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στις Η.Π.Α – Επιπτώσεις πανδημίας κορωνοϊού   
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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  

 

 

 



 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
866 2nd Avenue, 11th floor, New York, NY 10017 

Tel: 212-751-2404, Fax: 212-593-2278, E-mail: ecocom-newyork@mfa.gr 
 

ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ (33) 
(02.10.2020)   

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  
 
 Έναρξη περιόδου ανανέωσης της υποχρεωτικής εγγραφής εταιρειών διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ 
στο μητρώο της FDA (Προθεσμία: 1.10.2020 - 31.12.2020)  

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή 
ή/και ανανέωση εγγραφής ξένων εξαγωγικών εταιρειών αγροδιατροφικών προϊόντων στο μητρώο της 
αρμόδιας Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας “Food & Drug Administration”. Η υποχρέωση απορρέει από την 
εφαρμογή του “Food Safety Modernization Act”, σύμφωνα με τον οποίο όλες οι επιχειρήσεις, εγχώριες ή 
αλλοδαπές του κλάδου τροφίμων-ποτών πρέπει να 
εγγράφονται στα οικεία μητρώα της FDA, καθώς και να 
επιτρέπουν τυχόν επιθεωρήσεις της ίδιας Αρχής.  

Η ανανέωση της εγγραφής γίνεται ανά διετία, με 
προθεσμία από 1.10 έως 31.12. Το 2020 είναι έτος 
αναφοράς. Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανός 
συνεργάτης/εισαγωγέας της αλλοδαπής εταιρείας 
οφείλει να ειδοποιεί τον εξαγωγέα για την υποχρέωση 
εγγραφής στο μητρώο, προ της αποστολής φορτίων. 
Συνιστάται ή όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ανανέωση 
εγγραφής στο μητρώο FDA, προκειμένου να 
αποφευχθούν διαδικαστικά προβλήματα.  
Για πληρέστερη ενημέρωση, δείτε τους κάτωθι συνδέσμους:  
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/registration-food-
facilities-and-other-submissions  
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/registration-food-
facilities-and-other-submissions  
https://www.fda.gov/food/online-registration-food-facilities/food-facility-registration-user-guide-
biennial-registration-renewal  
https://www.fda.gov/food/online-registration-food-facilities/food-facility-registration-user-guide-step-
step-instructions  
https://www.fda.gov/food/online-registration-food-facilities/fda-industry-systems-account-management-
guide  
 
Διαδικτυακά σεμινάρια εκπαίδευσης του “Association of Food Industries” για τις διαδικασίες 
πιστοποίησης προϊόντων στην “Food & Drug Administration” (FDA) 

Ο φορέας “Association of Food Industries”, ο 
οποίος εκπροσωπεί κυρίως εισαγωγείς και διανομείς 
εισαγόμενων τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ, διοργανώνει 
διήμερα διαδικτυακά σεμινάρια εκπαίδευσης προς 
ενημέρωση ξένων εξαγωγέων στις 28 και 29.10 και στις 
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18 και 19.11 και τοπική ώρα 9 π.μ., με θέμα “ Foreign Supplier Verification Program Training -Save 
Money, Travel Costs and Time!”, αναφορικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης προϊόντων και εισαγωγής 
τροφίμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αμερικανικής Αρχής Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων 
(Food and Drug Administration – FDA). Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται σε 200 δολ. για τα μέλη του 
φορέα και 275 δολ. για τα μη μέλη. 
 Για πληροφορίες, εγγραφή κλπ, δείτε τον κάτωθι σύνδεσμο: 
https://www.afius.org/education 
 
Ένα δεύτερο κύμα του κορωνοϊού θα πλήξει την εστίαση στη Νέα Υόρκη για τουλάχιστον 3 χρόνια 

Σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας της McKinsey & Co, ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα 
κορωνοϊού θα καταδικάσει σε βαριά ύφεση τον κλάδο της εστίασης στη Νέα Υόρκη για τουλάχιστον τρία 
χρόνια.  
 Η έρευνα σημειώνει ότι το πλήγμα στον κλάδο, σε μια τέτοια περίπτωση, θα είναι συντριπτικό, 
αφήνοντας πίσω του οριστικά λουκέτα για το 40% των επιχειρήσεων εστίασης μέχρι και το 2022 και 
ιδιαίτερα για τις μεσαίες και μικρότερες εξ 
αυτών.  

