-
εί για την προβολή και την προώθησή τους 
υπερτονίζει τη χρηστικότητα των νέων προ-
ϊόντων ως ‘προσωπικός φύλακας’ ανθρώ-
πων με ζητήματα υγείας. Πιο συγκεκριμένα 
η εταιρεία προωθεί τα συγκεκριμένα προϊό-
ντα, εκτός όλων των άλλων κι ως συσκευές 
που μπορούν να αξιοποιηθούν στις επιστή-
μες της υγείας καθώς αμερικανοί πολίτες με 
καρδιαγγειακά προβλήματα χρησιμοποιούν 
τους αισθητήρες των έξυπνων ρολογιών για 
να παρακολουθούν τον οργανισμό τους. 

Όπως ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Ap-
ple Steady αφορά πλέον σχεδόν 400.000 
άτομα ενώ η Apple επιθυμεί να το διευρύνει 
προκειμένου να περιλάβει κι άλλα στοιχεία της 
ανθρώπινης υγείας που θα μπορούν να ‘πα-
ρακολουθούν’ τα ρολόγια αυτά και να ενημε-
ρώνουν σχετικά τους κατόχους τους (ακουστι-
κή ικανότητα, έμμηνος ρήση κ.ά.). Η εταιρεία 
διευκρίνισε φυσικά ότι  όλες οι πληροφορίες 
που επεξεργάζονται τα νέα ρολόγια παραμέ-
νουν απρόσωπες και ανώνυμες, για την προ-
στασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.  

ΕΡΧΕΤΑΙ Ή APPLE TV +
Η στιγμή κατά την οποία ο Τιμ Κουκ  παρου-

σίασε τη νέα  συνδρομητική υπηρεσία ταινι-
ών και σειρών AppleTv+  ήταν η κορυφαία 
στην εκδήλωση στο Steve Jobs Theater. 
Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη απά-
ντηση της εταιρείας στους άλλους τηλεπι-
κοινωνιακούς/ ψυχαγωγικούς κολοσσούς οι 
οποίοι βρίσκονται ή αναμένεται να βρεθούν 
στην αρένα της συνδρομητικής ψυχαγωγίας· 
τέτοιοι κολοσσοί είναι  οι Netflix, Prime Video 
(Amazon), Hulu και Disney.

Η AppleTv+  διαθέτει πλήρες πρόγραμμα, έχει 
ήδη αποκτήσει τα δικά της ‘αστέρια’ στο πλού-
σιο roaster καλλιτεχνών που αναμένεται να συ-
νεργαστούν μαζί της και οι πρώτες σειρές ήδη 
κάνουν την εμφάνισή τους μέσω τρέιλερ.  

Η νέα πλατφόρμα ξεκινάει επίσημα την 1η 
Νοεμβρίου ταυτόχρονα σε πάνω από 100 χώ-
ρες σε όλον τον κόσμο και θα κοστίζει 4,99 δο-
λάρια τον μήνα – η τιμή θεωρείται έκπληξη σε 
σχέση με τις σχεδόν διπλάσιες τιμές που χρε-
ώνουν άλλοι πάροχοι στις ΗΠΑ. Αξίζει να ση-
μειωθεί με κάθε αγορά νέας συσκευής Apple, 
οι χρήστες θα κερδίζουν έναν χρόνο δωρεάν 
συνδρομής στην πλατφόρμα. Δυνατό, ευρη-
ματικό μάρκετινγκ και  κορυφαίο περιεχόμενο. 
Ας περιμένουμε να δούμε πως θα πάει.

Πελάτες δοκιμάζουν τα νέα προϊόντα της σειράς 
Apple Watch Series 5 .© https://www.apple.com.

Στην επίσημη παρουσίαση των νέων προϊόντων της 
Apple, στις 10 Σεπτεμβρίου, στο Steve Jobs Theater 
στην Καλιφόρνια, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να 
περιεργαστούν το νέο iPad,  το νέο Apple Pencil  και 
το νέο Smart Keyboard.© https://www.apple.com.

Ο Tim Cook παρουσιάζει το τρέιλερ του ‘See’, του 
νέου επικού δράματος με πρωταγωνιστές τους 
Jason Momoa  και Alfre Woodard, το οποίο θα 
προβληθεί την 1 Νοεμβρίου στην νέα πλατφόρμα 
Apple TV+ .© https://www.apple.com.
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Σ ε περαιτέρω εμπορευματοποίηση 
των βασικών λειτουργιών της  – για 
τις οποίες έγινε παγκοσμίως γνω-
στή κι απολύτως αναγκαία- περνάει 

το τελευταίο διάστημα η Google. Πιο συ-
γκεκριμένα οι ‘Images’ της Google συνδέ-
ονται όλο και περισσότερο με τις αναζητή-
σεις στην κατηγορία ‘Αγορές’ αλλά και το 
αντίστροφο: όλο και περισσότερα προϊόντα  
της μηχανής αναζήτησης μαζί με τιμές, κρι-
τικές και πληροφορίες για τη διαθεσιμότητά 
τους ‘εισβάλλουν’ στα αποτελέσματα ανα-
ζήτησης εικόνων.

Ο στόχος είναι προφανής: η σύνδεση της 
(πολύτιμης για να αποκτηθεί) πληροφορίας 
με τη δυνατότητα αγορών σε μια κίνηση και 

η μετατροπή μιας μηχανής αναζήτησης σε 
ένα είδος ‘εικονικού εμπορικού κέντρου’, το 
οποίο ανά πάσα στιγμή και με κάθε ευκαιρία, 
προβάλει και προωθεί προϊόντα αλλά και δι-
εκπεραιώνει αγορές. 

Όπως είναι αναμενόμενο η κίνηση αυτή 
του αμερικανικού τεχνολογικού γίγαντα προ-
καλεί κραδασμούς: τόσο σε επίπεδο κλασι-
κού επιχειρηματικού ανταγωνισμού με όμο-
ρες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όσο και με τα ευ-
ρωπαϊκά κυρίως κράτη που πασχίζουν να 
διακριβώσουν όγκους πωλήσεων και να κα-
ταλογίσουν φόρους.

Είναι γνωστό ότι η Google βρίσκεται εδώ 
και πολλά χρόνια σε μια συνεχή αντιπαρά-
θεση με διάφορα ευρωπαϊκά κράτη αλλά και 
με την ίδια την Κομισιόν η οποία, στο πρό-
σφατο παρελθόν, επέβαλε πρόστιμο 2,4 δισ. 
ευρώ στην αμερικανικών συμφερόντων εται-
ρεία για ‘αθέμιτο ανταγωνισμό’.

Με μια Ευρώπη που κινείται στις παρυφές 
της ύφεσης και με την ασιατική πίεση στις 
αγορές να εντείνεται, είναι απολύτως βέβαιο 
ότι στο επιχειρηματικό/ εμπορικό σήριαλ θα 
ακολουθήσουν κι άλλα επεισόδια.

Εμπορική ‘στροφή’ της  Google

Ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολου-
θεί τις εμπορικές κινήσεις της Google 
επί κοινοτικού εδάφους και αναζη-
τάει περιπτώσεις ‘αθέμιτου ανταγω-
νισμού’. Ενίοτε επιβάλλει και πρόστι-
μα… © Sébastien Bertrand/ flickr.
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Ε ίναι γνωστό ότι οι κορυφαίες πολυε-
θνικές επιχειρήσεις, ειδικά αυτές των 
καταναλωτικών προϊόντων, δεν αλ-
λάζουν τον λογότυπό τους αλλά τον 

τροποποιούν ελαφρά στο πέρασμα των χρό-
νων· το τελικό, σημερινό αποτέλεσμα μοιάζει 
τόσο διαφορετικό αλλά και τόσο οικείο με το 

αρχικό. Δείτε μόνο το κοχύλι της Shell, το μήλο 
της Apple ή τον λογότυπο της Coca-Cola.

Τι γίνεται όμως όταν οι περιστάσεις απαι-
τούν κάποιες αλλαγές, όταν έχουν ήδη περά-
σει δεκαετίες από το τελευταίο ‘φρεσκάρισμα’; 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η αλλαγή καθίσταται 

Ikea: νέος λογότυπος
Η αναγνωρισιμότητα στο ‘παγκόσμιο χωριό’

Γ ια πόσο καιρό θα οδηγεί ο άνθρω-
πος αυτοκίνητα; Αν και το ρώτημα 
αυτό δεν είναι πλέον …ρητορικό, 
καθώς η τεχνολογία των αυτοκινού-

μενων οχημάτων κινείται γρήγορα, οι αυτοκι-
νητοβιομηχανίες επιδιώκουν να μετατρέψουν 
το χρόνο που περνάει ο σύγχρονος οδηγός 
πίσω από το τιμόνι σε μια ‘όαση ευεξίας’. Για 
όσο κρατήσει…

Αν στην αρχή ο στόχος των αυτοκινήτων 
ήταν η αντοχή του αμαξώματος, στη συνέ-
χεια η ταχύτητα της (μετα)κίνησης και μέχρι 
πρόσφατα η παθητική (κι η ενεργητική στη 
συνέχεια) ασφάλεια, σήμερα φαίνεται πως 
η τάση είναι δημιουργία ενός ευχάριστου, 
ενδεχομένως χαλαρωτικού περιβάλλοντος. 
Τάση η οποία απαντάται και σε άλλες δημό-
σιες εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής: χώροι 
χαλάρωσης σε εργασιακούς χώρους και αε-

ροδρόμια, ομάδες αυτογνωσίας κι ευεξίας 
σε πανεπιστήμια κι επιχειρήσεις κ.ά.

Η νέα τάση στο χώρο της αυτοκινητοβι-
ομηχανίας είναι αυτοκίνητα που μπορούν 
με βάση ένα συγκεκριμένο λογισμικό να δι-
αγνώσουν τη διάθεση του οδηγού μόλις 
αυτός εισέλθει στο εσωτερικό τους. Και να 
‘ανταποκριθούν’ ανάλογα. Το άγχος κι ο 
εκνευρισμός ‘ανιχνεύονται’ και το αυτοκίνητο 
προσαρμόζει ανάλογα τον εσωτερικό φωτι-
σμό ή αρωματίζει την εσωτερική ατμόσφαι-
ρα ψεκάζοντας το ειδικό αρωματικό αέριο. 
Η μουσική, που επίσης αυτοματοποιημένα 
ακούγεται σε κάποιες εφαρμογές αυτής της 
λογικής, παίζει κι αυτό το ρόλο της.

 Η Kia, η Hyundai και η Mercedes έχουν 
ήδη λανσάρει οχήματα εφοδιασμένο με ανά-
λογο λογισμικό ενώ ο σχεδιασμός μελλοντι-
κών αυτοκινήτων με βάση (και) την ψυχολο-
γία είναι πλέον πραγματικότητα.

Ή Mercedes-Benz SL 500 
Grand Edition στο  Geneva 
Motor Show 2019

Το χαλαρωτικό αυτοκίνητο



LEXIKON
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
∆. Καραβασίλης - Γ. Τριανταφύλλου

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ:
packaginglexikon.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ...
«Τι είναι η φλεξογραφία;, Τι είναι blister;, Τι 

είναι sleeve;, Compi–pack;, Masterbach;, 
Επένδυση UV;, Pop;»

Η βιβλιογραφία, από ελληνικής πλευράς, 
φτωχή έως ανύπαρκτη. ∆ύο, τρεις πολύ καλές 
προσπάθειες περασµένων δεκαετιών και αυτό 

ήταν όλο. Συνεχώς όµως, εµφανίζονταν στο 
προσκήνιο νέες λέξεις και έννοιες.

Έτσι, ξεκίνησε µια προσπάθεια που διήρκεσε 
χρόνια, για να συγκεντρωθεί υλικό που θα ήταν 
χρήσιµο για όποιον ασχολείται σήµερα µε τον 

τοµέα της συσκευασίας.

Το αποτέλεσµα, αυτής της προσπάθειας είναι 
αυτό το λεξικό: «Lexikon της Συσκευασίας».
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αναγκαία κι όταν η αλλαγή αφορά κολοσ-
σιαία μεγέθη όπως τη σουηδικών συμφερό-
ντων εταιρεία οικιακού εξοπλισμού, IΚΕΑ,  και 
η παραμικρή διαφοροποίηση είναι ένα case 
study που μελετούν όλοι προσεκτικά.

Την περασμένη άνοιξη η ΙΚΕΑ αποφάσισε 
να τροποποιήσει ελαφρά τον λογότυπό της 
με το σκεπτικό ότι είχαν ήδη περάσει πολλά 
χρόνια από την τελευταία παρέμβαση. Ήταν 
το 2009 όταν η ΙΚΕΑ αποφάσισε να χρησιμο-
ποιήσει διαφορετική γραμματοσειρά – αυτή 
ήταν η πιο πρόσφατη διαφοροποίηση. Πιο 
συγκεκριμένα πέρασε από τη γραμματοσειρά 
Ikea Sans στην κλασική Verdana και το είχε 
πράξει τότε διότι εκείνη την περίοδο πραγμα-
τοποιούσε την είσοδό της στην ασιατική αγο-
ρά. Εκεί, η γραμματοσειρά Verdana ήταν ήδη 
πολύ δημοφιλής, άρα αναγνωρίσιμη.

Σήμερα, μια δεκαετία μετά, η ΙΚΕΑ βρίσκε-
ται πλέον στη δεύτερη μεγαλύτερη σε πλη-
θυσμό χώρα του κόσμου, την Ινδία και οι 
περιστάσεις απαιτούν μια ακόμα πιο ανα-
γνωρίσιμη γραμματοσειρά. Για την ακρίβεια, 
η ΙΚΕΑ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει πλέον μια 
γραμματοσειρά η οποία να αναγνωρίζεται 
χωρίς κανένα πρόβλημα από όλους τους 
υπολογιστές της Ινδίας και ταυτόχρονα μια 
γραμματοσειρά που να μπορεί να της προ-
σφέρει πρόσβαση σε όλες τις χρησιμοποι-
ούμενες γλώσσες του κόσμου. Και βρήκε τη 
γραμματοσειρά αυτή στα στοιχεία της Noto, 
η οποία κατά τους σχεδιαστές της υποστη-
ρίζει εκατοντάδες γλώσσες. 

Η Noto σχεδιάστηκε το 2016 από την 
Google και την Monotype, τον κορυφαίο 
ίσως λετεριστικό οργανισμό στον κόσμο.  
Η γραμματοσειρά περιλαμβάνει σχεδόν 
300.000 ειδικούς χαρακτήρες που αντιπρο-
σωπεύουν περισσότερες από 800 γλώσ-
σες. Σχεδιάστηκε σε δύο εκδοχές, απλή και 
sans-serif και σύμφωνα με ειδικούς graphic 

designers δεν διαφέρει παρά ελάχιστα από 
την Verdana· είναι πιο λεπτή και τα ‘τελειώ-
ματά’ της πιο μαλακά.

Άξιζε τον κόπο;  Ναι, είναι η απάντηση που 
δίνει η ίδια η εταιρεία, αν βέβαια γνωρίζουμε 
το συνολικό, επιχειρηματικό και …μαρκετινί-
στικο σκεπτικό που κουβαλάει αυτή η από-
φαση. Η ΙΚΕΑ είναι ένας παγκόσμιος επιχει-
ρηματικός, παραγωγικός και σχεδιαστικός 
κολοσσός, με απίστευτη διείσδυση και κα-
ταπληκτική αποδοχή σε όλες τις ηπείρους.

 Ορισμένοι θεωρούν την εταιρεία που δημι-
ούργησε ο Ίνγκβαρ Κάμπραντ σε ένα χωριό 
της Σουηδίας το 1943, σύμβολο της παγκο-
σμιοποίησης και επιτομή του ενοποιημένου 
αισθητικού περιβάλλοντος που δημιουργεί η 
σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία.

«Επικαιροποιήσαμε τον λογότυπο του ΙΚΕΑ 
για να τον εντάξουμε στον μελλοντικό ψηφι-
ακό κόσμο. Είναι μια μικρή αλλαγή, περισσό-
τερο μια βελτίωση για να εξασφαλίσουμε ότι 
θα αναγνωρίζεται εύκολα από τους πάντες 
ανά πάσα στιγμή. Ο λογότυπος του ΙΚΕΑ 
ουσιαστικά δείχνει ίδιος από τα μέσα της δε-
καετίας του '60, ενώ τα μοτίβα των αγορών 
και η κατανάλωση των media έχουν αλλάξει. 
Αυτό θέτει νέες απαιτήσεις στη λειτουργικό-
τητα των λογότυπων γενικά» ανέφερε η σχε-
τική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η είσοδος της ΙΚΕΑ στην αχανή αγορά της 
Ινδίας το 2018, εκεί όπου μιλιούνται, μεταξύ 
πολλών άλλων και 22 εθνικά αναγνωρισμέ-
νες τοπικές γλώσσες, εκεί όπου τα συμβατικά 
δυτικά τυπογραφικά στοιχεία των κλασικών, 
των πιο διαδομένων γραμματοσειρών της 
Δύσης ‘χτυπάνε’ καθημερινά στη γλωσσική 
Βαβέλ του ινδικού πολιτισμού, οι άνθρωποι 
της ΙΚΕΑ παράγγειλαν μια γραμματοσειρά 
που θα γίνεται απολύτως αντιληπτή, πα-
ντού και πάντα κι απ΄ όλους.

 Κλείνουμε με την ερμηνεία που έδωσε η 
ίδια η σχεδιάστρια εταιρεία για την προέλευ-
ση της λέξεις Noto, του ονόματος δηλαδή 
της νέας γραμματοσειράς. Όταν ένας υπο-
λογιστής δεν αναγνωρίζει κάποιο γράμμα σε 
κάποια λέξη μετατρέπει το συγκεκριμένο ‘μη 
αναγνωρίσιμο’ γράμμα σε ένα μικρό τετρα-
γωνάκι, ένα μικρό ‘κουτί’ το οποίο στη γλώσ-
σα των υπολογιστών και των γραμματοσει-
ρών ονομάζεται Tofu. Η νέα γραμματοσειρά, 
η οποία θεωρείται ότι ‘διαβάζει’ τα πάντα, σε 
όλες τις γλώσσες δεν θα προκαλεί Tofu. Νο 
Tofu, λοιπόν, άρα Noto.

Μακέτα με τις σχεδιαστικές παρεμβάσεις 
στον λογότυπο της ΙΚΕΑ
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Ή μεγάλη πλατφόρμα κοινωνικής 
δικτύωσης ανακοίνωσε πρόσφα-
τα ότι δημιούργησε έναν νέο μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό, την 

Libra Association με τη συνεργασία αλλά 
και τη χρηματοδότηση ορισμένων πανίσχυ-
ρων οικονομικών οργανισμών όπως οι An-
dreessen Horowitz, Lyft, Mastercard, Pay-
Pal, Uber, Pay U, VISA, Booking Holdings, 
ebay, Vodafone  και Spotify.

