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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1)“Enterprise Greece” / Γραφείο κ. Δ/ντος Συμβούλου  
2) Σ.Ε.Β.  
3) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος – Σ.Β.Β.Ε.  
4) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων – Π.Σ.Ε.  
5) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – Σ.Ε.Β.Ε.  
6) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης – Σ.Ε.Κ  
7) Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης  - ΣΕΔΗΚ 
8) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος – Κ.Ε.Ε.Ε.  
9) Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – Ε.Β.Ε.Α.  
10) Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς – Ε.Β.Ε.Π.  
11) Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης – Ε.Β.Ε.Θ.  
12) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου – Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ.  
13) Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου & Ελιάς – Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.  
14) Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων  
15) Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών -  ΣΕΑΟΠ  
16) Ελαιουργική - Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Ελαιοκομικών Προϊόντων Ελλάδος 
17) Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών, Τυποποιητών Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών  
18) Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς – ΔΟΕΠΕΛ  
19) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων  
20) Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου – Ε.Δ.Ο.Α.Ο.  
21) Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου – Σ.Ε.Ο.  
22) Oίνοι Βορείου Ελλάδος – Ο.Β.Ε., Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος – 
      ΕΝΟΑΒΕ  
23) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών  
24) Ένωση Αμπελουργών Οινοποιών Νήσων Αιγαίου  - ΕΝ.Ο.Α.Ν.Α.  
25) Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κρήτης  
26) Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου – ΕΝ.Ο.Α.Π.  
27) Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδος – ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.  
28) Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής & Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών & Χυμών 
      INCOFRUIT HELLAS  
29) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – Σ.Ε.Β.Τ.  
30) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων  
31) Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.)  
32) Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βιολογικών Προϊόντων  
33) Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος – Ε.Κ.Ε.  
34) Πανελλήνια Ένωση Κονσερβοποιών  
35) Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος  
36) Σύνδεσμος Ελλήνων Τυποποιητών Συσκευαστών Εξαγωγέων Μελιού  
37) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ζυμαρικών  
38) Ένωση Βιομηχανιών – Βιοτεχνών Ζαχαρωδών Ελλάδος  
39) Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο  
40) Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων - ΕΟΑΕΝ  
41) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κορινθιακής Σταφίδας  
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ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ (40) 
(8.2.2021)   

 
Ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων ιχθυηρών στις ΗΠΑ το 2020 

Το 2020 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων ιχθυηρών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία του 
National Fisheries Institute. Οι πωλήσεις παρουσίασαν αυξητικές τάσεις σε όλες τις επιμέρους 
κατηγορίες. Στα κατεψυγμένα καταγράφηκε αύξηση 35%, με συνολική αξία 7 δισ. δολ. ΗΠΑ, στα νωπά 
καταγράφηκε αύξηση 24,5%, με συνολική αξία 6,7 δισ. δολ. ΗΠΑ 
και στα διατηρούμενα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
καταγράφηκε αύξηση 20,3%, με συνολική αξία πωλήσεων 2,9 
δισ. δολ. ΗΠΑ.   

Τα 10 πλέον δημοφιλή είδη ιχθυηρών το 2020 ήταν, κατά 
σειρά πωλήσεων, ο σολομός, τα καβούρια, οι γαρίδες, οι 
αστακοί, τα γατόψαρα, τα τιλάπια, οι μπακαλιάροι, τα χτένια, ο 
τόνος και οι πέστροφες. Η αύξηση πωλήσεων του σολομού ήταν 
της τάξεως του 19%, ενώ τα καβούρια κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση ύψους 62%. Στα κατεψυγμένα 
είδη τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι γαρίδες με 48% ενώ στα διατηρούμενα εκτός ψυγείου οι 
συσκευασμένοι τόνοι με 19%. 

Από δημογραφικής πλευράς, οι λεγόμενοι “baby boomers” παραμένουν οι σημαντικότεροι 
καταναλωτές ιχθυηρών, ενώ οι άλλες σημαντικές δημογραφικές καταναλωτικές ομάδες  (“millennials”, 
“Gen Z” και “Gen X”) καταγράφουν χαμηλότερα νούμερα αγορών.  