Η έρευνα θεωρεί ως πολύ πιθανό το 
ενδεχόμενο δεύτερου κύματος, το οποίο, σε 
συνδυασμό με ενδεχόμενη έξαρση της κοινής 
γρίπης, θα προκαλέσει εκτεταμένη κρίση στο 
σύστημα υγείας, ωθώντας τις αρχές στη λήψη 
σκληρών περιοριστικών μέτρων. Η κεντρική 
θέση της έρευνας ως προς το υγειονομικό 
σκέλος είναι ότι η πανδημική κρίση θα έχει 
διάρκεια και δεν πρόκειται να ξεπεραστεί πριν 
την εκτεταμένη χρήση εμβολίων, που θα δημιουργήσουν ανοσία σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού.  

Σε περίπτωση που επιτευχθεί ωστόσο ο περιορισμός τους πανδημικού κύματος, η 54 σελίδων 
έρευνα εκτιμά ότι ο κλάδος της εστίασης στη Νέα Υόρκη μπορεί να επανέλθει στα προ κρίσεως επίπεδα 
εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2021.  
Πηγή: 
https://www.restaurantbusinessonline.com/operations/second-ny-covid-wave-would-slash-restaurant-
sales-3-more-years-study-predicts 
 
Μερική αποκατάσταση της λειτουργίας εσωτερικών χώρων στα εστιατόρια της Νέας Υόρκης 

Mετά από 6 μήνες τα εστιατόρια της Νέας Υόρκης επαναλειτουργούν από 30 Σεπτεμβρίου και 
στους εσωτερικούς τους χώρους, με περιορισμένη ωστόσο χωρητικότητα (25%). Τα διλήμματα ωστόσο 
παραμένουν. Υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού; Είναι αρκετό αυτό το μέτρο για να σωθεί ο κλάδος 
από την οριστική κατάρρευση;   

Ο Δήμαρχος της πόλης Bill de Blasio σημείωσε 
«Είναι σημαντικό να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και να 
επιστρέψει ο κόσμος στις δουλειές του, αλλά η ασφάλεια 
και η υγεία παραμένουν οι βασικές μας προτεραιότητες».  

Το σκηνικό είναι πρωτόγνωρο. Οι πελάτες 
θερμομετρούνται πριν εισέλθουν στο κατάστημα και 
ενημερώνονται αναλυτικά για τα πρωτόκολλα ασφαλείας. 
Τα τραπέζια έχουν τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 
2 μέτρων, απαγορεύεται να κάθεται κάποιος στο μπαρ και 
κανένα κατάστημα δεν επιτρέπεται να λειτουργεί μετά τα 

https://www.afius.org/education
https://www.restaurantbusinessonline.com/operations/second-ny-covid-wave-would-slash-restaurant-sales-3-more-years-study-predicts
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μεσάνυχτα.  
Σε πρώτη φάση συμβαίνει αυτό που πολλοί αναλυτές ανέμεναν. Ο κόσμος προτιμά να βρίσκεται 

σε εξωτερικούς χώρους, όπου νιώθει πιο ασφαλής. Προβλέπεται βεβαίως ότι η τάση θα αντιστραφεί εν 
μέρει όσο ψυχραίνει ο καιρός, αλλά ουδείς μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα αμβλυνθούν οι ανησυχίες 
των πελατών. Πολλοί μάλιστα προβλέπουν ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, προδικάζοντας 
δραματικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του προσεχούς χειμώνα.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/can-nyc-restaurants-survive-with-covid-restrictions/ 
 
Μετά από 24 χρόνια επιτρέπεται ξανά στις ΗΠΑ η εισαγωγή βόειου κρέατος από τη Μεγάλη Βρετανία  

Έπρεπε να περάσουν 24 ολόκληρα χρόνια για να επιτραπεί ξανά στις ΗΠΑ η εισαγωγή βόειου 
κρέατος προέλευσης Μεγάλης Βρετανίας.  