Κάθε ένας από τους παραπάνω οργα-
νισμούς επένδυσε ποσό-εισόδου ύψους 
10 εκατ. δολαρίων για τη δημιουργία ενός 
παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών στο οποίο θα κυριαρχεί ως ανταλ-
λακτικό ένα νέο (κρυπτο)νόμισμα, η Libra 
που ασφαλώς έλκει το όνομά του από τον 
ομώνυμο οργανισμό.

Οι εταιρείες εταίροι προέρχονται όπως 
αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς από ευρύ φά-
σμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
όπως τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, μη κερ-
δοσκοπικά κεφάλαια και κεφάλαια επιχειρη-
ματικού κινδύνου, online αγορές κ.ά.

 Σύμφωνα με τους εμπνευστές της νέας 
παγκόσμιας πλατφόρμας θα απευθύνονται 
σε περίπου 2,3 δισ. χρήστες- ενεργούς κατα-
ναλωτές. Στόχος είναι να αντικατασταθούν 
τα σύγχρονα συστήματα συναλλαγών/πλη-

ρωμών όπως η πληρωμή μέσω τραπεζικών 
λογαριασμών και οι κάρτες πληρωμής και 
στη βάση του νέου τρόπου θα υπάρχει ένα 
εικονικό νόμισμα, η Libra.

Ιδρυτικό μέλος της Libra Associationαι 
η μουσική πλατφόρμα Spotify η οποία 
απευθύνεται σε ένα δυναμικό, νεανικό, πα-
γκόσμιο κοινό που αγοράζει μουσική. Με 
δεδομένο ότι το το Spotify ως τεχνολογία 
μουσικής θα έρχεται προεγκατεστημένο στις 
κινητές συσκευές Samsung, οι δυνατότητες 
εμπορικής αξιοποίησης του νέου ‘συναλλα-
κτικού’ οργανισμού είναι μεγάλες σε περιο-
χές του πλανήτη που η χρήση τηλεφώνων 
είναι ακόμα σε ανάπτυξη και η πρόσβαση 
σε τράπεζες δύσκολη.

Κι όχι μόνο αυτό. Πρόσφατα ο Daniel Ek, 
διευθύνων σύμβουλος του Spotify σε διε-
θνές συνέδριο έδωσε μια ακόμα πιο ‘προ-
χωρημένη’ διάσταση της νέας υπηρεσίας: 
το καταναλωτικό κοινό, οι ακροατές μουσι-
κής, θα μπορούν να πληρώνουν απευθείας 
τους καλλιτέχνες τη μουσική των οποίων 
‘αγοράζουν’, μετατρέποντας έτσι την Libra 
σε ένα διεθνές εμπορικό εργαλείο .

Κράτος’ Facebook
με το νόμισμά του
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Ή  αρχή έγινε στο πλαίσιο των προ-
σωρινών όρων της νέας εμπορικής 
συμφωνίας ΕΕ-Mercosur και αφο-
ρά αυγά που εισάγονται από τη 

Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και 
την Ουρουγουάη, δηλαδή τα κράτη- μέλη 
της MERCOSUR. Τα προϊόντα αυτά θα είναι 
αδασμολόγητα μόνο εάν  τα πτηνοτροφεία 
από τα οποία προέρχονται τηρούν  ευρω-
παϊκών προδιαγραφών πρότυπα για καλή 
διαβίωση των ζώων. 

Όπως σημειώνει ο Guardian, που έφερε το 
θέμα στο φως της δημοσιότητας,  δεν είναι η 
πρώτη φορά που η ΕΕ ζητάει να καλύπτονται 
πρότυπα ευζωίας που η ίδια θέτει σε τρίτες 

χώρες – είχε συμβεί κάτι παρόμοιο το 2014 σε 
εμπορική συμφωνία με την Ουκρανία- είναι 
όμως η πρώτη φορά που ένα τόσο λεπτό 
θέμα όπως η επιβολή/κατάργηση  δασμών, 
εξαρτάται από την τήρηση συγκεκριμένων 
προτύπων ηθικής. Η σχετική διαπραγμά-
τευση ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες της 
MERCOSUR διέρρευσε στον Τύπο στα τέλη 
Σεπτεμβρίου από την Επιτροπή Γεωργίας κι 
Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Ευρωκοινο-
βουλίου όπου είχε κατατεθεί για έλεγχο.

ΕΠΙΚΡΌΤΌΥΝ ΌΙ ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ

Αν και ο εμπορικός κόσμος στέκεται με 
κάποια επιφύλαξη στις δυνατότητες ελέγ-

ΕΕ: ‘Πρότυπα Ηθικής’
στις εισαγωγές αυγών 
Η συμφωνία αφορά συναλλαγές με τη MERCOSUR

Για πρώτη φορά στην ιστορία των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τρίτες χώρες μια εμπορική συμφωνία για την εισαγωγή ζωικών προϊόντων 
στην Ε.Ε.  θα εξαρτάται (και) από το αν η χώρα προέλευσης των προϊόντων αυτών 
καλύπτει τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων. 
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Ήθική σημαίνει επενδύσεις, δηλαδή … κόστος
 Γιατί είναι όμως τόσο σημαντική η συμμόρφωση με τα πρότυπα 

ηθικής εκτροφής ζώων πέρα από το αμιγώς ηθικό βάρος μιας τέ-
τοιας απόφασης; Η συμμόρφωση με τους νόμους της ΕΕ προσθέτει 
περίπου 16% στην τιμή κόστους ενός αυγού, σύμφωνα με την  Euro-
pean Egg Processors Association, τον φορέα που αντιπροσωπεύει 
πανευρωπαϊκά του μεταποιητές αυγών.

Είναι προφανές ότι η συμμόρφωση των χωρών της MERCOSUR με 
πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων θα συμβάλει στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των αυγών από τους παραγωγούς της ΕΕ  σε 
σχέση ασφαλώς με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. 

Από το 2012, οι αγρότες σε ολόκληρη την ΕΕ δεν επιτρέπεται να 
εκτρέφουν όρνιθες σε κλωβοστοιχίες  οι οποίες αντικαταστάθηκαν 
με πιο ευρύχωρα δωμάτια εκτροφής. Στην ΕΕ εκτρέφονται περίπου 
500 εκατ. όρνιθες  αλλά ένα ποσοστό από αυτές, χρόνια μετά την 
απαγόρευση, συνεχίζουν να εκτρέφονται σε ασφυκτικά κλουβιά.

Ή εκτροφή σε κλωβοστοιχίες είναι κάτι που αφήνει 
πίσω της η ευρωπαϊκή πτηνοτροφία. Σε τρίτες χώ-
ρες όμως είναι ακόμα μια ισχύουσα, απαράδεκτη 
πρακτική. © Artem Beliaikin/ www.flickr.com.

χου που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
πρακτική σημασία μιας τέτοιας πολιτικής, 
οι κοινωνικοί φορείς εξέφρασαν άμεσα την 
ευαρέσκειά τους για τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζει τα εμπορικά θέματα η ΕΕ. 

Η οργάνωση Eurogroup for Animals εξέ-
φρασε την ικανοποίησή της για την προϋ-
πόθεση που έθεσε η ΕΕ στις εισαγωγές από 
τις χώρες της MERCOSUR,  την χαρακτήρισε 
ως «σημαντική καμπή στην εμπορική πο-
λιτική της ΕΕ» και όπως ήταν αναμενόμενο 
ζήτησε να επεκταθεί η συγκεκριμένη πολιτική 
και σε άλλες κατηγορίες εισαγόμενων προϊ-
όντων όπως  το νωπό κρέας.

Στην Αγγλία, η Royal Society for the Preven-
tion of Cruelty to Animals (RSPCA) δήλωσε ότι 
η απόφαση της ΕΕ να συνδέσει την πολιτική 
των εισαγωγών με την τήρηση προτύπων ευ-
ημερίας των ζώων  δημιουργεί ένα σημαντικό 
προηγούμενο. «Είναι η πρώτη φορά που τα 
πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων έχουν 

ενσωματωθεί σε τιμολόγια σε μια εμπορική 
συμφωνία της ΕΕ και είναι κάτι που η RSPCA 
έχει υποστηρίξει εδώ και 15 χρόνια», ανέφερε 
ένας εκπρόσωπός της.

ΙΚΑΝΌΠΌΙΉΜΕΝΌΙ ΌΙ ΠΑΡΑΓΩΓΌΙ
ΤΉΣ ΕΕ

Η Copa-Cogeca, η συνομοσπονδία των 
αγροτικών συνεταιρισμών και των γεωργι-
κών ενώσεων, ζήτησε να καταβληθούν με-
γαλύτερες προσπάθειες ώστε τα κράτη με 
διμερείς εμπορικές συμφωνίες να εξασφα-
λίσουν αμοιβαία πρότυπα καλής διαβίωσης 
των ζώων. «Αυτό είναι το βασικό στοιχείο για 
εμάς, καθώς η ευημερία των ζώων δεν απο-
τελεί γενικά αποδεκτή αντίληψη μεταξύ των 
εμπορικών μας εταίρων. Κάποιοι από τους 
εμπορικούς εταίρους μας έχουν δεσμευτεί 
να εναρμονίσουν τα πρότυπα καλής μετα-
χείρισης των ζώων με την ΕΕ, αλλά πολύ συ-
χνά δεν το έχουν πράξει.», ανέφερε με νόημα 
ένας εκπρόσωπος της συνομοσπονδίας.
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Κ άθε χρόνο, η Arla συλλέγει περί-
που 13 εκατ. τόνους γάλακτος από 
10.300 γαλακτοπαραγωγούς στη 
Βόρεια Ευρώπη· είναι ένας συνεται-

ρισμός γαλακτοπαραγωγών και απασχολεί  
19.000 εργαζόμενους σε 30 χώρες. Προκειμέ-
νου να παράξει όσο το δυνατόν πιο υγιεινά 
και βιώσιμα γαλακτοκομικά προϊόντα, ο συ-
νεταιρισμός παρακολουθεί προσεκτικά τις 
αναδυόμενες  τεχνολογίες που μπορούν να 
κάνουν την παραγωγή γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων ακόμη πιο αποδοτική.

Πρόσφατα, η Arla ανέπτυξε ένα εργαλείο 
που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για 
να προβλέψει πόσο γάλα θα παράγουν 1,5 
εκατ. αγελάδες στο μέλλον. Για να το πετύχει 
αυτό η εταιρεία ανέλυσε έναν τεράστιο αριθ-
μό δεδομένων και το αποτέλεσμα τη δικαι-
ώνει καθώς με το νέο εργαλείο χρειάζονται 
μόνο λίγες ώρες για μια πρόβλεψη η οποία 
είναι  κατά 1,4% πιο ακριβής. «Όσο καλύτε-
ροι είμαστε στην πρόβλεψη της παραγωγής 
γάλακτος, τόσο καλύτερα μπορούμε να 
σχεδιάσουμε και να βελτιστοποιήσουμε ολό-
κληρη την αλυσίδα αξίας μας, η οποία βελτι-
ώνει την κερδοφορία των ιδιοκτητών μας και 
οδηγεί στη βιωσιμότητα. Το νέο εργαλείο τε-
χνητής νοημοσύνης μας παρέχει μια εικόνα 
για την προσφορά γάλακτος που δεν είχαμε 
ποτέ πριν», σχολιάζει ο Michael Bøgh Linde 
Vinther, διευθυντής του Global Milk Plan-
ning στην Arla.

ΣΤΌΧΌΣ ΤΉΣ ΠΡΌΒΛΕΨΉΣ
Η βελτιωμένη πρόβλεψη για την εισαγωγη 

γάλακτος  αφορά προς το παρόν ποσότη-
τα γάλακτος της τάξης των 200 εκατ. κιλών 
γάλακτος  σε ετήσια βάση με τη δυνατότητα 
πλέον λήψης καλύτερων αποφάσεών για τη 
διαχείρισή τους. Στο σύστημα ενσωματώνο-

νται δεδομένα για τις εποχιακές αλλαγές, τον 
αριθμό των αγροτών που παράγουν νέους 
τύπους γάλακτος, τα γεωγραφικά χαρακτη-
ριστικά των αγροτών καθώς και το ποσό 
του γάλακτος που παράγουν σε καθημερι-
νή βάση. 

Για παράδειγμα, είναι τώρα δυνατόν να  
διακριβωθεί πόσο γάλα  μεταξύ πρέπει να 
συλλεχθεί από τους αγρότες στη π.χ. στη 
Βόρεια Γερμανία και τη Δυτική Γερμανία τρεις 
έως πέντε μήνες μπροστά. Τα αποτελέσματα 
έχουν άμεση συσχέτιση με τη διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας που χρησιμοποιεί η 
εταιρεία. «Αυτό το είδος γνώσης είναι πολύ 
πολύτιμο, καθώς μας επιτρέπει να σχεδιά-
ζουμε και να προσαρμόζουμε τον αριθμό 
των φορτηγών της Arla που ταξιδεύουν σε 
όλη τη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορού-
με να μειώσουμε το μεταφορικό κόστος και 
να σώσουμε το περιβάλλον  από περιττές 
εκπομπές CO2», εξηγεί ο M. B. Linde Vinther.

Το νέο εργαλείο πρόβλεψης πρόσληψης 
γάλακτος εφαρμόζεται σε όλες τις αγορές 
της Arla στη  Δανία,  Γερμανία,  Σουηδία,  
Ηνωμένο Βασίλειο,  Βέλγιο,  Λουξεμβούργο 
και Ολλανδία. 

Σύστημα πρόβλεψης
γαλακτοπαραγωγής
στην Arla Foods
Ό συνεταιριστικός γαλακτοκομικός γίγαντας Arla Foods  ανέπτυξε πρόσφατα νέο 
λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης με το οποίο θα προβλέπει καλύτερα πόσο γάλα θα 
παράξουν 1,5 εκατ. αγελάδες που ανήκουν στους πάνω από 10.000 κτηνοτρόφους 
που αποτελούν την παραγωγική βάση της.

Η Arla Foods είναι ένας μεγάλος συνεταιριστικός 
όμιλος γαλακτοπαραγωγών.
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Μ ετά την Ισπανία, την Πολωνία 
και τη Ρουμανία και τα πρώτα 
40 καταστήματα που έτυχαν της 
αποδοχής του καταναλωτικού 

κοινού, ο λιανεμπορικός όμιλος Carrefour 
ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου τη λειτουρ-
γία των δύο πρώτων καταστημάτων της εκ-
πτωτικής αλυσίδας Supeco (‘supermercado 
economico’ δηλαδή ‘φθηνή υπεραγορά’) 
στην πατρίδα του, τη Γαλλία. Ο ‘πόλεμος’ 
των εκπτωτικών μαρκών αναμένεται εντονό-
τερος σε μια Ευρώπη που βλέπει στο βάθος 
του ουρανού τα σημάδια της ύφεσης. 

Το πρώτο από τα δύο καταστήματα ξεκί-
νησε τη λειτουργία του στις 6 Σεπτεμβρίου 
στην πόλη Valenciennes, κοντά στα  σύνο-
ρα της Γαλλίας με το Βέλγιο. Το δεύτερο ξεκί-
νησε δύο εβδομάδες αργότερα   στην πόλη  
Onnaing, επίσης στη βόρεια Γαλλία και κο-
ντά στα σύνορα με το Βέλγιο, σε μια σαφή 
προσπάθεια να αποσπάσει μερίδιο αγοράς 
από βελγικές επιχειρήσεις όπως η εκπτωτική 
Colruyt. Η Supeco αποτελεί άλλη μια προ-
σπάθεια για τη δημιουργία ενός εκπτωτικού 
brand το οποίο θα υλοποιεί την πολιτική της 
εταιρείας σε όλα τα επίπεδα και με προφανή 

στόχο να μπει στον ανταγωνισμό με άλλα 
καθιερωμένα εταιρικά σχήματα που δραστη-
ριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΦΘΉΝΌ
Η τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια 

με τα κιβώτιά τους ή σε παλέτες θυμίζει έντο-
να τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τη δική 
της πολιτική η αλυσίδα Lidl, ενώ η Supeco 
στοχεύει και στην εξοικονόμηση μέσω νέων 
λύσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα  και την 
κατανάλωση ενέργειας.

Οι πρώτες εντυπώσεις των γαλλικών Μέ-
σων ενημέρωσης από τα ρεπορτάζ που 
πραγματοποίησαν στα νέα καταστήματα εί-
ναι  θετικές καθώς πράγματι τα καταστήματα 
προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις στους 
καταναλωτές τους: ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι το πρώτο διάστημα πρόσφεραν εγχώριο 
ψητό κοτόπουλο (μερίδα των 700 γρ.) στην 
τιμή των 5 €, ένα μπουκάλι Coca- Cola Zero 
των 1,75 ml στα 1,25 €, τιμολογούσαν ένα μα-
τσάκι έξι μπανάνες στα 0,99 λεπτά, ενώ κάθε 
βδομάδα θα βγαίνουν σε προσφορά συγκε-
κριμένες μικρές ηλεκτρικές συσκευές. 

Supeco και στη Γαλλία,
από την Carrefour 
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φορολογία και εξαγωγές

«Η εξωστρέφεια μέσα
από το πρίσμα της φορολογίας»
ΕΛΕΥΘΕΡΙΌΣ ΕΡΚΕΚΌΓΛΌΥ,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων Partner - tgs (Hellas)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Ό  Ν. 4557/2018 δημοσιεύθηκε στις 
30 Ιουλίου 2018 και ενσωμάτωσε 
στην εθνική μας νομοθεσία την 
Οδηγία 2015/849/EE. Το βασικό 

αντικείμενο των διατάξεων του είναι, όπως 
αναφέρει και ο τίτλος του, η πρόληψη και 
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες ή αλλιώς το «ξέ-
πλυμα χρήματος» (Anti-Money Laundering).