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο κλάδος πρέπει να δώσει έμφαση σε πρακτικές βιωσιμότητας, ώστε 
να καταστεί πιο θελκτικός στις νεαρότερες ηλικίες, οι οποίες είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένες 
περιβαλλοντικά. Παράλληλα, ένα ζήτημα που διατηρείται ως δυνητικά αποτρεπτικός παράγοντας για την 
ακόμα μεγαλύτερη κατανάλωση ιχθυηρών είναι το αυξημένο κόστος των εν λόγω προϊόντων, σε 
σύγκριση με άλλες πηγές πρωτεΐνης.  
Πηγή: 
https://www.seafoodsource.com/news/foodservice-retail/us-retailers-notched-record-seafood-sales-in-
2020 
 
Γνωστές αμερικανικές παιδικές τροφές με υψηλή περιεκτικότητα βαρέων μετάλλων  

Σύμφωνα με έκθεση ειδικής υπηρεσίας του αμερικανικού 
Κογκρέσου, εντοπίστηκαν τοξικά βαρέα μέταλλα σε γνωστές 
παιδικές τροφές αμερικανικών εταιρειών. Οι συντάκτες της 
έρευνας απευθύνουν έκκληση προς τις ομοσπονδιακές 
ρυθμιστικές αρχές για να επιβάλουν αυστηρότερες 
προδιαγραφές στις εταιρείες παραγωγής των σχετικών 
προϊόντων.  

Η έρευνα εντόπισε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα βαρέων 
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μετάλλων όπως αρσενικό, μόλυβδος, κάδμιο και υδράργυρος σε προϊόντα των εταιρειών Gerber, Beech-
Nut και Walmart Inc. Τα συμπεράσματα της έρευνας ενισχύουν τις καταγγελίες φορέων και  
οργανώσεων για την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών.  

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για ουσίες που κατά κύριο λόγο ανιχνεύονται στο νερό και 
το έδαφος. Οι εταιρείες από την πλευρά τους ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή, ότι τα 
επίπεδα των επίμαχων ουσιών είναι εντός προβλεπόμενων ορίων, αλλά ότι σε κάθε περίπτωση θα 
εργαστούν για την περαιτέρω μείωσή τους. 
Πηγή:  
https://www.wsj.com/articles/toxic-heavy-metals-found-in-some-baby-food-congressional-report-says-
11612451332?mod=business_lead_pos6 
 
Ραγδαία αύξηση της κατ’ οίκον κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια της πανδημίας  

Από την έκρηξη της πανδημίας και εντεύθεν οι καταναλωτές έμειναν μακριά από τους χώρους 
εστίασης, αλλά αύξησαν αισθητά την κατ΄οίκον κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Στην πρώτη φάση της 
πανδημίας εκτοξεύθηκαν οι πωλήσεις γνωστών ετικετών αλκοολούχων που πωλούνται σε μεγάλες 
συσκευασίες και οικονομικές τιμές. Τώρα οι καταναλωτές στρέφονται πλέον σε πιο premium ετικέτες. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Distilled Spirits Council, οι 
παραγωγοί αλκοολούχων αύξησαν τα έσοδά τους κατά 
7,7%  το 2020 σε σύγκριση με το 2019, καταγράφοντας 
έσοδα ύψους 31,2 δισ. δολ. ΗΠΑ, νούμερα που αποτελούν 
ρεκόρ 40ετίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πωλήσεις 
αμερικανικού ουίσκι αυξήθηκαν κατά 8,2%, οι πωλήσεις 
κονιάκ κατά 21% και αυτές της τεκίλα κατά 17%.  

Οι παραγωγοί ευνοούνται επίσης από την αλλαγή 
του θεσμικού πλαισίου σε ορισμένες Πολιτείες, όπως η 
Iowa και το Ohio, που επιτρέπει σε εστιατόρια και μπαρ να 
πωλούν αλκοολούχα κοκτέιλ με τις μεθόδους “click-and-collect” και κατ’ οίκον παράδοσης. H πώληση 
αλκοολούχων ποτών “to go” αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές ανερχόμενες τάσεις στη βιομηχανία 
εστίασης/διασκέδασης για το 2021, σύμφωνα με εκτιμήσεις του εθνικού φορέα εστιατόρων “National 
Restaurant Association”. Είναι χαρακτηριστικό ότι η γνωστή εταιρεία Uber εξαγόρασε πρόσφατα την 
πλατφόρμα ηλεκτρονικής αγοράς αλκοόλ Drizly έναντι 1,1 δισ. δολ. ΗΠΑ. Η Drizly παρέχει ήδη υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής αγοράς και παράδοσης αλκοολούχων σε 1.400 πόλεις των ΗΠΑ. Το καλοκαίρι του 2020 
εκτόξευσε τις πωλήσεις της κατά 350% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του2019.  
Πηγή:  
https://www.wsj.com/articles/covid-19-lockdowns-spur-shift-to-high-end-liquor-
11612116000?mod=hp_lista_pos4 
 
