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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 (34) 
(16.10.2020)   

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 κατά 
το οποίο είναι υποχρεωτική η εγγραφή/ανανέωση. 
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 
 
Η πανδημία πλήττει τα ανεξάρτητα εστιατόρια, αλλά δίνει ώθηση στις μεγάλες αλυσίδες 

Oι μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων ανθούν στις ΗΠΑ, τη στιγμή που η πανδημία πλήττει με 
σφοδρότητα τα τοπικά, ανεξάρτητα εστιατόρια, σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας “The Wall Street 
Journal”. 

Οι μεγάλες, πανεθνικές αλυσίδες διατηρούν το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης ευελιξίας, τόσο 
αναφορικά με την ανακατανομή πόρων όσο και με την υιοθέτηση μορφών ανέπαφης πληρωμής και 
παραλαβής γευμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μεγάλη αλυσίδα μεξικάνικης κουζίνας “Chipotle” 
τριπλασίασε τις διαδικτυακές πωλήσεις της κατά 
το 2ο τρίμηνο του έτους, ενώ και άλλοι μεγάλοι του 
χώρου, όπως οι “Domino’s”, “Papa John’s” και 
“Wingstop” κατέγραψαν αξιοσημείωτη αύξηση 
των πωλήσεών τους.  

Η “McDonald’s” ανέφερε αύξηση 4,6% των 
πωλήσεων στα καταστήματά της κατά το τρίτο 
τρίμηνο του έτους, σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο πέρσι, ενώ τον Σεπτέμβριο κατέγραψε την 
καλύτερη μηνιαία επίδοση εδώ και μία δεκαετία.  

Την ίδια στιγμή, οι προοπτικές των τοπικών, 
ανεξάρτητων εστιατορίων είναι εξόχως 
απαισιόδοξες. Περίπου τα ¾ των 22.000 χώρων εστίασης που έκλεισαν στη χώρα από την 1η Μαρτίου ως 
τις 10 Σεπτεμβρίου ανήκαν σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 5 καταστήματα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα 
yelp.com. O εθνικός συλλογικός φορέας του κλάδου “National Restaurant Association” προβλέπει ότι θα 
έχουν κλείσει περί τα 100.000 εστιατόρια μέχρι το τέλος του έτους. Η οριστική απώλεια όλων αυτών των 
χώρων εστίασης θα μεταμορφώσει δραματικά το τοπίο των αμερικανικών πόλεων.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/national-chains-thrive-while-independent-restaurants-struggle/ 
 
Η μάχη της εστίασης για επιβίωση περνάει μέσα από την προσαρμογή σε ευέλικτες μεθόδους 

Aπό το ξέσπασμα της πανδημίας και 
εντεύθεν, ο κλάδος της εστίασης δίνει αγώνα 
επιβίωσης και αναζητά ευέλικτες μεθόδους που θα 
τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί στα νέα 
δεδομένα. Η γνωστή εταιρεία “Pret A Manger”, της 
οποίας η έδρα βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
αλλά διατηρεί εκατοντάδες καταστήματα στις ΗΠΑ, 
υπέστη μεγάλο πλήγμα εξαιτίας  του περιορισμού 
των μετακινήσεων, που μείωσε στο ελάχιστο τον 
αριθμό των εργαζομένων που προσέρχονται στα 
κέντρα των πόλεων και αποτελούν το βασικό 
πυρήνα πελατών της.   

https://www.afius.org/education


Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αναθεώρησε τη στρατηγική της και πλέον σκοπεύει να πουλάει 
προϊόντα με το brand της σε supermarkets, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει να πουλάει κόκκους καφέ στην 
πλατφόρμα της “Amazon”. Μια άλλη κίνηση που υιοθέτησε ήταν η συνδρομή για αγορά καφέ, με τους 
συνδρομητές να μπορούν να αγοράσουν μέχρι και πέντε ροφήματα την ημέρα, έναντι μηνιαίου 
τιμήματος 26 δολ. Ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας, Panos Christou, ανέφερε ότι αντέγραψε την ιδέα 
από την πρακτική μιας άλλης γνωστής αλυσίδας, της “Panera Bread”. 
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/foodservice-goes-from-pivoting-to-transforming/ 
 
Παραμένουν αυξημένες οι τιμές των τροφίμων και των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στις ΗΠΑ 

Αύξηση της τάξεως του 0,4% καταγράφηκε στις τιμές χονδρικής των προϊόντων ευρείας 
κατανάλωσης στις ΗΠΑ κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, ποσοστό που αποτελεί τη μεγαλύτερη αύξηση από 
τον Μάιο και εντεύθεν. Το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε 
ότι η αύξηση του Σεπτεμβρίου στον δείκτη τιμών 
παραγωγού ήρθε ως συνέχεια μιας αύξησης 0,3% τον 
Αύγουστο, ενώ είχε ήδη προηγηθεί η εκτίναξη των τιμών 
χονδρικής κατά 0,6% τον Ιούλιο, η οποία ήταν και η 
μεγαλύτερη καταγραφείσα αύξηση σε μηνιαία βάση από 
το 2018 και μετά.  