Μια βασική υποχρέωση που προκύπτει από 
τον νόμο, είναι η δημιουργία Κεντρικού Μη-
τρώου Πραγματικών Δικαιούχων των νομι-

κών προσώπων και νομικών οντοτήτων που 
έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχει-
ρηματική δραστηριότητα που φορολογείται 
στην Ελλάδα, το οποίο συνδέεται ηλεκτρονι-
κά με το Α.Φ.Μ. κάθε νομικού προσώπου ή 
νομικής οντότητας.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων έχει ήδη προχωρήσει με την δημιουρ-
γία της εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου 
Πραγματικών Δικαιούχων και σύμφωνα με 
ανακοίνωση της, αποσκοπώντας στην εξοι-
κείωση των χρηστών με τη διαδικασία κατα-
χώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων, η εφαρμογή λειτουργεί πιλοτικά 
- δοκιμαστικά από 20 Ιουλίου 2019 και μέχρι 
τέλη Νοεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 17 του νόμου, 
«Πραγματικός δικαιούχος» είναι: το ή τα φυσι-
κά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει ο πελά-
της, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ή τα 
οποία ελέγχουν αυτόν, καθώς και το ή τα φυ-
σικά πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων 
διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα. Ως 
«πραγματικός δικαιούχος» νοείται ιδίως:

 A)
 Όσον αφορά τις εταιρείες:

αα) Το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τε-
λικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν 
αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως 
ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή 

Ν. 4557/2018: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ενσωμάτωση της Όδηγίας 2015/849/EE).
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των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησι-
ακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και 
μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου 
με άλλα μέσα.

Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% 
ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% 
μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτε-
λεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής. Η κατοχή 
ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησι-
ακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρεί-
ας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας 
ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή 
από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται 
από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, απο-
τελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου. Ο έλεγχος με 
άλλα μέσα μπορεί να εξακριβωθεί, μεταξύ 
άλλων, με βάση τις προϋποθέσεις των πα-
ραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 32 του 
Ν. 4308/2014 .

Τα ανωτέρω δεν αφορούν την περίπτωση ει-
σηγμένης σε οργανωμένη αγορά εταιρείας, 
υποκείμενης σε απαιτήσεις γνωστοποίησης, 
σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή ισο-
δύναμα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν 
επαρκή διαφάνεια σχετικά με τον πραγματι-
κό δικαιούχο.

ββ) Αν, και μόνο εφόσον εξαντληθούν όλα 
τα δυνατά μέσα και ελλείψει βάσιμων υποψι-
ών, δεν προσδιοριστεί κανένα πρόσωπο ως 
πραγματικός δικαιούχος, σύμφωνα με την 
περίπτωση αα΄ ή αν υπάρχουν αμφιβολίες 
ως προς το ότι το πρόσωπο που προσδιο-
ρίστηκε είναι ο πραγματικός δικαιούχος, το 
ή τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση 
ανώτατου διοικητικού στελέχους διευθύνο-
ντος την εταιρεία. Τα υπόχρεα πρόσωπα 
τηρούν αρχεία των δράσεων που έχουν 

αναλάβει για να προσδιοριστεί ο πραγματι-
κός δικαιούχος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 β) 
Όσον αφορά τα καταπιστεύματα (trusts):

αα) ο ιδρυτής, ββ) ο καταπιστευματοδόχος, 
γγ) ο προστάτης, αν υπάρχει, δδ) οι δικαι-
ούχοι ή, εφόσον οι δικαιούχοι της νομικής 
οντότητας ή του νομικού μορφώματος δεν 
έχουν προσδιοριστεί ακόμη, η κατηγορία 
προσώπων προς το συμφέρον των οποίων 
κυρίως έχει συσταθεί ή λειτουργεί η νομική 
οντότητα ή το νομικό μόρφωμα, εε) οποιο-
δήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο στο οποίο 
τελικά ανήκει ή το οποίο ασκεί άμεσα ή 
έμμεσα με οποιοδήποτε μέσο τον έλεγχο του 
καταπιστεύματος.

γ) Όσον αφορά λοιπές νομικές οντότητες ή 
νομικά μορφώματα παρεμφερή με τα κατα-
πιστεύματα συμπεριλαμβάνονται τα πρό-
σωπα που κατέχουν αντίστοιχη ή ανάλογη 
θέση με τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην περίπτωση β΄.

Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται επαρκώς τεκ-
μηριωμένο και επικαιροποιημένο με ευθύνη 
του νομίμου εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσι-
οδοτημένου προσώπου με απόφαση αρμό-
διου εταιρικού καταστατικού οργάνου, και 
καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγ-
ματικών Δικαιούχων εντός εξήντα (60) ημε-
ρών από την έναρξη λειτουργίας του, με τη 
χρήση κωδικών εισαγωγής στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα taxisnet. Η καταχώριση τυχόν 
αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών δι-
καιούχων γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών.

Ό πάροχος στοιχείων καταχωρίζει:

 Για νομικά πρόσωπα:

α) Για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντό-
τητα που εκπροσωπεί: ΑΦΜ, Επωνυμία, 
Διακριτικό τίτλο, ΑΡ.ΓΕΜΗ, μορφή νομικού 
προσώπου ή νομικής οντότητας, στοιχεία 
επικοινωνίας (Χώρα, Οδός, Αριθμός, ΤΚ, 
Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, τηλ. 
σταθερό, fax, email), κωδικό αναγνώρισης 
νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier), 
όπου απαιτείται.

β) Για τον ίδιο: ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πα-
τρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού ταυτοποίη-
σης, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία 
γέννησης, διεύθυνση κατοικίας (Χώρα δια-

«Ό Ν. 4557/2018 δημοσιεύθηκε 
στις 30 Ιουλίου 2018 και ενσωμά-
τωσε στην εθνική μας νομοθεσία 
την Όδηγία 2015/849/EE. Το βασι-
κό αντικείμενο των διατάξεων του 
είναι, όπως αναφέρει και ο τίτλος 
του, η πρόληψη και καταστολή 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες ή 
αλλιώς το «ξέπλυμα χρήματος» 
(Anti-Money Laundering).»
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μονής, Οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερει-
ακή Ενότητα, Περιφέρεια, τηλ. σταθερό, τηλ. 
κινητό, fax, email).

γ) Για τους πραγματικούς δικαιούχους: 

i) Βασικά στοιχεία: ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, 
Πατρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού, αριθμός 
πιστοποιητικού, ημερομηνία γέννησης, υπη-
κοότητα, διεύθυνση κατοικίας (Χώρα διαμο-
νής, Οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφέρεια, Πε-
ριφερειακή Ενότητα, τηλ. σταθερό, τηλ. κινητό, 
fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 
Φορολογική κατοικία και TAX ID.

ii) Διεύθυνση επικοινωνίας/αλληλογραφίας: 
Οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενό-
τητα, Περιφέρεια, Χώρα.

iii) Ιδιότητες πραγματικού δικαιούχου: Μέ-
λος Δ.Σ., δ/νων σύμβουλος, εντεταλμένος 
σύμβουλος, διοικητής, γενικός δ/ντής, δ/
ντής, άλλο πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα 
από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε 
με δικαστική απόφαση στη διοίκηση, διαχεί-
ριση ή εκπροσώπηση της εταιρείας, εταίρος, 
μέτοχος, άλλη ιδιότητα.

iv) Είδος και έκταση δικαιωμάτων: Είδος 
μέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, 
ποσοστό δικαιώματος ψήφου, δυνατότητα 
ελέγχου με άλλο τρόπο (εξωεταιρική συμφω-
νία για διορισμό μελών ΔΣ ή για από κοινού 
λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση), 
τυχόν ιδιότητα πολιτικώς εκτεθειμένου προ-
σώπου/ στενού συγγενή ή στενού συνερ-
γάτη του κατά τους ορισμούς 9, 10, 11 του 
άρθρου 3 του ν. 4557/2018.

δ) Στην περίπτωση κατοχής εταιρείας από 
άλλη εταιρεία, καταχωρίζει:

i) Βασικά στοιχεία: Επωνυμία, Διακριτικός 
τίτλος, ΑΦΜ, ΑΡ. ΓΕΜΗ, είδος Ν.Π., στοιχεία 

προσδιορισμού έδρας (Χώρα, Οδός, Αριθ-
μός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέ-
ρεια, τηλέφωνο fax, διεύθυνση ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας, επίσημος ιστοσελίδα νο-
μικού προσώπου αν υπάρχει), Φορολογική 
κατοικία και TAX ID.

ii) Είδος και έκταση δικαιωμάτων: Είδος μέ-
λους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, 
ποσοστό δικαιώματος ψήφου, δυνατότητα 
ελέγχου με άλλο τρόπο.

 Για νομικές οντότητες (καταπιστεύματα και 
άλλα είδη νομικών μορφωμάτων παρεμφερή 
με καταπιστεύματα):

Τα στοιχεία για τον ίδιο της περιπτ. β, της παρ. 
1 του παρόντος και τα βασικά στοιχεία της 
υποπερίπτ. ii) της περιπτ. γ, της παρ. 1 του πα-
ρόντος των ακολούθων προσώπων: α) του 
ιδρυτή, β) του ή των καταπιστευματοδόχων, γ) 
του προστάτη (ενδεχομένως), δ) των δικαιού-
χων ή της κατηγορίας δικαιούχων, ε) οποιου-
δήποτε άλλου φυσικού προσώπου ασκεί απο-
τελεσματικό έλεγχο επί του καταπιστεύματος.

Πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δι-
καιούχων έχουν η Αρχή Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες και οι αρμόδιες εισαγγελικές 
ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρ-
μοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 
των βασικών αδικημάτων και της χρηματο-
δότησης της τρομοκρατίας χωρίς κανένα 
περιορισμό, καθώς και οι αρμόδιες αρχές 
και τα υπόχρεα πρόσωπα αποκλειστικά στο 
πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων δέου-
σας επιμέλειας.

Μπορείτε και εσείς να ζητήσετε πληροφορίες 
για το θέμα που σας απασχολεί, στέλνοντας 
απλά ένα email στο articles@exportnews.gr.

«Αν, και μόνο εφόσον εξαντληθούν όλα τα δυνατά μέσα και ελλείψει βά-
σιμων υποψιών, δεν προσδιοριστεί κανένα πρόσωπο ως πραγματικός δι-
καιούχος, σύμφωνα με την περίπτωση αα΄ ή αν υπάρχουν αμφιβολίες ως 
προς το ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο πραγματικός δικαι-
ούχος, το ή τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση ανώτατου διοικητικού 
στελέχους διευθύνοντος την εταιρεία. Τα υπόχρεα πρόσωπα τηρούν αρχεία 
των δράσεων που έχουν αναλάβει για να προσδιοριστεί ο πραγματικός 
δικαιούχος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.»
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οι αριθμοί μιλούν...

Στο 3,0% η αύξηση των ελληνικών 
εξαγωγών στο α’ επτάμηνο 2019

Α νοδική ήταν η πορεία των ελλη-
νικών εξαγωγών τόσοτον Ιού-
λιο 2019, όσο και στο διάστημα 
Ιανουάριος-Ιούλιος 2019 με την 

αύξηση να διαμορφώνεται σε 3,0%. Σύμφω-
να με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευ-
σε την Παρασκευή 06.09.19 η Ελληνική Στατι-

στική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο 
Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) 
του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορ-
φώθηκαν σε €3.174,2 εκατ. τον Ιούλιο 2019, 
έναντι €2.961,2 εκατ. τον Ιούλιο 2018, με την 
αύξηση να ανέρχεται σε 7,2%. Ανοδικά, και 
συγκεκριμένα κατά €322,1 εκατ., μεταβλή-
θηκαν και οι ελληνικές εισαγωγές, οι οποίες 
ανήλθαν στο ποσό των €5.002,3 εκατ., δια-
μορφώνοντας έλλειμμα στο εμπορικό μας 
ισοζύγιο της τάξης των €1.828,0 εκατ. 

Σε επίπεδο επτάμηνου, οι εξαγωγές συνέχισαν 
την ανοδική τους πορεία και διαμορφώθηκαν 
σε €20.006,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 
κατά €580,8 εκατ., δηλαδή 3,0% συγκριτικά με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Σημαντική 
άνοδος παρατηρείται στις εισαγωγές αγα-

θών καθώς αυτές αυξήθηκαν κατά €1.613,2 
εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €32.827,6 εκατ. 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω μεταβολών, 
το εμπορικό έλλειμμα διογκώθηκε περαιτέρω 
κατά €1.032,4 εκατ. και ανήλθε σε €12.820,8 
εκατ. στο α’ επτάμηνο 2019.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιούλιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) ΙΌΥΛ19 ΙΌΥΛ18 ΔΙΑΦΌΡΑ 19/18 ΕΤ 19/18

Εξαγωγές 3.174,2 2.961,2 213,0 7,2%

Εισαγωγές 5.002,3 4.680,2 322,1 6,9%

Εμπορικό
Ισοζύγιο

-1.526,5 -1.981,1 -454,6 -22,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Ιούλιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) ΙΑΝ-ΙΌΥΛ 19 ΙΑΝ-ΙΌΥΛ 18 ΔΙΑΦΌΡΑ 19/18 ΕΤ 19/18

Εξαγωγές 20.006,8 19.426,0 580,8 3,0%

Εισαγωγές 32.827,6 31.214,4 1.613,2 5,2%

Εμπορικό
Ισοζύγιο

-12.820,8 -11.788,4 1.032,4 8,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
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Σε κλαδικό επίπεδο, οι εξαγωγές βιομηχανι-
κών προϊόντων μειώθηκαν κατά €15,8 εκατ., 
ήτοι 0,5% και διαμορφώθηκαν σε €3.112,8 
εκατ., ενώ και τα λίπη και έλαια συνέχισαν την 
καθοδική τους πορεία με τη μείωση στο α’ 
επτάμηνο 2019 να διαμορφώνεται σε 47,0%. 
Αντίθετα, ανοδική ήταν η πορεία των εξαγω-
γών των υπόλοιπων κλάδων της ελληνικής 

οικονομίας και συγκεκριμένα των τροφίμων 
κατά €46,5 εκατ., ήτοι 1,7%, των χημικών κατά 
€349,6 εκατ., ήτοι 17,1%, των μηχανημάτων 
και οχημάτων κατά €37,1 εκατ., ήτοι 2,1%, των 
διάφορων βιομηχανικών προϊόντων κατά 
€330,3 εκατ., ήτοι 25,8%, των πρώτων υλών 
κατά €101,3 εκατ., ήτοι 13,6% και των ποτών 
και καπνών κατά €30,3 εκατ., ήτοι 7,2%.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απορροφούν 
το 55,6% των ελληνικών 
εξαγωγών, ενώ το 44,4% 
απευθύνεται σε Τρίτες Χώ-
ρες, εν αντιθέσει με το α’ 
επτάμηνο 2018 όπου τα 
ποσοστά ανέρχονταν σε 
53,3% για τις χώρες της 
Ε.Ε. και σε 46,7% για τις Τρί-
τες Χώρες. Αν εξαιρέσουμε 
τα πετρελαιοειδή, για το α’ 
επτάμηνο 2019 τα ποσο-
στά διαμορφώνονται σε 
68,1% για τις χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και σε 
31,9% για Τρίτες Χώρες.

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο,χωρίς πετρελαιοειδή,
Ιανουάριος-Ιούλιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) ΙΑΝ-ΙΌΥΛ 19 ΙΑΝ-ΙΌΥΛ 18 ΔΙΑΦΌΡΑ 19/18 ΕΤ 19/18

Βιομηχανικά 3.112,8 3.128,6 -15,8 -0,5%

Τρόφιμα 2.788,0 2.741,5 46,5 1,7%

Χημικά 2.397,4 2.047,8 349,6 17,1%

Μηχ/τα-
Όχήματα

1.813,1 1.776,0 37,1 2,1%

Διάφ.
Βιομηχανικά

1.610,0 1.280,0 330,0 25,8%

Πρώτες Ύλες 847,3 746,0 101,3 13,6%

Ποτά-Καπνά 448,6 418,3 30,3 7,2%

Λίπη-Έλαια 242,2 457,2 -215,0 -47,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων,
χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούλιος 2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ



 Παγκόσμιες Τάσεις αγοράς στο Food Packaging

Ο κλάδος του Food Packaging μεγεθύνεται

Το μέγεθος της αγοράς Food Packaging, πρόκειται να μεγεθύνεται 

με ετήσιο ρυθμό 5% (CAGR), μέχρι το 2022, που ισοδυναμεί με 

αύξηση του όγκου αγοράς κατά $85,67 δις.

Οι συσκευασίες γίνονται πράσινες

Οι συσκευασίες βιοπλαστικού αυξάνονται
Το πλαστικό αλλάζει σε βιοπλαστικό. Η ποσότητα παραγωγής βιοπλαστικού και 
βιοδιασπώμενου πλαστικού φαίνεται να αυξάνεται όλο και περισσότερο στο πέρασμα 
του χρόνου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Προβλέψεις δείχνουν ότι μέχρι το 2022, η  
ποσότητα παραγωγής βιοδιασπώμενων υλικών θα αυξηθεί σε 1,086 εκατ. τόνους, 
δηλαδή αύξηση κατά 23,41% σε σχέση με το 2017. Αντίστοιχα, για τα 
μηβιοδιασπώμενα, η ποσότητα παραγωγής εκτιμάται να ανέλθει σε 1,354 εκατ. 
τόνους, δηλαδή αύξηση της παραγωγής κατά 15,33% σε σχέση με το 2017.

 Το Food Packaging γίνεται έξυπνο
Σύμφωνα με το Guardian, οι έξυπνες συσκευασίες θα γνωρίσουν τεράστια 
ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, καθώς ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης της 
αγοράς προβλέπεται σε 5,4%  (CAGR), που ισοβαθμεί σε αύξηση 52 δις
(σε αξία), μέχρι το 2025. 

Αυστηροί κανονισμοί για την προστασία των καταναλωτών 
από την χρήση ανακυκλωμένων συσκευασιών.

Οργανισμοί όπως ο U.S. Food and Drug Administra�on (FDA) έχουν 
επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς και ελέγχους, όσον αφορά τη χρήση 
ανακυκλώσιμων συσκευασιών ή άλλων παρόμοιων υλικών που έρχονται 
σε επαφή με φαγώσιμα προϊόντα, έτσι ώστε οι ανακυκλωμένες 
συσκευασίες να είναι ασφαλείς να επαναχρησιμοποιηθούν.

Πηγές: : Technavio, Research & Markets, DK Marke�ng Market Research and Business
Analysis Dpt, 2019
Επεξεργασία: DK Marke�ng Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Σχεδιασμός: DK Marke�ng Graphic Design Dpt, 2019

Όλο και περισσότερες εταιρείες, αποκτούν προφίλ φιλικό προς το περιβάλλον.