Μεγάλη ώθηση στα προϊόντα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα 

Η τρέχουσα συγκυρία, σε συνδυασμό με ευρύτερες 
δημογραφικές εξελίξεις, δημιουργεί ένα ισχυρό 
momentum για τα προϊόντα που ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού, 
καθώς και για προϊόντα που προβάλουν ισχυρισμούς 
υγείας (“health claims”) εν γένει.  

 Επίσημοι φορείς, παραγωγοί και καταναλωτές 
δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην εικόνα και την 
προώθηση του τροφίμου που μπορεί να λειτουργήσει και 
ως «φάρμακο», ιδίως δε του τροφίμου που ενισχύει την προληπτική άμυνα του οργανισμού έναντι 

https://www.wsj.com/articles/covid-19-lockdowns-spur-shift-to-high-end-liquor-11612116000?mod=hp_lista_pos4
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παθήσεων που έχουν προσλάβει χαρακτηριστικά επιδημίας μεταξύ των ενηλίκων καταναλωτών στις 
περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες.  

Ιδίως αναφορικά με τα προϊόντα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό, εκτιμάται ότι μέχρι το 2023 θα 
καταγραφεί μεγέθυνση της αγοράς κατά 1 τρισ. δολ. ΗΠΑ, με ρυθμούς ετήσιας αύξησης 6,2%, σύμφωνα 
με έκθεση της Business Research Company. Η εν λόγω τάση είναι τόσο ισχυρή που πλέον είναι σχεδόν 
αδύνατο να βρεθεί μεγάλη εταιρεία του κλάδου που δεν επενδύει στην εν λόγω αγορά.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πωλήσεις τροφίμων φυτικής προέλευσης έχουν εκτοξευθεί κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με έρευνα της Nielsen, οι πωλήσεις ειδικότερα των φυτικών 
υποκατάστατων κρέατος αυξήθηκαν κατά σχεδόν 130% κατά από τους πρώτους 7 μήνες από την 
εκδήλωση της πανδημίας και εντεύθεν.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/covid-19-spurs-immunity-boosting-food-products-market/ 
 
Η Amazon είναι πλέον η δημοφιλέστερη επιχείρηση λιανεμπορίου τροφίμων και ειδών οικιακής 
χρήσης στις ΗΠΑ  

Kαθώς η πανδημική κρίση οδήγησε σε σημαντική αύξηση των διαδικτυακών αγοραπωλησιών, ο 
κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon κατέστη πλέον η δημοφιλέστερη επιχείρηση 
λιανεμπορίου τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσης γενικώς και ανεξαρτήτως μορφής λειτουργίας, 
σύμφωνα με μελέτη της Dunnhumby Retailer 
Preference Index.  

Η Amazon ξεπέρασε τους παραδοσιακούς 
γίγαντες του κλάδου Walmart και Costco, καθώς και 
την αλυσίδα Trader Joe’s, η οποία είχε γνωρίσει 
μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, ιδίως μεταξύ 
των νεαρότερων καταναλωτών. Είναι η πρώτη φορά 
στα χρονικά που μια επιχείρηση αμιγώς 
ηλεκτρονικού εμπορίου καταλαμβάνει τη σχετική 
θέση, έχοντας ως βασικά όπλα στη φαρέτρα της την 
ταχύτητα εξυπηρέτησης και τη γκάμα ψηφιακών 
επιδόσεων και διευκολύνσεων που παρέχει στους 
καταναλωτές.  

Σύμφωνα με τη μελέτη της Dunnhumby, η πανδημία δημιούργησε το ευνοϊκότερο πλαίσιο 
συνθηκών που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί η Amazon, η οποία, χάρη στο πλαίσιο απόδοσης, 
διευκολύνσεων και προσφορών που έχει δημιουργήσει, επέτυχε τριπλασιασμό των πωλήσεων τροφίμων 
και ειδών οικιακής χρήσεως μέσω της πλατφόρμας της, στο δεύτερο τρίμηνο του 2020.  
Πηγή: 
https://www.nj.com/business/2021/01/amazon-is-now-americas-most-popular-grocery-store-as-online-
food-shopping-soars.html 
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