Οι εισαγωγές του συγκεκριμένου προϊόντος 
είχαν απαγορευτεί μετά το ξέσπασμα της Νόσου των 
Τρελών Αγελάδων το 1996. Ήδη από τον Μάρτιο του 
2020 είχε ξεκινήσει η αποδοχή ορισμένων φορτίων, 
κατόπιν εκτεταμένων επιθεωρήσεων των αμερικανικών 
αρχών σε βρετανικές κτηνοτροφικές μονάδες το 2019. 
Το πρώτο φορτίο εξήχθη από την εδρεύουσα στη 
Βόρεια Ιρλανδία Foyle Food Group.  

Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι οι εξαγωγές 
βρετανικού βόειου κρέατος στις ΗΠΑ μπορεί να 
φθάσουν σε αξία πάνω από 65 εκ. βρετανικές λίρες σε διάστημα 5 ετών.  

Σύμφωνα με κτηνοτροφικούς φορείς στη Μεγάλη Βρετανία, πρόκειται για ιστορική απόφαση, 
που απελευθερώνει μια αγορά με μεγάλες δυνατότητες.  
Πηγή: 
https://www.bbc.com/news/business-54347426 
 
Σχεδόν 20.000 υπάλληλοι της Amazon έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό  

Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου Αmazon ανακοίνωσε ότι σχεδόν 20.000 εργαζόμενοι 
στις εγκαταστάσεις της έχουν προσβληθεί από τον COVID-19, από την έναρξη της πανδημίας και 
εντεύθεν.  

Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία αντιμετώπισε σφοδρή 
κριτική από σωματεία και φορείς, αναφορικά με ελλιπή μέτρα 
προστασίας του προσωπικού της, ιδίως κατά τους μήνες της 
μεγάλης πανδημικής έξαρσης, οι οποίοι συνέπεσαν με τη 
ραγδαία αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες που 
προσφέρει.  

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο αριθμός συμπεριλαμβάνει 
και εργαζομένους στα καταστήματα της premium αλυσίδας 
τροφίμων Whole Foods Market, την οποία έχει εξαγοράσει η 
μητρική Amazon. Ειδικότερα, 19.816 εργαζόμενοι 
προσβλήθηκαν από κορωνοϊό στο διάστημα μεταξύ 1ης 
Μαρτίου και 19ης Σεπτεμβρίου, νούμερο που αντιστοιχεί σε περίπου το 1.4% του συνόλου των 
εργαζόμενων στην εταιρεία, η οποία απασχολεί περί τους 1.400.000 ανθρώπους.  

Σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας,  η αναλογία μολύνσεων στους εργασιακούς της χώρους 
είναι μικρότερη της αναλογίας στον γενικό πληθυσμό της χώρας, με βάση τις ανακοινώσεις του 
Πανεπιστημίου Johns Hopkins.  

https://foodinstitute.com/focus/can-nyc-restaurants-survive-with-covid-restrictions/


Πηγή: 
https://www.seattletimes.com/business/amazon/amazon-says-nearly-20000-employees-have-caught-
covid-19/ 
 
Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ξεκινά έρευνα για τη μετάδοση του κορωνοϊού στην εφοδιαστική 
αλυσίδα του βόειου κρέατος 

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ διαθέτει 1 εκ. δολ. για ερευνητικό πρόγραμμα, με αντικείμενο 
τις συνθήκες διάδοσης του COVID-19 στην εφοδιαστική αλυσίδα του βόειου κρέατος.  