Αποτελεί γεγονός ότι 11 εταιρείες κολοσσοί, δεσμεύτηκαν να μετατρέψουν το 

100%  των συσκευασιών τους σε επαναχρησιμοποιούμενες και ανακυκλώσιμες, 

μέχρι το 2025. Ανάμεσα σε αυτές, η Coca Cola, η Mars, η Unilever και η PepsiCo.
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Μελέτη – ‘Έρευνα
Παγκόσμιας Αγοράς Συσκευασίας 
Τροφίμων & Ποτών 

Λειτουργίες Συσκευασίας Τροφίμων & Ποτών

Ή αγορά του Food and Beverage Packaging χαρακτηρίζεται από μεγάλο ανταγω-
νισμό και συνεχή μεταβλητότητα. Συνεπώς, οι εταιρείες πρέπει να ακολουθούν τις 
τάσεις και τις καινοτομίες, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν αγαθά υψηλής 
ποιότητας, που να είναι στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών και να 

προσαρμόζονται συνεχώς στις νέες απαιτήσεις και δεδομένα της αγοράς. 
Στα έως τώρα δεδομένα, προστίθεται και μια νέα μεταβλητή, αυτή της περιβαλλοντικής 

παρακαταθήκης που αφήνει η εταιρεία. Οι καταναλωτές μέρα με τη μέρα αποκτούν όλο και 
περισσότερο ‘πράσινη’ συνείδηση, αναγκάζοντας τις εταιρείες να προσαρμοστούν στις 
νέες προτιμήσεις τους. 

Η συσκευασία είναι τόσο σημαντική όσο 
το περιεχόμενο της. Αποτελεί μία από τις πιο 
κρίσιμες διαδικασίες της παραγωγής, καθώς 
είναι αυτή που θα διατηρήσει το περιεχόμενό 
της αναλλοίωτο κατά τη διάρκεια της αποθή-
κευσης και της μεταφοράς, έως ότου το προ-
ϊόν να φτάσει στη τελική κατανάλωση.

Η εξέλιξή της πορεύεται με την εξέλιξη της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και καθορίζεται 
από την αύξηση του βιοτικού επιπέδου και τις 
μεταβολές στις διατροφικές συνήθειες, αλλά 
και στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. 

Ενώ η κύρια λειτουργία της συσκευασίας 
είναι η προστασία του περιεχομένου, το κύ-
ριο χαρακτηριστικό του design της συσκευ-
ασίας είναι να προσελκύσει τους καταναλω-
τές. Αποτελεί το σήμα κατατεθέν του brand 
της κάθε εταιρείας και ένα από τους πιο άμε-
σους τρόπους, ώστε να επιτευχθεί υψηλή δι-
αφοροποίηση του προϊόντος.

Για το λόγο αυτό, απαραίτητη κρίνεται η 
στενή παρακολούθηση των τάσεων στην 
αγορά της συσκευασίας, από όλους τους 
συμμετέχοντες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

Συγκράτηση 
προϊόντος 

Προστασία 
προϊόντος

∆ιευκόλυνση 
στην µεταφορά, 

αποθήκευση 
και στη χρήση 
του προϊόντος

Μείωση τροφικών 
απορριµµάτων

∆ιαφοροποίηση
 προϊόντος

 Ενίσχυση 
brand identity

Η επικοινωνία µε 
τον καταναλωτή

Επεξεργασία: DK Market Research & Business Analysis Dpt., 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Design Dpt, 2019
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Τάσεις στην Τεχνολογία και στα Υλικά Συσκευασίας Τροφίμων & Ποτών

Για να μπορούν τα προϊόντα να βελτιώνο-
νται και να προσαρμόζονται στον ανταγωνι-
σμό της αγοράς, είναι αναγκαίο οι εταιρείες 
να ενσωματώνουν όλα τα νέα δεδομένα και 
τις καινοτομίες. Στη συνέχεια παρουσιάζο-

νται οι νέες τεχνολογίες και υλικά που πρό-
κειται να επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια 
στην αγορά της συσκευασίας τροφίμων, 
λαμβάνοντας υπόψη την τάση χρήσης υλι-
κών πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Πηγή: Food Packaging Forum
Επεξεργασία: DK Market Research & Business Analysis Dpt., 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Design Dpt, 2019
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άλλα µέταλα
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4

Κύρια υλικά συσκευασίας τροφίμων

Ενώ οι τάσεις μεταβάλλονται ραγδαία 
τα τελευταία χρόνια στον κλάδο του food 
packaging, υπάρχουν κάποια υλικά που 
χρησιμοποιούνται διαχρονικά, παρά τα περι-
βαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούν. 
Το πολυσυζητημένο πλαστικό είναι ένα από 
τα κύρια υλικά που χρησιμοποιούν οι εται-
ρείες συσκευασμένου φαγητού, μεγενθύνο-
ντας συνεχώς το περιβαλλοντικό πρόβλημα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι συσκευασίες που 
έχουν ως κύρια ύλη το χαρτί είναι αυτές 

που κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της 
αγοράς. Ωστόσο, αν αθροίσουμε τα μερί-
δια του άκαμπτου πλαστικού (rigid plastic) 
(34%) και του ευλύγιστου πλαστικού (flexible 
plastic) (10%), τότε το πλαστικό καταλαμβά-
νει την πρώτη θέση με 37%. 

Πάραυτα, οι νέες καινοτομίες στον κλάδο, 
φαίνεται να αλλάζουν τα μέχρι πρότινος δε-
δομένα, καθώς η προστασία του περιβάλ-
λοντος και η μείωση της χρήσης πλαστικού, 
αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. 



= 37

με
λέ

τη
 - 

έρ
ευ

να

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

exportnews.gr

1  Βιωσιμότητα Συσκευασίας (Reuse, Reduce, Recycle)

Είναι γεγονός ότι την τελευταία δεκα-
ετία η αγορά συσκευασίας έχει πετύ-
χει μεγάλη ανάπτυξη όσων αφορά τις 
“πράσινες” συσκευασίες. Μελλοντικά 
οι τάσεις της συσκευασίας τροφίμων 
πρόκειται να αλλάξουν ριζικά.  Η βιω-
σιμότητα είναι η λέξη που χαρακτηρίζει 
τις μεταβολές αυτές. Οι καταναλωτές 
αλλά και οι εταιρείες αποκτούν οικολο-
γική συνείδηση. Το πλαστικό χάνει το τε-
ράστιο μερίδιο που κατέχει και τη θέση 
του καταλαμβάνουν νέα, πιο βιώσιμα 
υλικά, καθώς οι συσκευασίες φαίνεται 
να αποκτούν και μια νέα λειτουργία, 
αυτή της επαναχρησιμοποίησης. 

reuse
reduce
recycle

Η ραγδαία περιβαλλοντική καταστροφή, αλλάζει 
τα μέχρι πρότινος δεδομένα σχετικά με τις προτι-
μήσεις των καταναλωτών. Οι καταναλωτές πλέ-
ον, δεν επιλέγουν το προϊόν που θα αγοράσουν, 
μόνο με βάση τα χαρακτηριστικά του, αλλά και 
με τη βιωσιμότητα που το χαρακτηρίζει. Στο άμε-
σο μέλλον, πρόκειται να καταναλώνονται κατά 
κόρων προϊόντα με ανακυκλώσιμες συσκευασίες 
και αυτά που αποφεύγουν να χρησιμοποιούν συ-
σκευασία. Είναι γεγονός, ότι στο World Economic 
Forum στο Davos το 2018, ανακοινώθηκε ότι 11 
από τις κυρίαρχες εταιρείες στον πλανήτη, πρόκει-
ται να χρησιμοποιούν για τα προϊόντα τους κατά 
100%, ανακυκλώσιμες, και επαναχρησιμοποιού-
μενες συσκευασίες, έως το 2025 ή και νωρίτερα. 
Ανάμεσα σε αυτές τις εταιρείες, είναι η Coca Cola, 
η PepsiCo, η Unilever καθώς και η Mars.

 Bio-based and Biodegradable 

 Recycle & Reduce

Επεξεργασία: DK Market Research & Business Analysis Dpt., 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Design Dpt, 2019

Επεξεργασία:
DK Market Research
& Business Analysis Dpt., 2019

Σχεδιασμός: 
DK Marketing Design Dpt, 2019

Το βιοπλαστικό είναι το υλικό που οδηγεί την 
τεχνολογική εξέλιξη του πλαστικού. Με τερά-
στια πλεονεκτήματα προς το περιβάλλον, συ-
ντελεί στην εξοικονόμηση του ορυκτού πλού-
του, καθώς παράγεται από βιομάζα. Παρέχει 
προνόμια προς τις εταιρείες, καθώς τους προ-

σφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν πλα-
στικό που ταυτόχρονα να είναι ‘eco-friendly’.
Επίσης, η βιοδιασπαστηκότητα είναι μία ιδιότη-
τα συγκεκριμένων τύπων βιοπλαστικού, μιας 
χημικής διαδικασίας που διασπά το υλικό και 
του προσφέρει περιορισμένο χρόνο ζωής.
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Η επαναχρησιμοποίηση είναι ένα από τα κύρια 
χαρακτηριστικά των κυκλικών οικονομιών. Το χα-
ρακτηριστικό αυτό φαίνεται να ενσωματώνεται και 
στην αγορά του food packaging. Οι εταιρείες για 
να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα πακετάρουν 
τα προϊόντα τους σε συσκευασίες πολλών χρήσε-
ων.  

Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να σημαίνει re-
fill, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί η ίδια συσκευασία 
πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό, ή να χρησιμο-
ποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό από τον 
καταναλωτή, προκειμένου να μην καταλήξει στα 
απορρίμματα. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικα-
σίας, επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης των 
υλικών που συνθέτουν τις συσκευασίες, αλλά και 
μείωση των απορριμμάτων. 

Ανεξάρτητα από τη περιβαλλοντική της συνει-
σφορά, μία reusable συσκευασία μπορεί να έχει θε-
τικά αποτελέσματα και στις εταιρείες, καθώς μέσω 
σύνθετων διαδικασιών μπορούν να συσκευάζουν 
τα προϊόντα τους, πολλές φορές στα ίδια δοχεία, 
επιτυγχάνοντας έτσι μείωση του κόστους. Επίσης, 
ενισχύει το brand identity της εταιρείας, εφόσον η 
συσκευασία και κατά συνέπεια η εταιρεία μπαίνει 
στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών.

 Επαναχρησιμοποίηση συσκευασίας

2  Flexible Packaging

Είναι μία από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμε-
νες τάσεις του Food Packaging τα τελευταία 
χρόνια. Αναφέρεται σε συσκευασίες με μορ-
φή σακούλας οι οποίες είναι ελαφριές, λεπτές 
και δίνουν την δυνατότητα στον καταναλωτή 
να ξανακλείσει τη συσκευασία όσες φορές 
επιθυμεί. Μπορεί να αντικαταστήσει το άκα-
μπτο πλαστικό, αλλά και το γυαλί, καθώς δύ-
ναται να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση 
υγρών, στερεών ή αγαθών σε μορφή σκόνης.

Λόγω της προστασίας της ποιότητας του 
περιεχομένου, της άνεσης , αλλά και του μει-
ωμένου κόστους που προσφέρουν, οι εύκα-
μπτες συσκευασίες λατρεύονται τόσο από 
τις εταιρείες, όσο και από τους καταναλωτές. 
Επίσης, χάρη στο “φερμουάρ" που δίνει τη 
δυνατότητα στον καταναλωτή να ανοιγοκλεί-
σει, όσες φορές επιθυμεί τη συσκευασία, επι-
μηκύνεται έτσι η διάρκεια ζωής του αγαθού, 
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη μείω-
ση του Food Waste. 
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3  Connected Packaging

Νέες καινοτομίες στο χώρο του packaging 
επιτρέπουν στις εταιρείες να συνδέουν τη 
φυσική τους συσκευασία με τον εικονικό κό-
σμο. Η νέα τάση του connected packaging, 
ανοίγει νέους ορίζοντες για το marketing των 
brands, καθώς επιτρέπει την άμεση αλληλε-
πίδραση και επικοινωνία του καταναλωτή με 
την εταιρεία που παρασκευάζει το προϊόν, 
κατά την κρίσιμη στιγμή που καλείται να επιλέ-
ξει ανάμεσα σε ανταγωνιστικά προϊόντα. 

Με πλήθος σύγχρονων εργαλείων, όπως 
είναι τα QR codes, η επικοινωνία κοντινού πε-
δίου (NFC), ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνο-
τήτων (RFID), bluetooth και augmented real-
ity (AR), διευκολύνουν τα brands να πετύχουν 
υψηλά επίπεδα διαφοροποίησης από τον 
ανταγωνισμό. Ο καταναλωτής δεν αποκτά 
μόνο το προϊόν κατά την αγορά, αλλά απο-

λαμβάνει και μία μοναδική εμπειρία shopping. 
Χρησιμοποιώντας μία έξυπνη συσκευή μπο-
ρεί να ακούσει, να δει ή να αλληλοεπιδράσει 
με την ιστορία που κρύβεται πίσω από το 
προϊόν ή την εταιρεία και να ενημερωθεί πλή-
ρως για τις ιδιότητες του προϊόντος.

Εκτός από διαφοροποίηση, το connected 
packaging προσφέρει πλήθος σημαντικών 
δεδομένων, που μπορούν να ωφελήσουν την 
εταιρεία. Πολλοί καταναλωτές είναι διατεθειμέ-
νοι να μοιραστούν τα προσωπικά τους στοι-
χεία όταν συνδέονται με τον εικονικό κόσμο 
του προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρεί-
ες μπορούν να δημιουργήσουν καταναλω-
τικά προφίλ για πιο επιτυχημένο στοχευμένο 
marketing, αλλά και να αξιολογήσουν την 
αποτελεσματικότητα του marketing σε κάθε 
προϊόν, για να προβούν σε τυχόν βελτιώσεις.

Η επικοινωνία κοντινού πεδίου αποτελεί μια λειτουρ-
γία που μπορεί να προστεθεί στη συσκευασία και με την 
οποία οι καταναλωτές αλληλοεπιδρούν με περισσότερη 
ευκολία. Μία έξυπνη συσκευή, λαμβάνει και παρέχει δε-
δομένα, απλώς με το να έρθουν σε κοντινή απόσταση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο λόγο που χρησιμο-
ποιούνται τα QR codes, αλλά σε πιο αποτελεσματικό βαθ-
μό, εφόσον η διαδικασία είναι ταχύτερη και ευκολότερη, 
καθώς ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να κάνει download 
κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή.

 Επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC)

QR codes 

Επικοινωνία 
κοντινού πεδίου (NFC)

Augmented
 Reality   (AR)

Modified 

Atmosphere 
Packaging

∆είκτες
 Ώρας-Θερµοκρασίας

Η χρήση της λειτουργίας αυτής, μπορεί να δημιουργή-
σει μία εμπειρία εικονικής πραγματικότητας, μόνο μέσω 
της αλληλεπίδρασης του καταναλωτή και της συσκευ-
ασίας. Η AR παρέχει στον καταναλωτή πλήθος πληρο-
φοριών, την δυνατότητα σύγκρισης ανταγωνιστικών 
προϊόντων και επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την τελική 
καταναλωτική απόφαση.

 Augmented Reality (AR)

QR codes 

Επικοινωνία 
κοντινού πεδίου (NFC)

Augmented
 Reality   (AR)

Modified 

Atmosphere 
Packaging

∆είκτες
 Ώρας-Θερµοκρασίας

Είναι ψηφιακοί δείκτες, οι οποίοι αν σαρωθούν με ένα 
smartphone μπορούν να ενεργοποιήσουν τη δραστη-
ριότητα για την οποία έχουν προγραμματιστεί. Με το 
σκανάρισμα του QR code της συσκευασίας ο κατανα-
λωτής μπορεί να παραπεμφθεί στο website ή στο app 
της εταιρείας, στα social media ή οπουδήποτε αλλού έχει 
προγραμματιστεί το QR code. Οι εταιρείες προκειμένου 
να αντλήσουν καταναλωτικά δεδομένα ή να αποκτήσουν 
συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ανταγωνιστικών 
προσφέρουν εκπτωτικά κουπόνια στους καταναλωτές ή 
άλλου είδους προνόμια. 

 QR codes QR codes 

Επικοινωνία 
κοντινού πεδίου (NFC)

Augmented
 Reality   (AR)

Modified 

Atmosphere 
Packaging

∆είκτες
 Ώρας-Θερµοκρασίας
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Η τροποποιημένη ατμόσφαιρα συσκευ-
ασίας, αποτελεί μία νέα και πολύ αποτελε-
σματική τάση στο food packaging, ώστε τα 
φαγώσιμα προϊόντα να διατηρούνται φρέ-
σκα για μεγάλο χρονικό διάστημα, δίχως 
τη χρήση συντηρητικών και μέσω αμυδρής 
επεξεργασίας. Επιτρέπει στους συσκευαστές 
να διατηρούν την τροφή γευστική, θρεπτική 
και ευπαρουσίαστη. 

Ολοένα και περισσότεροι μεταποιητές και 
έμποροι τροφίμων, εμπιστεύονται τη νέα 
αυτή τεχνολογία, ώστε να ανταποκρίνονται 
συνεχώς στις προσδοκίες των καταναλω-
τών και να δημιουργούν πιο ισχυρά brands.

Για την ακρίβεια, η τεχνολογία αυτή είναι 
ένα μείγμα από καθαρό οξυγόνο, διοξείδιο 
του άνθρακα και του αζώτου, μέσα σε μια 
άριστα στεγανοποιημένη συσκευασία. Η συ-
γκεκριμένη σύσταση αερίων, επιβραδύνει σε 
μεγάλο βαθμό την αλλοίωση, την υποβάθμι-
ση, την απώλεια γεύσης, καθώς και την αλλα-
γή της εικόνας και της υφής του προϊόντος. 

Άρα, με την υιοθέτηση της MAP τεχνολογί-
ας, μια εταιρεία τροφίμων μπορεί να επιτύχει 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και να διασφαλί-
σει την ποιότητα των προϊόντων της, να μει-
ώσει το κόστος παραγωγής και τα τροφικά 
υπολείμματα και να αυξήσει την ποσότητα 
παραγωγής. Επίσης, μέσω της διασφάλισης 
της ποιότητας των αγαθών της καταφέρνει 
να ενισχύσει την εταιρική της ταυτότητα και να 
εδραιωθεί στις καταναλωτικές προτιμήσεις.

QR codes 

Επικοινωνία 
κοντινού πεδίου (NFC)

Augmented
 Reality   (AR)

Modified 

Atmosphere 
Packaging

∆είκτες
 Ώρας-Θερµοκρασίας

 Modified Atmosphere Packaging

QR codes 
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Packaging

∆είκτες
 Ώρας-Θερµοκρασίας

Είναι γνωστό ότι η θερμοκρασία είναι 
ένας από τους σημαντικότερους παρά-
γοντες που συντελούν στης αλλοίωση 
των φαγώσιμων προϊόντων. Αν το προ-
ϊόν εκτεθεί σε μεγαλύτερη θερμοκρασία 
από την επιτρεπτή, τότε αυξάνεται ο 
αριθμός τον μικροβίων και το προϊόν 
αλλοιώνεται.