Η αύξηση του Σεπτεμβρίου ήταν μεγαλύτερη της 
προσδοκώμενης και υπερέβη ακόμα και τις πιο 
απαισιόδοξες προβλέψεις των αναλυτών, ενώ αντανακλά 
εν μέρει την αύξηση του κόστους των τροφίμων κατά 
1,2% στην ίδια περίοδο. Επισημαίνεται ότι η μεγαλύτερη αύξηση του κόστους των τροφίμων είχε 
καταγραφεί τον Μάιο, με 5,6%, καθώς η πανδημική έξαρση είχε προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. Ιδιαιτέρως στα τρόφιμα, οι σημαντικότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο 
καλαμπόκι, το βόειο κρέας και τα φρέσκα λαχανικά.   

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της  ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ο πληθωρισμός στο λιανεμπόριο 
κατά τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν της τάξεως του 0,2%. Παρά τις ανωτέρω εξελίξεις, οι αναλυτές 
ισχυρίζονται ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και εντός ορίων της «κόκκινης γραμμής» για ανεκτό 
πληθωρισμό που θέτει η Κεντρική Τράπεζα (2%).  
Πηγή: 
https://markets.cbsnews.com/US-wholesale-prices-up-04-in-September-as-food-costs-
surge/4907a8393f3b6977/ 
 
Οι μεγάλες φωτιές στην Πολιτεία της California καταστρέφουν αμπελώνες και εγκαταστάσεις, 
προκαλώντας ζημιά στην εγχώρια παραγωγή οίνου 

H νέα έξαρση μεγάλων πυρκαγιών στην Πολιτεία της 
California έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε αμπελώνες, 
αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις των οινοπαραγωγών της 
περιοχής Napa, στην οποία παράγεται το μεγαλύτερο 
ποσοστό εγχώριου οίνου. Πολλά οινοποιεία βρίσκονται σε 
δεινή θέση, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που ακόμα και οι 
γενικότερες καλλιεργητικές συνθήκες επιβαρύνονται εξαιτίας 
της ζέστης, της ξηρασίας και της επιμόλυνσης του αέρα με 

https://markets.cbsnews.com/US-wholesale-prices-up-04-in-September-as-food-costs-surge/4907a8393f3b6977/
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καπνό. Το οινοποιείο Newton έχασε το σύνολο των εγκαταστάσεων του, ενώ άλλα γνωστά οινοποιεία 
όπως τα Hourglass, Merus, Behrens Family, Fairwinds Estate, Paloma Vineyard, Tuck Beckstoffer 
Estate, Spring Mountain Vineyard και Sterling Vineyards υπέστησαν μεγάλες ζημιές.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά από το 1978, το ιστορικό οινοποιείο Chateau 
Montelena δεν θα παράξει cabernet sauvignon, εξαιτίας της αλλοίωσης που υπέστησαν τα σταφύλια 
από τη στάχτη και τον καπνό.   
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/california-wildfires-ruin-wine-grapes/ 

 
Οι ΗΠΑ αντιδρούν στην πρωτοβουλία της ΕΕ για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της 
βιομηχανίας τροφίμων  

H αμερικανική κυβέρνηση, δια στόματος του αρμοδίου Υπουργού Γεωργίας Sonny Perdue, 
εξέφρασε την ανησυχία της για την πρωτοβουλία της ΕΕ “Farm to Fork”, η οποία στοχεύει στη βελτίωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας τροφίμων. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, η 
πρωτοβουλία ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής των τροφίμων και στρεβλωτικό της αγοράς 
προστατευτισμό.  

Ο Υπουργός Perdue προειδοποίησε μάλιστα ότι αν η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υιοθετηθεί 
παγκοσμίως, θα οδηγήσει σε διπλασιασμό των 
τιμών των τροφίμων. Η εν λόγω εκτίμηση 
βασίζεται στα συμπεράσματα των αναλύσεων 
που διεξήγαγαν οι ειδικοί οικονομολόγοι του 
αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας.  

Το πρόγραμμα “Farm to Fork” της ΕΕ 
αποτελεί μέρος της φιλόδοξης ευρωπαϊκής 
ατζέντας για μια νέα Πράσινη Συμφωνία 
(Green Deal) που στοχεύει να οδηγήσει το 
σύνολο σχεδόν της οικονομικής 
δραστηριότητας σε κλιματικά ουδέτερες 
πρακτικές μέχρι το 2050.  

Στον πυρήνα της στρατηγικής “Farm to 
Fork” είναι ο περιορισμός κατά το ήμισυ των 
ζιζανιοκτόνων και αντιβιοτικών που 
χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες, η αύξηση του μεριδίου της οργανικής γεωργίας, η προώθηση των 
φυτικής προέλευσης πρωτεϊνούχων τροφών κλπ.  

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό, «πρόκειται για μια εξαιρετικά προβληματική στρατηγική 
καθώς βασίζεται σε υποκειμενικές παραμέτρους». Παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μια στρατηγική 
που έχει δομηθεί σε λογική προστατευτισμού, οι Αμερικανοί θεωρούν ότι θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε 
υιοθέτηση προστατευτικών πολιτικών. 

Για τους Ευρωπαίους ωστόσο,  η επιτυχία του όλου εγχειρήματος αποτελεί κλειδί για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, δοθέντος ότι το 30% περίπου των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου αποδίδεται στη βιομηχανία τροφίμων.  
Πηγή: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-07/u-s-agriculture-secretary-warns-may-jump-with-
farm-to-fork-push 
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### 
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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