Το πρόγραμμα, το οποίο δρομολογείται από το Πανεπιστήμιο Texas A&M, θα διαρκέσει δύο 
χρόνια και σκοπεύει να μειώσει τον κίνδυνο έκθεσης 
των εργαζομένων στον κλάδο και των καταναλωτών 
βόειου κρέατος.  

Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ιός 
μεταδίδεται μέσω τροφίμων ή συσκευασιών 
τροφίμων, το αρμόδιο Υπουργείο θεωρεί ότι η 
ερευνητική επεξεργασία των δεδομένων που θα 
συλλεχθούν είναι απαραίτητη.  

Οι ερευνητές πρόκειται να εξετάσουν τις 
επιπτώσεις του ιού σε διάφορα στάδια της 
επεξεργασίας του προϊόντος και να αποφανθούν για 
την ικανότητα του να επιβιώνει σε κρέας ή σε συσκευασίες κρέατος κατά τη διάρκεια της τυποποίησης 
και μεταφοράς σε σημεία πώλησης. 

Η έρευνα κρίθηκε απαραίτητη και για τον πρόσθετο λόγο ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο 
έχουν μολυνθεί από τον ιό, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, από την έναρξη της πανδημίας.  
Πηγή: 
https://www.reuters.com/article/idUSKCN26G37W 
 
Οι καταναλωτές εξακολουθούν να προτιμούν τις ανέπαφες μεθόδους παραλαβής και πληρωμής 

To 85% των καταναλωτών έχουν αυξήσει σημαντικά τις παραγγελίες επί τόπου παραλαβής σε 
ειδικά προσδιορισμένο προς τούτο χώρο του καταστήματος (curbside pickup), σε σύγκριση με την προ 
κορωνοϊού περίοδο, σύμφωνα με έρευνα της Incisiv, 
για λογαριασμό του φορέα  Manhattan Associates. 
Επιπροσθέτως, το 79% λέει ότι η ανέπαφη παραλαβή 
είναι εξαιρετικά σημαντική γι’ αυτούς.  

Παρά το γεγονός ότι το 91% των ερωτηθέντων 
δηλώνει ότι νοσταλγεί την κανονική φυσική παρουσία 
στα καταστήματα, μόνο το 28% δηλώνει ότι σκοπεύει 
να αυξήσει τις επισκέψεις εντός των χώρων 
λιανεμπορίου στο αμέσως προσεχές διάστημα.  

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι καταναλωτές βαθμολογούν χαμηλά την εμπειρία τους αναφορικά 
με τις ακολουθούμενες πρακτικές επί τόπου παραλαβής, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης επαρκών 
επιλογών προς τούτο προσδιορισμένων χώρων και των μεγάλων χρόνων αναμονής.  
Πηγή: 
https://feed.specialtyfood.com/2020/09/28/consumers-want-contactless-seamless-
pickup/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=5647&pnespid=jbJqo_pS
WwyNcstS1yRYyFTzmC9bQ0cEa8.NFR2c 

https://www.seattletimes.com/business/amazon/amazon-says-nearly-20000-employees-have-caught-covid-19/
https://www.seattletimes.com/business/amazon/amazon-says-nearly-20000-employees-have-caught-covid-19/
https://www.reuters.com/article/idUSKCN26G37W


 
### 

Χρήσιμες πηγές πληροφόρησης για τη διαχείριση της πανδημίας στις ΗΠΑ και την ευρύτερη περιοχή 
ΝΥ 

United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  
Cases of Coronavirus Disease (COVID-19) in the U.S.: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html 
 
Food & Drug Administration 
https://www.fda.gov/home 
 
U.S. Customs and Border Protection 
https://www.cbp.gov/ 
 
Department of Homeland Security 
https://www.dhs.gov/ 
 
United States Department of Agriculture 
https://www.usda.gov/ 
 
The Official Website of New York State 
https://www.ny.gov/ 
 
Official Website of the City of New York 
https://www1.nyc.gov/ 
https://www1.nyc.gov/ 
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