Μία νέα τάση έρχεται στο προσκήνιο 
στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το 
συγκεκριμένο πρόβλημα. Οι συσκευα-
σίες πρόκειται να φέρουν δείκτες ώρας 
και θερμοκρασίας που θα καταγρά-
φουν και θα παρέχουν ιστορικό ώρας 
και θερμοκρασίας κατά τις διαδικασίες 
της αποθήκευσης και της διανομής. Με 
τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές αλλά 
και οι καταστηματάρχες θα είναι σε 
θέση να γνωρίζου το πόσο φρέσκο εί-
ναι το προϊόν και για πόσο χρόνο μπο-
ρεί να μείνει στα ράφια.

 Δείκτες Ώρας-Θερμοκρασίας
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Δεν αρκεί οι συσκευασίες να ενσωματώ-
νουν τις νέες καινοτομίες, έτσι ώστε τα προ-
ϊόντα να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστι-
κά. Το design, τα χρώματα, τα claims αλλά 
και η εταιρική ταυτότητα της εταιρείας που 
παράγει το προϊόν, παίζουν τον πιο καθο-
ριστικό ρόλο. Η εμφάνιση της συσκευασίας 
είναι αυτή που κάνει την πρώτη επαφή με 
τον πελάτη. Για να είναι τα προϊόντα, αντα-

γωνιστικά θα πρέπει να κερδίζουν έναντι των 
υπολοίπων στο ράφι.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι εταιρείες θα πρέ-
πει να παρακολουθούν και να ακολουθούν 
στενά τις παγκόσμιες τάσεις που επικρα-
τούν στην αγορά της συσκευασίας τροφί-
μων. Παρακάτω αναφέρονται οι τάσεις που 
πρόκειται να επικρατήσουν στην αγορά τα 
επόμενα χρόνια.

Η άνοδος του μινιμαλισμού μπορεί να 
παρατηρηθεί οπουδήποτε στις μέρες μας. 
Από τη διακόσμηση των σπιτιών, έως στο 
στήσιμο των πιάτων στα εστιατόρια. Αποτε-
λεί πλέον, και μία από τις κυρίαρχες τάσεις 
στην αγορά του Food Packaging. Τα πολλά 
γραφιστικά και οι “εκθαμβωτικές” γραμμα-
τοσειρές είναι παρελθόν για τις συσκευασίες 
φαγητού. Τη θέση τους παίρνουν οι απλοί 
ξεκάθαροι σχεδιασμοί, ώστε οι καταναλω-

τές να επικεντρώνονται στο κυρίως θέμα της 
συσκευασίας που είναι το περιεχόμενο και τα 
συστατικά της, καθώς και η εταιρική ταυτό-
τητα της εταιρείας. 

Επιβεβαιώνει, τη φράση “less is more”, επι-
τρέποντας τη συσκευασία να επικοινωνήσει 
με τον καταναλωτή πιο εύκολα, μέσα από 
τους απλούς σχεδιασμούς, τη λειτουργικότη-
τα και τα σημαντικά claims της συσκευασίας. 
Τα επόμενα χρόνια, οι συσκευασίες φαίνεται 
να επικεντρώνονται στην καθαρότητα και 
στα απλά designs, με τις γραμματοσειρές και 
τα χρώματα να λαμβάνουν τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο. Αποτελεί αναμφίβολα ένα σχεδι-
ασμό που είναι εύστοχος και εγγυημένος για 
να ξεχωρίζουν τα προϊόντα σας στο ράφι.

Υπάρχει παντού για να θυμίζει τον ρομαντι-
σμό των παλαιότερων εποχών. Τα τελευταία 
χρόνια διαδίδεται και στην αγορά του Food 
& Beverage Packaging. Είναι αναμφίβολα 
το στυλ που συνδέεται με την αυθεντικότητα 
και την εμπειρία, προσδίδοντας στους κατα-
ναλωτές ένα αίσθημα εμπιστοσύνης για το 
brand και το προϊόν.

Εκτός από τις “old-school” γραμματοσει-
ρές, παρατηρούνται ολοένα και περισσό-
τερες συσκευασίες με αναπαραστάσεις ή 
retro σχεδιασμούς, που ταξιδεύουν τον κα-
ταναλωτή πίσω στο χρόνο και του δίνουν 
την αίσθηση μιας άλλης εποχής. Τα επόμενα 

χρόνια, το vintage design φαίνεται να γίνεται 
μία κυρίαρχη τάση, καθώς η επιστροφή στις 
ρίζες του packaging είναι διαχρονικά κλασι-
κή και δεν θα χάσει ποτέ τη γοητεία της.

 Minimal Designs

 Vintage Packaging

Τάσεις στο Design του Food Packaging
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Η διαβάθμιση χρωμάτων στις συσκευασί-
ες τροφίμων και ποτών, φαίνεται να κυριαρ-
χεί τα επόμενα χρόνια. Η μετατροπή της συ-
σκευασίας σε μια παλέτα χρωμάτων, αφήνει 
τον καταναλωτή “με το στόμα ανοιχτό” και 
δεν του επιτρέπει περιθώρια να αντισταθεί. 
Επιλέγοντας φωτεινά και συναρπαστικά 
χρώματα, επιτυγχάνεται ένα eye-catching 
αποτέλεσμα και το προϊόν πρωταγωνιστεί 
στα ράφια των καταστημάτων. 

Η συγκεκριμένη τάση έχει την ιδιαιτερότητα 

ότι το προϊόν δείχνει υπέροχο τόσο στα φυ-
σικά καταστήματα, όσο και όταν πωλείται σε 
e-shops.

Οι καταναλωτές πλέον βρίσκουν σημαντι-
κή τη δυνατότητα να αντικρίσουν το περιεχό-
μενο της συσκευασίας πριν το αγοράσουν. 
Σύμφωνα με έρευνες, το 30% των καταναλω-
τών, δεν επιλέγει τα φρέσκα προϊόντα ανάλο-
γα με την ημερομηνία που συσκευάστηκαν, 
αλλά με βάση την εμφάνιση τους. Η αόρατη 
συσκευασία είναι μία από τις τελευταίες τά-
σεις στην αγορά συσκευασίας φαγητού και 
είναι εδώ για να μείνει. 

Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία δείχνει αυ-
τοπεποίθηση για τα προϊόντα της και οι κα-
ταναλωτές τα εμπιστεύονται ευκολότερα. 
Οι δημιουργοί συσκευασιών, χρησιμοποι-
ώντας συγκεκριμένα χρώματα, μπορούν 
να δώσουν έμφαση στη φρεσκάδα, στην 
καθαρότητα και να υπονοήσουν τη φυσική 

σύνθεσή του προϊόντος. Επιπλέον, τονίζουν 
μόνο τα σημαντικά claims που θέλουν να 
περάσουν σαν μήνυμα , όπως ότι το προϊόν 
είναι υγιεινό και φυσικό. Συνθέτοντας μία σω-
στή αόρατη συσκευασία, είναι σίγουρο ότι 
το προϊόν θα ξεχωρίσει στο ράφι

Πολλές φορές οι καταναλωτές επιθυμούν 
να δουν τον εαυτό τους σε ένα προϊόν ώστε 
να το αγοράσουν. Αντικρίζοντας το όνομά 
τους, μία εικόνα που τους χαρακτηρίζει ή 

άλλα προσωπικά τους στοιχεία στη συσκευ-
ασία, δεν μπορούν να αντισταθούν. Επίσης, 
τα εξατομικευμένα προϊόντα προτιμώνται 
από τους καταναλωτές όταν προορίζονται 
για δώρα, καθώς μπορούν εύκολα να περά-
σουν το μήνυμα που θέλουν σε κάποιο αγα-
πημένο τους πρόσωπο. 

Το πιο δημοφιλές concept εξατομίκευσης 
συσκευασίας ήταν αυτό της Coca Cola 
“Share a Coke”, με το οποίο η εταιρεία πα-
ρότρυνε τον καταναλωτή να μοιραστεί το 
προϊόν με κάποιον άλλον. Ωστόσο, υπάρ-
χουν αρκετοί τρόποι για να πετύχει κάποιος 
προσωποποίηση συσκευασίας, όπως να 
προσπαθήσει να επικαλεστεί τα συναισθή-
ματα των καταναλωτών ή να δημιουργήσει 
ένα online εργαλείο, με το οποίο θα μπορούν 
να σχεδιάσουν τη δική τους συσκευασία.

 Clear packaging

 Personalization

 Bold Gradients 
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Ο κλάδος του factoring
έχει τον δικό του ρόλο

Ή  δύσκολη περίοδος, που φαίνεται 
ότι παρέρχεται για τη χώρα μας, 
χαρακτηρίστηκε από δύο οπτικές  
την απαισιόδοξη και καταστροφο-

λογική και αυτή της αναζήτησης ευκαιριών 
για να αλλάξουν κακώς κείμενα και παλιά 
στερεότυπα. Αποτέλεσμα της δεύτερης και 
δημιουργικής οπτικής ήταν η συλλογική 
προσπάθεια εξωστρέφειας της υγιούς οι-
κονομικής δραστηριότητας. Και μιλώ για 
«συλλογική» προσπάθεια γιατί είναι ευχάρι-
στο να βλέπεις τι μπορεί να πετύχει η πρωτο-
φανής για τη χώρα κινητοποίηση επιχειρή-
σεων, Τραπεζών και θεσμικών φορέων για 
έναν κοινό σκοπό.

Στην κινητοποίηση αυτή, ο κλάδος του 
factoring έχει τον δικό του ρόλο. Η συμπό-
ρευση του με τον Τραπεζικό κλάδο βοηθάει 
στην εμπέδωση αυτής της προσπάθειας. Ο 
δρόμος είναι ακόμα μακρύς γιατί η αντίλη-
ψη των υπηρεσιών factoring αντιμετωπίζει 
ακόμα αγκυλώσεις αν και έχει διανυθεί ση-
μαντική απόσταση τα τελευταία χρόνια, ως 

αποτέλεσμα των έντονων προσπαθειών 
των έμπειρων στελεχών του κλάδου, αλλά 
και της σημαντικής συνδρομής των μητρι-
κών Τραπεζών.

Το Factoring είναι μια δέσμη υπηρεσι-
ών και έτσι πρέπει να γίνεται αντιληπτό. Οι 
πιο «διάσημες» από αυτές είναι η παροχή 
ρευστότητας και η ασφάλιση από οικονο-
μική αδυναμία. Υπάρχουν όμως κι άλλες 
άξιες αναφοράς όπως η επαγγελματική 
διαχείριση των εμπορικών απαιτήσεων, η 
εισπρακτική διαδικασία και η ενίσχυση της 
πληροφόρησης για τον Οφειλέτη και τις συ-
ναλλακτικές του πρακτικές.

Ο Factor υπεισέρχεται σε μια εμπορική 
σχέση Προμηθευτή – Αγοραστή όπου ο 
πρώτος πουλάει το προϊόντα του στον δεύ-
τερο με πίστωση. Ο τρόπος που υπεισέρχε-
ται είναι μέσω νομότυπης εκχώρησης των 
εμπορικών απαιτήσεων από τον Προμηθευ-
τή στον Factor. Το factoring προσφέρεται 
να καλύψει χρηματοδοτικά την εμπορική 
πίστωση παρέχοντας προκαταβολές στον 
Προμηθευτή έναντι της απαίτησης πληρω-
μής από τον Αγοραστή. Η πηγή εξόφλησης 
του για τις προκαταβολές που παρέχει είναι 
ο ίδιος ο Αγοραστής, ο οποίος έχει ενημε-
ρωθεί ότι θα πρέπει να διοχετεύει τις πληρω-
μές του στον Factor και όχι πλέον στον Προ-
μηθευτή του. Αν το επιθυμεί ο Προμηθευτής, 
ο Factor μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να ασφαλίσει μέρος ή ολόκληρη την απαί-
τηση του από τον Αγοραστή.

Ειδικά, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της 
εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων, 
αξίζει να γίνει αναφορά στον μηχανισμό του 
εξαγωγικού factoring. 

Οι εταιρείες ή μονάδες factoring στην Ελ-
λάδα είναι θυγατρικές ή εσωτερικά τμήματα 
Τραπεζών. Όλες δε, ανήκουν σε ένα διεθνές 
δίκτυο ανταποκριτών, αυτό της λεγόμενης 
Ένωσης Factors Chain International (FCI).  

Γιώργος Καραγιαννόπουλος
 Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Factors
& Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Factoring
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Στην FCI εκπροσωπούνται περί τις 400 εται-
ρείες από 90 περίπου χώρες παγκοσμίως. 
Αν και η FCI δεν εγγυάται για τα μέλη της, φρο-
ντίζει μέσα από ένα κοινά αποδεκτό και αυστη-
ρό πλαίσιο λειτουργίας και συμπεριφοράς να 
επιβάλλει μια ομοιόμορφη πρακτική. Η Ένωση 
αυτή φέρνει σε επαφή έναν ExportFactor (έναν 
Factor δηλαδή με εξαγωγικό πελάτη) και έναν 
Import Factor με στόχο ο δεύτερος να διαχει-
ρίζεται τις εκχωρημένες εξαγωγικές απαιτήσεις 
του πρώτου και κυρίως να παρέχει εγγύηση 
σε ποσοστό 100% έναντι πιθανής οικονομικής 
αδυναμίας του Εισαγωγέα.

Η ύπαρξη του δικτύου ανταποκριτών μπο-
ρεί να αφήνει αδιάφορη μια εξαγωγική επι-
χείρηση. Υπάρχουν όμως τρία οφέλη που 
δεν μπορούν να αγνοηθούν. Το ένα είναι 
η ασφάλιση στο 100% (χωρίς δηλαδή συμ-
μετοχή στον κίνδυνο από τον ασφαλιζόμε-
νο Προμηθευτή όπως απαιτεί  μια Εταιρεία 
Ασφάλειας Πιστώσεων). Το δεύτερο είναι η 
επιλεκτική ασφάλιση, η απαλλαγή δηλαδή 
από την υποχρέωση ασφάλισης του πε-
λατολογίου του Προμηθευτή σε καθολική 
βάση. Το τρίτο όφελος είναι η παρουσία 
ενός εξειδικευμένου φορέα, του λεγόμενου 
ανταποκριτή Import Factor,  στη χώρα του 
ξένου εισαγωγέα. Το τρίτο όφελος δεν πρέ-
πει να υποβαθμίζεται αφού ο ImportFactor 
μιλάει τη γλώσσα του Εισαγωγέα και ενδέχε-
ται να έχει και πιο αναπτυγμένη σχέση από 
ότι έχει ο ίδιος ο Εξαγωγέας.

Η ιδιαιτερότητα του εν λόγω συναλλακτι-
κού κυκλώματος μέσω του factoring, δίνει 
τη δυνατότητα στον Έλληνα Εξαγωγέα να 
πουλήσει με ανοικτή πίστωση, χωρίς δηλαδή 
να απαιτήσει κάποιου είδους Τραπεζική Εγ-
γύηση. Στο καθεστώς του έντονου διεθνούς 
ανταγωνισμού και δεδομένων των δυσκολι-
ών διείσδυσης των Ελλήνων Εξαγωγέων, η 
παροχή πίστωσης χωρίς το προαπαιτούμε-
νο λήψης Εγγυητικής Επιστολής ή Ενεγγύου 
Πίστωσης, αποτελεί συγκριτικό ανταγωνιστι-
κό πλεονέκτημα και εργαλείο πώλησης. Αν 
προσθέσουμε αυτό το προνόμιο στις πα-
ραπάνω θετικές ιδιαιτερότητες του δικτύου 
ανταποκριτών, δημιουργούμε ένα στρατηγι-
κό εργαλείο υψηλής ποιότητας.

Για να είμαστε όμως ρεαλιστές, το εξαγω-
γικό factoring καλύπτει ένα μέρος μόνο από 
την συνολική χρηματοδοτική ανάγκη της 
εξαγωγικής επιχείρησης αφού μπαίνει στη 
σχέση από τη στιγμή της τιμολόγησης προς 
τον αλλοδαπό πελάτη και μετά. Συνήθως για 

τα σημερινά Ελληνικά δεδομένα, ένα μεγάλο 
μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως εί-
ναι η περίοδος κατασκευής ή μεταποίησης 
μετά τη λήψη της παραγγελίας και η περίο-
δος αποθήκευσης, παραμένει χωρίς ικανο-
ποιητική δυνατότητα χρηματοδότησης. Αν 
προσθέσουμε στο παραπάνω και το γεγο-
νός ότι η κρίση περιόρισε ή και κατάργησε 
τις πιστώσεις από τους ξένους προμηθευτές 
πρώτων υλών, αντιλαμβανόμαστε το μέγε-
θος της ανάγκης ρευστότητας που δημι-
ουργείται. Αυτό άλλωστε είναι και το αναμφι-
σβήτητο και πάγιο παράπονο των Ελλήνων 
Εξαγωγέων προς το Τραπεζικό σύστημα. 

Σήμερα όμως, οι συστημικές Τράπεζες 
έχουν αντιληφθεί την ανάγκη και διαθέτουν, 
με παραλλαγές και προϋποθέσεις, πιστω-
τικές γραμμές προ-χρηματοδότησης εξα-
γωγών συνδυασμένες με factoring, ώστε 
να διασφαλίζεται η ανακύκλωση των προς 
διάθεση κεφαλαίων. Η ολοκληρωμένη συ-
νεργασία Τραπεζικής προ-χρηματοδότη-
σης και εξαγωγικού factoring προϋποθέτει 
την εναρμονισμένη και ειλικρινή λειτουργία 
όλων των εμπλεκομένων (Τράπεζας, Εξαγω-
γέα και Factor) προκειμένου ο μηχανισμός 
να εμπνέει αλληλο-εμπιστοσύνη. Η προ-χρη-
ματοδότηση θα πρέπει να είναι σε μεγάλο 
βαθμό ανιχνεύσιμη και να έχει διάρκεια που 
να προκύπτει από την καταμέτρηση του πα-
ραγωγικού κύκλου. Για παράδειγμα, όταν 
αποδεικνύεται ότι η περίοδος μεταποίησης 
είναι ένας μήνας, τότε θα πρέπει και η Τραπε-
ζική προ-χρηματοδότηση να ανακυκλώνεται 
μέσω του εξαγωγικού factoring κάθε μήνα, 
εντός δηλαδή της περιόδου που η παραγ-
γελία μετουσιώνεται σε οριστική πώληση. Οι 
Τράπεζες είθισται να χρηματοδοτούν ποσο-
στό της αξίας των παραγγελιών που λαμβά-
νουν οι εξαγωγικοί πελάτες. Ενίοτε οι εκταμι-
εύσεις γίνονται σε ορόσημα ολοκλήρωσης 
των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για 
παράδειγμα, μέρος του προς διάθεση πο-
σού δύναται να εκταμιεύεται τη στιγμή εξό-
φλησης της αγοράς πρώτης ύλης, άλλο ένα 
μέρος κατά τις ημερομηνίες πληρωμής πά-
γιων δαπανών όπως μισθοδοσίες, ασφαλι-
στικές εισφορές, λογαριασμός ηλεκτρισμού, 
πληρωμή της εταιρείας Logistics κλπ. 

Επίσης, θα πρέπει να ελέγχεται σε ικανο-
ποιητικό βαθμό η ορθή διοχέτευση των κε-
φαλαίων της προ-χρηματοδότησης των 
εξαγωγών. Αν δηλαδή, η παραγωγή προ-
ϋποθέτει την αγορά πρώτων υλών από το 
εξωτερικό, τότε ένα μέρος από το προϊόν 
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της προ-χρηματοδότησης θα πρέπει να διο-
χετεύεται σε συγκεκριμένες εισαγωγές μέσω 
της ίδιας της Τράπεζας που παρέχει τη χρη-
ματοδοτική διευκόλυνση. 

Ο πιο πάνω κύκλος εμπιστοσύνης όχι 
μόνο εξασφαλίζει απαραίτητα κεφάλαια για 
την εξαγωγική επιχείρηση, αλλά δημιουργεί 
και διαμεσολαβητικά έσοδα για τον Τραπεζι-
κό Όμιλο, έσοδα για παράδειγμα από τη δι-
εκπεραίωση των εισαγωγών πρώτων υλών, 
τη χρηματοδότηση και το factoring. Επίσης, 
περιορίζεται η ανάγκη διατήρησης υψηλού 
περιθωρίου κινδύνου στο χρηματοδοτικό 
επιτόκιο αφού η συναλλαγή είναι σε μεγά-
λο βαθμό ελεγχόμενη. Όλα αυτά βελτιώνουν 
την αποδοτικότητα της σχέσης με τελικό 
αποτέλεσμα τη μετακύλιση μικρότερου κό-
στους στον Εξαγωγέα. Και όλοι γνωρίζουμε 
ότι το κόστος αποτελεί καθοριστικό συντελε-
στή επιτυχίας μιας Εξαγωγικής συναλλαγής.

Οι εμπειρίες της παγκόσμιας κρίσης και 
η αυστηροποίηση των εποπτικών μηχανι-
σμών έδωσαν μεγάλη ώθηση στα προϊόντα 
χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσί-
δας, το λεγόμενο Supply Chain Finance, 
της ελεγχόμενης δηλαδή χρηματοδότησης 
σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσί-
δας. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει και η 
συνδυαστική προ-χρηματοδότηση εξαγω-
γών και factoring.

Η εξοικείωση των αλλοδαπών εταιρείων με 
το factoring είναι πολύ μεγάλη. Είναι αλή-
θεια ότι και στη χώρα μας η υιοθέτηση του 
προϊόντος από όλο και περισσότερες επιχει-
ρήσεις λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και αμ-
βλύνει τις προκαταλήψεις του παρελθόντος. 
Συχνά, καλύτεροι πρεσβευτές του factoring 
αποδεικνύονται οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, 
που το έχουν δοκιμάσει. Γιατί αυτές είναι οι 
πρώτες που καταρρίπτουν τις όποιες αμφι-
βολίες όταν αντιλαμβάνονται πόσο διαδεδο-
μένο είναι στο εξωτερικό. Σε χώρες της Δυτι-
κής Ευρώπης, όπως η Γαλλία, το factoring 
τείνει να γίνει πιο σημαντικό χρηματοδοτικό 
εργαλείο κεφαλαίου κίνησης από την Τραπε-
ζική βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Η συχνή αγωνία της επιχείρησης, που 
καλείται να δοκιμάσει για πρώτη φορά το 
factoring  είναι να μην περαστούν λάθος 
μηνύματα στον αλλοδαπό πελάτη.

Είναι προφανές ότι οποιοσδήποτε εμπλέ-
κεται στη σχέση Προμηθευτή – Αγοραστή 
δημιουργεί ενόχληση, άγχος και ανασφά-
λεια στην Εμπορική Διεύθυνση. Ο τρόπος 

προσέγγισης του υποψήφιου εξαγωγικού 
πελάτη από τους πωλητές του factoring εί-
ναι καθοριστικός. Καθοριστικότερος όμως  
είναι ο τρόπος διαχείρισης μιας υφιστάμε-
νης σχέσης με πελάτη. Ο μηχανισμός καθη-
μερινής λειτουργίας μιας εταιρείας factoring 
έχει ιδιαιτερότητες και προαπαιτούμενα που 
τον διαφοροποιούν από αυτόν μιας Τράπε-
ζας. Το στέλεχος διαχείρισης οφείλει να εκ-
παιδεύσει τον πελάτη για τον τρόπο λειτουρ-
γίας. Μια αστοχία, που μπορεί να προκύψει 
από ελλιπή πληροφόρηση ή παρεξήγηση, 
ενδέχεται να τραυματίσει ανεπανόρθωτα όχι 
μόνο την εν λόγω σχέση, αλλά και τον κλά-
δο του factoring γενικότερα. Τόσο το εγχώ-
ριο, αλλά και το εξαγωγικό factoring κερδί-
ζουν συνεχώς έδαφος. Αυτό δεν είναι μόνο 
συγκυριακό αποτέλεσμα, αλλά αποτελεί και 
απόρροια της σημαντικής βελτίωσης τόσο 
σε γνωστικό επίπεδο όσο και στον τρόπο 
προσέγγισης των πελατών από τα ίδια τα 
στελέχη του factoring. 

Το ελληνικό εξαγωγικό factoring χαίρει με-
γάλης εκτίμησης στο διεθνές στερέωμα και 
οι Έλληνες παίκτες βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα βαθμολόγησης για την ποιό-
τητα των υπηρεσιών που παρέχουν και τον 
επαγγελματισμό τους. 

Παράλληλα έχει βελτιωθεί σημαντικά η 
προδιάθεση χρήσης του προϊόντος από τις 
Ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες όλο και πε-
ρισσότερο ενημερώνονται για τις χρηματο-
οικονομικές πρακτικές των επιχειρήσεων του 
αναπτυγμένου κόσμου, αλλά και τις Τράπε-
ζες, που αναζητούν νέες μορφές αποδοτικών 
πιστοδοτήσεων και υιοθετούν αποτελεσματι-
κότερες μεθόδους διαχείρισης κινδύνων.

Προσκαλούμε λοιπόν τις εξαγωγικές επι-
χειρήσεις, που έχουν περισσότερες ευκαιρίες 
να αντλήσουν εμπειρίες από το εξωτερικό,  
να γνωρίσουν, υιοθετήσουν και να γίνουν 
κοινωνοί με τη σειρά τους των πλεονεκτημά-
των του factoring, που αποτελεί ένα από το 
πιο σύγχρονα εργαλεία βραχυπρόθεσμης 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης των πιο 
δυναμικών οικονομιών του κόσμου.

Ο κ.Γιώργος Καραγιαννόπουλος είναι 
Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank 
Factors & Αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης Factoring, έχοντας διατελέσει 
στο παρελθόν Πρόεδρος για δύο 
συνεχείς θητείες.
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Μύθοι σχετικά
με την Ασφάλιση Πιστώσεων
H  Atradius, ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της ασφάλισης 
πιστώσεων, εγγυήσεων και είσπραξης απαιτήσεων, ‘απαντάει’ σε 
ορισμένες από τις συχνές αιτιάσεις μερίδας της αγοράς, αιτιάσεις που 
έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας της αλλά και με τις σχέσεις 
που οικοδομεί με το πελατολόγιό της.

«Ή Atradius ασφαλίζει μόνο τους
‘μεγάλους’ πελάτες…»

Είναι μύθος ότι ασφαλίζουμε μόνο τις με-
γάλες επιχειρήσεις. Ασφαλίζουμε όλες τις 
επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από 
1 εκατ. ευρώ, τόσο σε εγχώριο όσο και σε 
εξαγωγικό τζίρο. Σε κάθε περίπτωση οι ειδι-
κοί σύμβουλοι της Atradius επεξεργάζονται 
και αξιολογούν τη δομή του πελατολογίου 
του υπό ασφάλιση πελάτη, καθώς και άλ-
λους παράγοντες, όπως για παράδειγμα 
τον κλάδο δραστηριοποίησής του, το ιστο-
ρικό ζημιών, το πλήθος του πελατολογίου, 
το χρόνο πληρωμής του πελατολογίου και 
το μείγμα αυτού, τις χώρες δραστηριοποί-
ησης κ.ά. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι ει-
δικοί σύμβουλοι της Atradius εκπονούν και 
καταλήγουν σε μια Πρόταση Ασφάλισης Πι-
στώσεων, την παρουσιάζουν στα γραφεία 
του πελάτη και μαζί του συζητάνε τις λεπτο-
μέρειες. Αυτό σημαίνει ότι συμβουλεύουν 

τον υπό ασφάλιση πελάτη τι να ασφαλίσει, 
ποιο μέρος του πελατολογίου του να ασφα-
λίσει και με ποιους όρους, δηλαδή με τους 
βέλτιστους δυνατούς. Πχ. ενδεχομένως ο 
υπό ασφάλιση πελάτης να ενδιαφέρεται να 
ξεκινήσει συνεργασίες σε άλλες χώρες και 
να χρειάζεται τη συμβουλή μας ή να ενδια-
φέρεται να αλλάξει τη δομή του πελατολογί-
ου του, δηλαδή από λίγους μεγάλους πελά-
τες, που παραδοσιακά είχε,  να ενδιαφέρεται 
να έχει πολλούς μικρούς.

«Ή Atradius ασφαλίζει μόνο
τους ‘καλούς’ πελάτες…»

Σχετικά με το μύθο ότι ασφαλίζουμε μόνο 
τους ‘καλούς’ πελάτες, πρέπει να επισημά-
νουμε ότι ο ασφαλιστής καλείται να ασφαλί-
σει τον πιθανό και όχι τον σίγουρο κίνδυνο. 
Επίσης, πολύ σημαντικό στην Ασφάλιση 
Πιστώσεων και το πρώτο ευεργέτημα αυτής 
είναι η προφύλαξη και η πρόληψη του κινδύ-
νου. Η αποφυγή, δηλαδή, του κινδύνου και 
όχι η καταστολή του. 
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Αυτό σημαίνει ότι όταν ο ασφαλισμένος 
μας ζητά πιστωτικά όρια για 100 πελάτες 
του, τους αξιολογούμε. Συλλέγουμε οικονο-
μικά στοιχεία και εξετάζουμε/ αξιοποιούμε τη 
βάση δεδομένων μας και παρουσιάζουμε 
τη γνώμη μας, η οποία μεταφράζεται σε πι-
στωτικά όρια. Εάν η γνώμη μας είναι ‘κακή’, 
τότε τα όρια θα είναι μηδενικά ή μικρά. Με 
αυτό τον τρόπο ο ασφαλισμένος μας έχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες (consulting) και 
προφυλάσσεται από πελάτες, που είτε θεω-
ρούσε καλούς και δεν είναι, είτε θεωρούσε 
μέτριους και μπορεί να είναι πολύ χειρότεροι. 
Προφυλάσσεται, δηλαδή, από το να εκτεθεί 
σε οφειλέτες επίφοβους και υψηλού κινδύ-
νου. Έτσι, λοιπόν, μια βασική υπηρεσία μας 
προς τους ασφαλισμένους μας είναι η προ-
στασία και η πρόληψη.

Η εμπειρία αποδεικνύει αυτό που συχνά 
ομολογεί η ίδια η αγορά: «Τον ‘μεγάλο’ 
και ‘καλό’ πελάτη θα πρέπει να φοβάσαι». 
Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα εί-
ναι αυτό της λιανεμπορικής επιχείρησης 
Carrefour. Πριν πέντε χρόνια, θα ακουγό-

ταν πολύ περίεργο σε κάποιον πελάτη μας 
η πρόταση «να ασφαλίσει την Carrefour». 
Με την πτώχευσή της, όμως, πολλοί προ-
μηθευτές της βρέθηκαν σε δυσμενή θέση. 
Επίσης, η εμπειρία μας μέσα στα 22 χρόνια 
δραστηριοποίησης της Atradius στην Ελλά-
δα και τα 90 παγκοσμίως, έχει δείξει ότι μια 
φορά στα πέντε χρόνια κάποιος μεγάλος 
πελάτης οδηγείται σε πτώχευση.

«Ή Atradius αργεί να με αποζημιώσει»

Είναι μύθος ότι η Atradius αργεί να απο-
ζημιώσει, καθώς η αποζημίωση καταβάλ-
λεται  το πολύ σε έξι μήνες από την αρχική 
ημερομηνία πληρωμής, ανεξάρτητα από 
το εάν ο οφειλέτης έχει γίνει αφερέγγυος και 
πότε. Άρα μπορεί ο ασφαλισμένος, εξαιτίας  
αυτού του εξαμήνου, να προγραμματίσει τις 
ταμειακές του ροές. 

Η Atradius προσφέρει στους πελάτες της 
το μοναδικό προϊόν στη βιομηχανία της 
ασφάλισης, όπου ο ασφαλισμένος γνωρί-
ζει εκ των προτέρων πότε (ημερολογιακά) 
θα πληρωθεί.
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Ε παγγελματικό (και όχι μόνο) ταξίδι χω-
ρίς μεταφορικό μέσο ΔΕΝ δύναται! Εί-
στε σίγουροι όμως ότι γνωρίζετε όλα 
όσα χρειάζονται πριν την ενοικίαση 

ενός αυτοκινήτου; Είστε σίγουροι ότι το χρει-
άζεστε πραγματικά; Υπάρχουν άλλες λύσεις; 
Δείτε τι σας προτείνουμε!

 Μην ενοικιάσετε αυτοκίνητο αν μπορείτε 
(χρησιμοποιήστε Uber ή Lyft)

Η πρώτη συμβουλή ενοικίασης αυτοκινή-
των είναι να τα αποφύγετε όταν μπορείτε! 
Πολλές φορές το κόστος ενός ταξί ή Uber 
θα είναι φθηνότερο από την ενοικίαση αυ-
τοκινήτου για πολλές ημέρες.

 Παραλείψτε την ασφάλιση του ενοικια-
ζόμενου αυτοκινήτου σας
Η ασφάλιση ενός ενοικιαζόμενου αυτοκινή-
του είναι μια απάτη. Εάν βρίσκεστε σε ένα 
ταξίδι εργασίας, υπάρχει περίπου 99% πι-
θανότητα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της 
εταιρείας σας να καλύπτουν τυχόν ζημιές 
στο όχημα. Ελέγξτε την ασφαλιστική σας 
εταιρεία, την εταιρεία πιστωτικών καρτών 
και την ταξιδιωτική πολιτική της εταιρείας για 
όλες τις λεπτομέρειες.

 Επιστρέψτε το αυτοκίνητο ενοικίασης τη 
νύχτα πριν από την πτήση σας στο σπίτι
Αυτή η συμβουλή επαγγελματικών ταξιδιών 
εμπίπτει στην κατηγορία της εξοικονόμη-
σης χρόνου και της μείωσης της ταλαιπω-
ρίας. Εάν έχετε πρωινή πτήση, επιστρέψτε 
το αυτοκίνητό σας τη νύχτα πριν και πάρτε 
το πρωί ένα Uber ή ένα ταξί.

 Κάντε λήψη της εφαρμογής της εταιρίας 
που έχετε κάνει την ενοικίαση αυτοκινήτου
Οι περισσότερες εταιρείες ενοικίασης αυ-
τοκινήτων διαθέτουν εφαρμογή για κινη-
τά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε πολλές 
περιπτώσεις, όπως για να παράδειγμα για 
να βρείτε το όχημα που ενοικιάζετε. Μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναδιά-
ταξη ή την αλλαγή μιας κράτησης. Τέλος, 
πιθανότατα θα έχετε εύκολη πρόσβαση σε 
αριθμούς υποστήριξης και οδικής βοήθει-
ας, οι οποίοι θα μπορούσαν να σας βοη-
θήσουν αν κολλήσετε κάπου με σκασμένο 
λάστιχο ή μια νεκρή μπαταρία.

 Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε που βρίσκονται 
οι εγκαταστάσεις της εταιρίας ενοικίασης 
αυτοκινήτων (εντός ή εκτός αεροδρομίου)
Πολύ σημαντικός παράγοντας υπολογι-
σμού των χρόνων σας. Πολλές εταιρίες 
χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις ενοικίασης 
αυτοκινήτων εκτός αεροδρομίου πράγμα 
που σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος μειώ-
νεται αισθητά, ειδικά στις περιπτώσεις στις 
οποίες χρειάζεται μετακίνηση με άλλο μέσο 
(αστικό λεωφορείο κλπ).

 Πάντα να γεμίζετε με αέριο ή βενζίνη το 
αυτοκίνητο πριν το επιστρέψετε
Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων είναι 
περισσότερο από ευτυχείς να γεμίσουν τη 
δεξαμενή για εσάς όταν επιστρέψετε το όχη-
μασας, σας εξοικονομούν χρόνο αλλά δεν 
σας εξοικονομούν χρήματα! Το τέχνασμα 
εδώ είναι ότι πρόκειται να σας χρεώσουν 
για μια πλήρη δεξαμενή ανεξάρτητα από το 
πόσο γεμάτη είναι στην πραγματικότητα.

5+1 Tips για την ενοικίαση 
αυτοκινήτου κατά
το επαγγελματικό σας ταξίδι!
Έλληνας εξαγωγέας σημαίνει…
Business Traveller...
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Ή  μεγάλη αναμονή ανάμεσα σε πτή-
σεις έχει αποτελέσει ταλαιπωρία για 
αμέτρητους ταξιδιώτες ανά τον κό-
σμο. Έχεις σκεφτεί ποτέ, όμως, ότι 

τελικά μπορεί να υπάρχουν αρκετοί τρόποι 
ώστε να “σκοτώσεις” την ώρα σου σε ένα αε-
ροδρόμιο; Παρακάτω βρίσκονται 4 tips για να 
καταφέρεις να διαχειριστείς τον χρόνο περιμέ-
νοντας τον φωτεινό πίνακα να δείξει ότι είναι η 
σειρά σου για επιβίβαση:

Shop and collect…
Οι αγορές duty-free είναι από τους πιο 
προφανείς τρόπους να περάσετε τον 
χρόνο σας σε ένα αεροδρόμιο. Όλα τα 
αεροδρόμια διαθέτουν πολύ όμορφα κα-
ταστήματα, στα οποία μπορεί κανείς να 
ανακαλύψει προϊόντα κάθε λογής. Ένα 
από τα πιο ξεχωριστά αεροδρόμια για 
window shopping είναι το Heathrow του 
Λονδίνου και ιδιαίτερα το πολυκατάστημα 
Harrods στο Terminal 5.

Βόλτα στην πόλη
Αν ανήκεις στην κατηγορία των άτυχων 
ταξιδιωτών που η ώρα αναμονής φτάνει 
σχεδόν την μία μέρα, μην διστάσεις να ορ-
γανώσεις μία μονοήμερη εκδρομή στην 
κοντινότερη πόλη. Πόλεις όπως το Σίδνεϋ, 

το Σικάγο και το Χονγκ Κονγκ, καθώς και 
σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, 
διαθέτουν άμεση σύνδεση μεταξύ του αε-
ροδρομίου και του κέντρου της πόλης 
μέσω τρένων και λεωφορείων. Μάλιστα, 
το αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης 
διοργανώνει δίωρες ξεναγήσεις στην πόλη 
για τους επιβάτες που η αναμονή τους ξε-
περνάει τις 5 ώρες.

Φτιάξε το πλάνο του ταξιδιού
Εφόσον η αναμονή μέχρι την επομένη πτή-
ση είναι αρκετά μεγάλη, δεν υπάρχει καλύ-
τερη ώρα από το να ασχοληθείτε σοβαρά 
με το πλάνο του επικείμενου ταξιδιού σας. 
Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα και το 
ίδιο το αεροπλάνο αποτελεί ιδανικό μέρος 
για τον σχεδιασμό ενός ταξιδιού, καθώς ο 
χρόνος που διαθέτετε είναι άπλετος.

Μη χάνετε την ψυχραιμία σας!
Κανείς ποτέ δεν έχασε διατηρώντας την 
ψυχραιμία του στο αεροδρόμιο! Θυμηθείτε 
ότι το προσωπικό του αεροδρομίου ή των 
αεροπορικών εταιρειών είναι άνθρωποι 
που δουλεύουν και δε φέρουν ευθύνη για 
τα κακώς κείμενα μιας εταιρείας ή για μια 
απλή ατυχία που μπορεί να συμβεί στον 
καθένα μας.

Μεγάλη αναμονή στο αεροδρόμιο: 
4 tips για να διαχειριστείς
τον χρόνο σου
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Θ έλετε να βρείτε αυτή την ισορροπία 
ανάμεσα στην επαγγελματική εμ-
φάνιση και την άνεσή σας; Η ομά-
δα του exportnews.gr σας δίνει με-

ρικές συμβουλές για το τι μπορείτε να φορέσετε 
στα επαγγελματικά σας ταξίδια.

 Αγοράστε άνετα παπούτσια
(ίσως και ορθοπεδικά)

Εάν ταξιδεύετε για επαγγελματικούς λόγους 
πολύ πιθανό να χρειαστεί να είστε όρθιοι για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε αγοράστε 
τα ιδανικά παπούτσια ώστε να είστε άνετοι.

 Αγοράστε ρούχα που
δεν τσαλακώνονται

Είναι ο πιο εύκολος τρόπος ώστε να μην 
σπαταλήσετε χρόνο, στο να σιδερώνετε τα 
ρούχα σας. 

 Ντυθείτε άνετα
Το πιο σημαντικό σε ένα ταξίδι που γίνεται 

για επαγγελματικούς λόγους είναι και τα ρού-
χα που θα επιλέξει κάποιος. Πρέπει να είναι 
ένα σύνολο που να φαίνεται επαγγελματικό 
αλλά ταυτόχρονα και άνετο.

 Πάρτε μία ζώνη διπλής όψης
Κατά την διαδικασία πακεταρίσματος της 

βαλίτσας σας καλό θα ήταν να επενδύσετε 
σε μια αναστρέψιμη ζώνη (μαύρη στη μία 
πλευρά, καφέ από την άλλη). Είναι μια ζώνη 
λιγότερο για να μεταφέρετε μαζί σας!

 Αποκτήστε ένα μπλε σακάκι
Ο κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να έχει ένα 

μπλε σακάκι. Σας επιτρέπει να μετατρέψετε το 
λούκ σας από casual σε επαγγελματικό. Το 
μπλε σακάκι είναι ένα μεγάλο αξεσουάρ ταξι-
διού για να προσθέσετε στο kit σας.

Τ ο healthy life style έχει μπει για τα καλά 
στις ζωές όλων μας, επαγγελματιών και 
μη. Σας προτείνουμε 4 λύσεις για υγιει-
νό τρόπο ζωής ακόμη και στα επαγγελ-

ματικά σας ταξίδια!

 Μείωση ή Εξάλειψη
της κατανάλωσης αλκοόλ
Την ημέρα του ταξιδιού σας, αποφύγετε να πί-
νετε αλκοόλ. Θα σας προκαλέσει αφυδάτωση. 
Επίσης αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλη 
στον προορισμό σας. Εκτός του ότι θα σας 
αναστατώσει τον ύπνο σας, θα σας προσθέ-
σει περιττές θερμίδες.

 Παράλειψη των δωρεάν γευμάτων
Όσο πιο συχνά ταξιδεύετε, τόσο περισσότερα 
προνόμια θα λαμβάνετε. Συχνά αυτά τα προ-
νόμια περιλαμβάνουν δωρεάν φαγητό και 
συνήθως δεν είναι υγιεινό (όπως τα περίφημα 

μπισκότα τσιπ σοκολάτας Double Tree κατά 
το check-in). Ακριβώς όπως το αλκοόλ, αυτές 
οι θερμίδες είναι περιττές. 

 Βρείτε υγιεινά γεύματα
Όταν είναι δυνατόν, παραλείψτε το ανθυγιεινό 
γρήγορο φαγητό και βρείτε φρέσκα, υγιεινά 
γεύματα. Μπορείτε είτε να πακετάρετε υγιεινά 
σνακ στη τσάντα μεταφοράς σας είτε να αγο-
ράσετε κάποια στο αεροδρόμιο.

 Ασκηθείτε
Είτε στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου ή στο 
δωμάτιό σας, είτε αν κάνετε μια βόλτα για να 
εξερευνήσετε την περιοχή που επισκέπτεστε, να 
είστε ενεργός!! Υπάρχουν πολλά οφέλη από 
την άσκηση για τους επαγγελματίες ταξιδιώ-
τες, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του 
στρες, της αυξημένης παραγωγικότητας ή 
ακόμα και την μείωση του jetlag.

5 tips για την ενδυμασία
σε ένα επαγγελματικό ταξίδι

Συμβουλές για υγιή 
επαγγελματικά ταξίδια

Έλληνας εξαγωγέας σημαίνει…
Business Traveller...
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exportnews.gr

 Συμμετοχή σε προγράμματα ανταμοιβής
Επωφεληθείτε από τα εταιρικά σας ταξίδια 

για να κερδίσετε πόντους ή μίλια στην αε-
ροπορική σας κάρτα ή στην πιστωτική σας 
κάρτα. Επιλέξτε μια πιστωτική κάρτα χωρίς 
τέλη συναλλαγών εξωτερικού.

 Φορτίστε τις ηλεκτρονικές
σας συσκευές πριν πετάξετε

Το τηλέφωνό σας, ο φορητός υπολογι-
στής και το tablet θα πρέπει να έχουν αρκετή 
μπαταρία για να σας βοηθήσουν να περά-
σετε παραγωγικά το χρόνο στο αεροδρόμιο 
και στην πτήση σας. 

 Χρησιμοποιήστε προγράμματα
που επιταχύνουν το ταξίδι σας

Ελέγξτε τις πτήσεις σας online και εκτυπώ-
στε την κάρτα επιβίβασής σας πριν κατευ-
θυνθείτε προς το αεροδρόμιο. Υποβάλετε 
αίτηση για TSA Pre-Check και Global Entry 
για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ταχύτερα 
κινούμενα συστήματα ασφάλειας και τελω-
νείων σε όλο τον κόσμο.

 Κράτηση απευθείας
αεροπορικών πτήσεων

Μια μεσημεριανή στάση δύο ή τριών ωρών 
μπορεί να σημαίνει ότι ξοδεύετε μια επιπλέον 
μέρα στο δρόμο, να ξυπνάτε νωρίτερα από 
ό, τι χρειάζεται ή να έχετε μια βαλίτσα που θα 
πρέπει αναγκαστικά να κουβαλάτε παντού.

 Πληρώστε για την είσοδο σας
στα σαλόνια του αεροδρομίου

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες 
παρέχουν σαλόνια με άφθονο φαγητό, κα-
ταστήματα και ήσυχο χώρο σε λογικό κό-
στος. Περάστε το χρόνο σας περιμένοντας 
την πτήση σας μακριά τη φασαρία.

 Εκτυπώστε σημαντικούς
αριθμούς επιβεβαίωσης

Παρόλο που κανείς δεν θέλει να σκέφτεται 
να χάσει το τηλέφωνό του, είναι δυνατό να 
εξαντληθεί η μπαταρία ακριβώς όταν χρει-
άζεστε για την επιβίβαση τον αριθμό επιβε-
βαίωσης. Οπότε εκτυπώστε τα έγγραφα που 
επιβεβαιώνουν την πτήση σας και φυλάξτε 
ένα αντίγραφο σε κάθε τσάντα σας.

 Αγοράστε (ή συσκευάστε)
υγιεινό φαγητό

Το ταξίδι θα κουράσει το σώμα σας. Η συ-
σκευασία ή η αγορά υγιεινών σνακ θα σας 
βοηθήσει να είστε σε καλή κατάσταση ενώ 
ταξιδεύετε.

Για ξεκούραστα & έξυπνα 
επαγγελματικά ταξίδια...
η ομάδα του exportnews.gr
σας προτρέπει να ακολουθήσετε τις εξής συμβουλές

Έλληνας εξαγωγέας σημαίνει…
Business Traveller...
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Greek news...good news

Α νάμεσα στα μαθηματικά θεωρή-
ματα, τις εικασίες και τις υποθέσεις 
που απασχολούν τους επιστή-
μονες για περισσότερο από έναν 

αιώνα, υπάρχουν ακόμα τουλάχιστον δέκα 
διάσημα προβλήματα (θεωρήματα, εικασίες, 
υποθέσεις) που παραμένουν άλυτα και εστιά-
ζουν την πρωτοπορία της διεθνούς μαθημα-
τικής κοινότητας στη λύση τους.

Ένα εξ αυτών των προβλημάτων, η Εικασία 
των “RJ Duffin και AC Schaeffer”, η οποία 
ταλάνιζε τους μαθηματικούς της Αναλυτικής 
Θεωρίας των Αριθμών εδώ και 78 χρόνια, λύ-
θηκε το 2019 από τον Έλληνα Δημήτρη Κου-
κουλόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή στο πα-
νεπιστήμιο του Μόντρεαλ, και τον συνεργάτη 
του James Maynard από την Οξφόρδη.

Η εικασία των «Duffin-Schaeffer», που διατυ-
πώθηκε από τους δύο μαθηματικούς σε ένα 
άρθρο το 1941 και έμεινε άλυτη μέχρι περίπου 
το 1990, παρέμενε άλυτη μέχρι το 2019.

Σύμφωνα με τους μαθηματικούς, Κουκου-
λόπουλος και Maynard, εάν απαγορεύσου-
με κάποιους παρονομαστές ακόμα και ένα 
αραιό υποσύνολο αυτών, μπορεί κάποιοι 
αριθμοί να μην προσεγγιστούν ποτέ.

Ο νεαρός ομογενής μαθηματικός δεν κρύ-
βει τη χαρά του για το κατόρθωμα να δώσει 
λύση μετά από 78 χρόνια σε ένα από τα κε-
ντρικά προβλήματα στον τομέα της θεωρίας 
των αριθμών. Ονόμασε μάλιστα την προ-
σέγγισή του «διοφαντική προσέγγιση», προς 
τιμήν του Διοφάντη της Αλεξάνδρειας, έναν 
από τους αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς.

Η απόδειξη της Εικασίας, σύμφωνα με τον 
κ. Κουκουλάκη, δε σημαίνει, σε σχέση με τις 
άλλες επιστήμες, κάποιου είδους εφαρμογή 
στη ζωή, καθώς δεν μπορεί να φανταστεί 
πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί συγκεκρι-
μένα αυτό καθαυτό αυτό το θεώρημα, μιας κι 
εκτός των άλλων είναι κι ένα μετρικό θεώρη-
μα. «Δεν ξέρω εάν θα υπάρξει κάποια συγκε-
κριμένη εφαρμογή. Στα θεωρητικά μαθηματι-
κά θα ήταν ωραίο να βλέπεις τη δουλειά σου 
να εφαρμόζεται στην πραγματική ζωή αλλά 
η φύση των θεωρητικών μαθηματικών είναι 
τέτοια, που η εφαρμογή των ιδεών μπορεί να 
πάρει πολλά χρόνια μέχρι να γίνει κάτι ή να 
υπάρξει έστω μια έμμεση συμβολή».

Προσθέτει ότι στα θεωρητικά μαθηματικά 
όπως και στις πιο πολλές θεωρητικές επιστή-
μες, κανείς δουλεύει εντατικά ακόμη και για 
ολόκληρη τη ζωή του, να καταλάβει και να λύ-
σει ένα ερώτημα χωρίς απαραίτητα να γνωρί-
ζει εάν αυτό θα έχει προεκτάσεις στον πραγ-
ματικό κόσμο. Παρ’όλα αυτά, επισημαίνει ότι 
η χρηματοδότηση της έρευνας στα θεωρητικά 
μαθηματικά είναι θεμελιώδης γιατί με τρόπους 
που δεν μπορούμε να καταλάβουμε επηρεάζει 
και την έρευνα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματι-
κά, στη Μηχανική και στη Φυσική.

Ο Δημήτρης Κουκουλόπουλος αποφοίτησε 
από το 2ο ΓΕΛ Κοζάνης και στη συνέχεια εισήλ-
θε στο Μαθηματικό του ΑΠΘ. Στο τελευταίο 
έτος, έκανε αιτήσεις σε διάφορα πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ, καθώς εκεί ήταν πάντα ο στόχος 
του να φοιτήσει. Επέλεξε να πραγματοποιή-
σει απευθείας διδακτορικό στο πανεπιστήμιο 
του Ιλινόι, λόγω της πολύ καλής ομάδας στην 
Αναλυτική θεωρία των αριθμών, που είναι ο 
τομέας της έρευνας του.

Το 2012, σε ηλικία μόλις 28 ετών προσλήφθη-
κε ως επίκουρος καθηγητής στο πανεπιστήμιο 
του Μόντρεαλ και σήμερα, 35 ετών, είναι ανα-
πληρωτής καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Όσο για το τι σχέδια μπορεί να έχει για το 
μέλλον κάποιος που κατάφερε τόσα πράγμα-
τα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, απαντά 
αφοπλιστικά πως «Δεν έχω σχέδια», τονίζο-
ντας όμως ότι μετά και την επίλυση της Εικασί-
ας «κλείνει ένας μεγάλος κύκλος που άνοιξε 
πριν από μερικά χρόνια. Προετοιμάζομαι για 
τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά και θα αφιερω-
θώ εξ ολοκλήρου στους φοιτητές μου και 
τους υποψήφιους διδάκτορες με καινούργια 
πράγματα στην ατζέντα».

Έλληνας έλυσε μαθηματικό 
γρίφο 78 ετών



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ENA ATOMO

2 6 - 2 8  N O V .  2 0 1 9

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΚΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΑΝ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ,

 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.SITEVI.COM 

WARNING, THIS INVITATION DOESN’T GIVE YOU DIRECT ACCESS TO THE SHOW!  

GET YOUR FREE VISITOR BADGE ON WWW.SITEVI.COM WITH THE CODE

SALON INTERNATIONAL DES ÉQUIPEMENTS ET SAVOIR-FAIRE 
POUR LES PRODUCTIONS VIGNE-VIN, OLIVE, FRUITS-LÉGUMES

INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND KNOW-HOW 
FOR VINE-WINE, OLIVE AND FRUIT & VEGETABLE PRODUCTION

GREECE19

SITEVI 2019
Στην καρδιά της παραγωγής

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΕΙΔΟΣΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΩ! 
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.sitevi.com , πατήστε ‘’visit’’ - και πληκτρολογήστε τον προωθητικό κωδικό που βρίσκεται παρακάτω.

Κυρίες & Κύριοι, 

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στην έκθεση SITEVI, τη διεθνή έκθεση εξοπλισμού και τεχνογνωσίας για την αμπελουργία-
οινοποιία, την ελαιοκομία και τα οπωροκηπευτικά, που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2019, στο Εκθεσιακό 
Πάρκο του Μontpellier. 

Το πρόγραμμα της φετινής έκθεσης περιλαμβάνει:

•  1.120 εκθέτες από 27 χώρες που ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες της επιχείρησής σας. 
•  Κάθε είδους εφόδια, εξοπλισμό, προϊόντα, υπηρεσίες: από την καλλιέργεια έως την διανομή, περιλαμβάνοντας τη 

συγκομιδή, την οινοποίηση, την εμφιάλωση καθώς και τη μεγαλύτερη παρουσίαση μηχανών τρύγου παγκοσμίως.
•  Τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες στο γεωργικό εξοπλισμό που αναδεικνύονται από τα Βραβεία Καινοτομίας 

SITEVI.
•  Περισσότερες από 50 εκδηλώσεις, συνέδρια και εργαστήρια. 
•  Ένας χώρος γευσιγνωσίας όπου διοργανώνονται τα Master Classes και η Tasting Avenue (Λεωφόρος γευσιγνωσίας), 

όπου παρουσιάζονται προϊόντα από διάφορες χώρες.
•  Το Village Start-Up, για την βελτίωση της επιχείρησής με τα εργαλεία που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος.

Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας ! 

 Club d’Affaires International (διεθνής επιχειρηματική λέσχη), στον ημιώροφο της αίθουσας A2.
•  SITEVI Business Meetings ,πλατφόρμα που σας επιτρέπει 

να κλείσετε από σήμερα ραντεβού με τους εκθέτες που σας 
ενδιαφέρουν.

•  Επισκέψεις σε αμπελουργικές και ελαιοκομικές περιοχές, σε 
συνεταιρισμούς καλλιέργειας οπωροφόρων ή σε ερευνητικά 
κέντρα στην περιοχή της Occitanie. 

2 6 - 2 8  N O V .  2 0 1 9

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ:

 PROMOSALONS GRÈCE,

LCHATZ@PROMOSALONS.GR  

 ΤΗΛ . 210 36 25 516
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νέα προϊόντα

Ή  Μινέρβα διευρύνει τη γκάμα της οι-
κογένειας Χωριό επενδύοντας στα 
προϊόντα υψηλής ποιότητας και υπο-
δέχεται τη νέα Πραλίνα Χωριό, ένα 

καινοτόμο προϊόν με πλούσια διατροφική αξία.
Η Πραλίνα Χωριό είναι ένα φρέσκο προϊόν 
επάλειψης, αφού φτιάχνεται από 47% γάλα 
και αυθεντική βελγική σοκολάτα φουντου-
κιού που του δίνει πλούσια γεύση φρέσκιας 
πραλίνας. Η καινοτομία του έγκειται στη 
σύνθεσή του, με 40% λιγότερη ζάχαρη και 
60% λιγότερα λιπαρά, ενώ είναι πλούσιο σε 
φυτικές ίνες και δεν περιέχει φοινικέλαιο.
Είναι το μοναδικό προϊόν στην αγορά που 
συνδυάζει χαμηλά λιπαρά και υψηλή δια-
τροφική αξία και επομένως είναι κατάλληλο 
για παιδιά αλλά και για ανθρώπους που 
ακολουθούν διατροφή χαμηλή σε θερμίδες 
και λιπαρά.
Η Πραλίνα Χωριό διατηρείται στο ψυγείο, 
αλείφεται εύκολα και είναι ιδανική για απο-
λαυστικό πρωινό και για σνακ.

Νέα Πραλίνα Χωριό, μια ακόμα καινοτομία 
από τη Μινέρβα

Μ ια νέα πρόταση, πιο παραδο-
σιακή, κρύου καφέ λάνσαρε 
πρόσφατα η γνωστή εταιρεία 
Λουμίδης, που για δεκαετίες δρα-

στηριοποιείται στο κανάλι του ελληνικού καφέ.

Πρόκειται για το προϊόν Λουμίδης Frio, με 
βάση του τον παραδοσιακό ελληνικό καφέ 
Λουμίδη Παπαγάλο.

Αυτό που διαφοροποιείται, είναι κυρίως 
ο τρόπος παρασκευής. Χρησιμοποιώντας 
το νέο ειδικό μπρίκι, που ο καταναλωτής θα 
βρει στις ειδικές προωθητικές συσκευασίες, 
ψήνεται ο ελληνικός καφές και σερβίρεται σε 
γυάλινο ποτήρι με παγάκια. Ο νέος Λουμί-
δηςFrio σερβίρεται με ή χωρίς αφρόγαλα.

Επιπλέον, εκτός από τον κρύο καφέ, πρό-
σφατα από τη Λoυμίδης κυκλοφόρησαν κα-
λαμάκια μπαμπού, ανοξείδωτα βουρτσάκια 
καθαρισμού και θήκη για την αποθήκευσή 

τους, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη 
πρόταση ανθεκτική, υγιεινή, άκρως οικολο-
γική και οικονομική.

Παγωμένος Λουμίδης!
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

H  McDonald’s, Μεγάλος Χορηγός του 
Colour Day Festival 2019, παρου-
σιάζει την καμπάνια “Join us under 
the Rainbow”, δημιουργώντας έναν 

υπέροχο χρωματιστό κόσμο, μέσα από τα 
δύο νέα Rainbow Burgers.

Το Rainbow Burger Beef αποτελείται από μπιφτέκι 
βοδινού κρέατος, σάλτσα BBQ, τυρί και τραγανό 
κρεμμύδι, σε ροζ ψωμάκι με σουσάμι. Το ψωμάκι 

περιέχει εκχύλισμα παντζαριού και πάπρικας.

Το Rainbow Burger Chicken αποτελείται από 
κοτόπουλο, σάλτσα BBQ και κρεμμύδι, σε κί-
τρινο ψωμάκι με σουσάμι. Το ψωμάκι περιέχει 
εκχύλισμα κουρκουμά και πάπρικας.

Τα νέα Rainbow Burgers προστίθενται σε ένα 
πλήρες μενού γευστικών απολαύσεων που 
θα βρείτε στα συμμετέχοντα εστιατόρια Mc-
Donald’s.

Η McDonald’s παρουσιάζει την καμπάνια 
“Join us under the Rainbow”

Σ την καινοτομία των προϊόντων, που 
προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό, 
και την επιλογή διαφορετικών συστα-
τικών εστιάζει τον τελευταίο καιρό η 

εταιρεία Coca Cola, σε μια προσπάθεια να 
διευρύνει την γκάμα αναψυκτικών.

Παράλληλα, η εταιρεία πραγματοποιεί δυ-
ναμικό άνοιγμα και στο κανάλι του καφέ, δίνο-
ντας προτεραιότητα στα αναψυκτικά με ελάχι-
στες ή μηδενικές θερμίδες.

Ένα από τα τελευταία προϊόντα που λάνσα-
ρε η εταιρεία στην αγορά είναι η Coca-Cola 
Plus Coffee. Ένα αναψυκτικό με επιπλέον καφε-
ΐνη από εκχύλισμα καφέ, που παρασκευάζεται 
από αυθεντικούς κόκκους καφέ, έτοιμο για κα-
τανάλωση, χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες. 
Συνδυάζει τη γνώριμη γεύση της Coca-Cola 
με επίγευση καφέ.

Coca Cola Plus Coffee
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Μ ε την ολοκλήρωση του όγδοου 
και τελευταίου κύκλου της πολύ 
πετυχημένης σειράς Game of 
Thrones, η Diageo και η HBO 

παρουσιάζουν τη συλλογή οκτώ Single Malt 
Scotch Whiskies εμπνευσμένα από τη σειρά. 
Κάθε ένα από αυτά τα οκτώ ουίσκι ταυτίζεται 
με έναν από τους εμβληματικούς Οίκους του 
Westeros, καθώς και με τη Νυχτερινή Φρου-
ρά, προσφέροντας μια αυθεντική γεύση των 
Επτά Βασιλείων.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε προμηθευτεί ένα από 
τα απαράμιλλα Game of Thrones Single 
Malt ουίσκι για να κάνετε μια πρόποση 
προς τιμήν της τελευταίας σεζόν, πριν αυτά 
εξαντληθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την συλλογή των Game of Thrones Single-
Malt Scotch Whisky, επισκεφτείτε το www.
malts.com ενώ μπορείτε να πάρετε μέρος 
στη συζήτηση χρησιμοποιώντας το #GOT-
SingleMalts.

Single Malt Scotch Whisky:
Η γεύση των Επτά Βασιλείων 

Τ ην καινοτόμο μπύρα AMSTEL KARGO 
IPA (India Pale Ale) λανσάρει στην ελ-
ληνική αγορά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο παρά-
γεται με υψηλή τεχνογνωσία ζυθοποίησης. 
H μέθοδος Dry Hopping, δηλαδή η επιπλέον 
προσθήκη λυκίσκων στο τέλος της παραγω-
γικής διαδικασίας, χαρίζει ιδιαίτερα αρώματα 
στη μπύρα. Η AMSTEL KARGΌ IPA είναι μια 
αρωματική Session IPA με θολή όψη, γεγο-
νός το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι είναι 
αφιλτράριστη. Έχει πλούσιο και γεμάτο σώμα 
καθώς και μια χαρακτηριστική πικράδα στην 
επίγευση. Ο συνδυασμός τριών διαφορετι-
κών λυκίσκων δημιουργεί ένα γευστικό ταξίδι 
με αρώματα φρούτων και εσπεριδοειδών.

Νέα Amstel Kargo IPA
από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 

FOODTECH
FOOD PROCESSING & PACKAGING EXHIBITION

12 -14

2019
Ο C T O B E R

AT H E N S  •  G R E E C E

Future solutions in the food industry

ORGANIZED BY: FORUM SA | 328 Vouliagmanis av., 173 42, Athens Greece | Τ: +30 210 5242100 | W: www.foodtech.gr | E: sales@forumsa.gr

FOODTECH_21x28_eng.indd   1 28/02/2019   16:36



FOODTECH
FOOD PROCESSING & PACKAGING EXHIBITION

12 -14

2019
Ο C T O B E R

AT H E N S  •  G R E E C E

Future solutions in the food industry

ORGANIZED BY: FORUM SA | 328 Vouliagmanis av., 173 42, Athens Greece | Τ: +30 210 5242100 | W: www.foodtech.gr | E: sales@forumsa.gr

FOODTECH_21x28_eng.indd   1 28/02/2019   16:36



=60 exportnews.gr

νέα προϊόντα

Μ ια νέα επιλογή φρέσκου γάλα-
κτος λάνσαρε πρόσφατα το 
ΝΌΥΝΌΥ, επεκτείνοντας τη γκά-
μα των προϊόντων ΝΌΥΝΌΥ 

family με ένα νέο κωδικό χωρίς λακτόζη.
H λακτόζη είναι ένα φυσικό σάκχαρο του 

γάλακτος το οποίο όμως μπορεί να προκα-
λέσει ενοχλήσεις σε όσους έχουν δυσανεξία 
σε αυτήν. Για αυτό η εταιρεία, προσθέτοντας 
το ένζυμο της λακτάσης, δημιούργησε το 
NOYNOY Family Χωρίς λακτόζη. Πρόκειται 
για ένα ελαφρύ αγελαδινό γάλα με γλυκιά 
γεύση, που απορροφάται εύκολα από τον 
οργανισμό, διατηρώντας όλη την θρεπτικό-
τητα του γάλακτος.

Κυκλοφορεί με 1,5% λιπαρά, χωρίς επιπρό-
σθετη ζάχαρη ή γλυκαντικές ουσίες και πε-
ριέχει θρεπτικά συστατικά όπως πρωτεΐνες, 
ασβέστιο και βιταμίνες (Β2 & Β12).

Έχει διάρκεια ζωής 60 ημέρες, ενώ παρά-
γεται και συσκευάζεται στο εργοστάσιο της 
Πάτρας από γάλα προέλευσης Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

NOYNOY Family Χωρίς λακτόζη
με 1,5% λιπαρά. 

Ή  TWINS TRADE, αποκλειστικός αντιπρό-
σωπος της εταιρείας OSHEE, δραστη-
ριοποιείται στο χώρο των τροφίμων 
και ποτών και αντιπροσωπεύει στην 

Ελλάδα μερικά από τα πιο γνωστά brand του 
εξωτερικού.
 Η συγκεκριμένη εταιρία, εμπλουτίζοντας τη 
γκάμα των βιταμινούχων νερών που έχει στο 
χαρτοφυλάκιο της, εισήγαγε ένα νέο βιταμι-
νούχο νερό με βιταμίνη C 500. Το συγκεκριμένο 
προϊόν, το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 
σε βιταμίνη C του ανθρώπινου οργανισμού, 
έχει 0% θερμίδες, δεν περιέχει ζάχαρη και γλυκα-
ντικές ουσίες, είναι χωρίς συντηρητικά και χρω-
στικές, χωρίς γλουτένη και είναι vegan.

Νέο βιταμινούχο νερό OSHEE
με βιταμίνη C500
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ή  εταιρεία ΔΕΛΤΑ λάνσαρε πρόσφα-
τα τα νέα γιαούρτια Vitaline Go 
Nuts & Grains, ακολουθώντας τις 
διεθνείς διατροφικές τάσεις και την 

ανάγκη των καταναλωτών για καινοτόμα 
προϊόντα που προσφέρουν καλύτερη και 
πιο ισορροπημένη διατροφή.

Τα νέα προϊόντα, που προστέθηκαν στο 
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, συνδυάζουν 
τα οφέλη και τη γεύση των καρπών αμυ-
γδάλου και φουντουκιού με δημητριακά και 
βρώμη, με τις ιδιότητες και την ιδιαίτερη γεύ-
ση των Superfoods και είναι διαθέσιμα σε 3 
γευστικούς συνδυασμούς:

 Κορινθιακή Σταφίδα-Αμύγδαλο-Φουντούκι

 Αλόη-Αμύγδαλο-Chia,

 Πράσινο Τσάι Matcha-Πράσινο μήλο-
Αμύγδαλο-Φουντούκι,

Η σειρά δεν περιέχει λιπαρά, έχει φυσικά 
γλυκαντικά από το φυτό stevia, είναι πλού-
σια σε πρωτεΐνη, με συνδυασμό βιταμινών Β 
που χαρίζει αντιοξειδωτική δράση και βοηθά 
τον μεταβολισμό.

Γιαούρτια Vitaline Go Nuts & Grains
από τη ΔΕΛΤΑ.  

Ν έα προσθήκη στη σειρά μπισκό-
των Goodness in Me πραγματο-
ποίησε πρόσφατα η Αλλατίνη, 
επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό 

της με τα Digestiveα Χωρίς Ζάχαρη.
Ακολουθώντας τα σύγχρονα διατροφικά 

πρότυπα, η εταιρεία λάνσαρε μια νέα γευστι-
κή επιλογή στα κλασικά μπισκότα Digestive, 
που ανταποκρίνεται στη ζήτηση του κατα-
ναλωτικού κοινού για πιο υγιεινά σνακ. Τα 

μπισκότα Αλλατίνη Digestive παράγονται με 
αλεύρι Ολικής Άλεσης και αποτελούν ιδανική 
πηγή φυτικών ινών. Παράλληλα, η Αλλατίνη 
ανανέωσε την εικόνα στα μπισκότα Digestive 
Κλασικά, τα οποία πλέον κυκλοφορούν σε 
καινούρια συσκευασία. Η Elbisco, με το προ-
ϊόν αυτό, έχει ως στόχο να συνδυάσει την 
ισορροπημένη διατροφή με τη γευστική 
απόλαυση και να καλλιεργήσει πιο υγιεινές, 
με σεβασμό στον οργανισμό, συνήθειες.

Digestive χωρίς ζάχαρη από την Αλλατίνη
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Ολλανδία 49%

Σουηδία 48%

Ιρλανδία 47%

Ισπανία 45%
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Εσθονία 44%
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Σλοβενία 42%
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ  

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

Οι 10 Χώρες με το
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 

Ποσοστό Ανακύκλωσης
Πλαστικών

Συσκευασιών στην
Ευρώπη
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6 ΣΤΟΥΣ 10 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 

ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 
ΦΑΓΩΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ?

Ηλικιωµένοι 
Καταναλωτές 

(Ηλικία 65 – 80)
Γυναίκες

Άνθρωποι 
Υψηλού 

Μορφωτικού 
Επιπέδου

ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ
 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

62%

Φυτικές
 Ίνες

71%

Θερµίδες

67%

Ολική
 Άλεση

60%

Νάτριο

61%

Περιεκτικότητα
σε Ζάχαρη

60%

Λιπαρά



Πρόγραμμα Εκθέσεων

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΑ  4 - 8 /11/2019   ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BATIMAT 2019  www.

batimat.fr 

ΉΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ  25 - 28 
/11/ 2019  ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ «BIG 5 SHOW DUBAI 2019 Η.Α.Ε  

www.thebig5.ae

ΚΕΝΥΑ  5-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BIG 5 CONSTRUCT KENYA 2019  
thebig5constructkenya.com

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΌΤΙΑ ΚΌΡΕΑ  22-25 Οκτωβρίου 
2019  Διεθνής Έκθεση Ναυπηγικής 

& Βιομηχανικού Ναυτιλιακού Εξοπλισμού KORMARINE 

2019  www.kormarine.comeng/index.asp

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ  5 - 9 /10/ 2019  ANUGA 2019 
 www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/
anuga2017 

ΣΌΥΉΔΙΑ  13-14 Νοεμβρίου 2019  Διε-
θνής Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων Eco 
Life Scandinavia & Nordic Organic Food 
Fair  www.ecolifeshow.com

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΙΤΑΛΙΑ  18 - 22/10/ 2019  ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
HOST MILANO 2019  http://host.
fieramilano.it/en/events-2019 

ΑΓΡΟΤΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

ΡΌΥΜΑΝΙΑ  30/10-3/11-2019 
 Διεθνής Έκθεση Αγροτικών 

Προϊόντων INDAGRA  www.indagra.ro 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Κίνα  13-15 Νοεμβρίου 2019  Διεθνής 
Έκθεση Αρωμάτων, Καλλυντικών 

COSMOPROF ASIA  www.cosmoprof-asia.com

9-10-11
ÁÃ¶»µÄ¹ÃË 2019

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

µòåÝôå 
óùîåòçÀôå÷ 
¢¹°ÁÃ»¿Á

¶êïðìÝóôå ôèî 
°¦Ã£¸º¸ óá÷

°îáðôàêôå ôé÷ 
¶¥°¡¿¡¶ª óá÷

Ãòçáîñóôå ôá 
LOGISTICS óá÷

°îáëáìàãôå ðòïôÀóåé÷ çéá 
¶¦°¡¡¶¤»°Æ¹º° ÃÌ¸»°Æ°

210 9010040 • info@omind.gr
www.sce.gr

¸ ªàçøòïîè Îëõåóè çéá ôï ¶íðÞòéï ëáé ôè µéïíèøáîÝá ÆòïæÝíöî

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Efo19_KTX_Logistics 21x28.pdf   1   19/06/2019   1:01 PM



9-10-11
ÁÃ¶»µÄ¹ÃË 2019

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

µòåÝôå 
óùîåòçÀôå÷ 
¢¹°ÁÃ»¿Á

¶êïðìÝóôå ôèî 
°¦Ã£¸º¸ óá÷

°îáðôàêôå ôé÷ 
¶¥°¡¿¡¶ª óá÷

Ãòçáîñóôå ôá 
LOGISTICS óá÷

°îáëáìàãôå ðòïôÀóåé÷ çéá 
¶¦°¡¡¶¤»°Æ¹º° ÃÌ¸»°Æ°

210 9010040 • info@omind.gr
www.sce.gr

¸ ªàçøòïîè Îëõåóè çéá ôï ¶íðÞòéï ëáé ôè µéïíèøáîÝá ÆòïæÝíöî

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Efo19_KTX_Logistics 21x28.pdf   1   19/06/2019   1:01 PM



==66 exportnews.gr

αρχείο Ελληνικού μάρκετινγκ



==

Luxury Packaging & Display

Ανδραβίδας 7 | 136 71 Χαμόμυλο Αχαρνών

Τ.: 210 3410436 | F.: 210 3425967

www.lyhnia.com | info@lyhnia.com




