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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  

 
Οι συνήθειες της πανδημίας ενδέχεται να έχουν διάρκεια 

Το 64% των καταναλωτών απάντησαν ότι θα συνεχίσουν να αγοράζουν μεγαλύτερες ποσότητες 
προϊόντων ενόσω διαρκεί η πανδημική κρίση, ενώ το 42% λένε ότι θα σταματήσουν όταν παρέλθει 
εντελώς ο κίνδυνος, σύμφωνα με έρευνα της PWC. 

Επιπροσθέτως, το 79% απάντησε ότι απολαμβάνει τη μαγειρική στο σπίτι, έστω και 
περιστασιακά, ενώ το 66% δηλώνουν διστακτικοί για να 
φάνε σε εστιατόριο, απαντήσεις που καταδεικνύουν ότι οι 
σχετικές τάσεις ενδέχεται να έχουν διάρκεια και μετά τη 
λήξη της πανδημίας.  

«Σε απάντηση αυτής της ταχύτατα εξελισσόμενης 
υγειονομικής κρίσης, οι άνθρωποι αλλάζουν τον τρόπο 
που ζουν, εργάζονται και καταναλώνουν. Πιστεύουμε ότι 
ορισμένες από τις θεμελιώδεις αλλαγές που επήλθαν θα 
έχουν μακρά διάρκεια και θα επηρεάζουν για πολύ καιρό 
την καταναλωτική συμπεριφορά των ανθρώπων», 
σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας.   
Πηγή: 
https://www.specialtyfood.com/news/article/report-pandemic-behavior-may-continue/ 
 
Η ανησυχία για την πανδημία παραμένει υψηλή  

Το αίσθημα ανησυχίας για την πανδημία βρίσκεται 
σε υψηλά επίπεδα, με το 35% των Αμερικανών να 
δηλώνουν πιο ανήσυχοι τώρα, απ’ ότι στην αρχή της 
κρίσης, σύμφωνα με έρευνα της Acosta. 

«Παρά το γεγονός ότι πολλές Πολιτείες 
ξανανοίγουν την οικονομία τους, πολλοί καταναλωτές 
παραμένουν ανήσυχοι. Οι μισοί σχεδόν από τους 
millennials ανησυχούν περισσότερο τώρα», σύμφωνα με 
τον Darian Pickett, CEO της Acosta. Αντιστοίχως το 57% των 
Gen X-ers ανησυχούν το ίδιο με την αρχή της πανδημίας. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι έχει καταγραφεί πως οι millennials 
είναι οι λιγότερο σχολαστικοί στη λήψη μέτρων 
προστασίας, τη διατήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης και τη χρήση μασκών.  
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Οι βασικότερες ανησυχίες των ερωτηθέντων είναι ότι: ενδέχεται να κολλήσουν τον ιό (72%), η 
πιθανότητα δεύτερου κύματος και περιοριστικών μέτρων (65%), οι συνέπειες στην οικονομία (56%) και 
οι συνέπειες στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών (48%). 

Εξαιτίας των ανησυχιών τους, το 50% των καταναλωτών αποφεύγει την αγορά τροφίμων από 
τους μπουφέδες έτοιμων γευμάτων των super markets , ενώ το 43% δηλώνει ότι θα συνεχίσει να την 
αποφεύγει και μετά το πέρας της πανδημίας.  

Τέλος, ενώ το 42% των οικογενειών δηλώνουν ότι τρώνε περισσότερες φορές μαζί στο σπίτι απ’ 
ότι στο παρελθόν, πολλοί εκφράζουν την ανησυχία τους για ενδεχόμενη οικογενειακή επίσκεψη σε 
χώρους εστίασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ένα 12% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα 
δειπνούσε σε εστιατόρια μόλις ανοίξουν, ενώ ένα 26% δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να πάει σε εστιατόριο, 
ακόμα και μετά την επαναλειτουργία τους 
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/pandemic-concern-high 
 
Ο Πρόεδρος Trump εξέδωσε Προεδρικό Διάταγμα για προσωρινή αναστολή των θεωρήσεων 
εργασίας  

Ο Πρόεδρος Trump ανέστειλε προσωρινά τη χορήγηση θεωρήσεων εργασίας μέχρι το τέλος του 
2020. Πρόκειται για μια απόφαση που προκάλεσε έντονες 
αντιδράσεις, ενώ αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις 
τεχνολογικές εταιρείες και άλλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.  

Ο Πρόεδρος Trump δικαιολόγησε το μέτρο ως μια 
προσπάθεια διασφάλισης των εργασιακών θέσεων των 
Αμερικανών, καθώς η αμερικανική οικονομία έχει πληγεί με 
σφοδρότητα. Σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης, το μέτρο θα 
επαναφέρει 525.000 θέσεις εργασίας σε Αμερικανούς.  

Πολλοί επιχειρηματικοί φορείς προσπάθησαν να 
πιέσουν την κυβέρνηση για πιο ήπια στάση, αλλά απέτυχαν να 
μεταπείσουν τον Πρόεδρο Trump, ο οποίος έχει στρέψει το βλέμμα του στις επικείμενες προεδρικές 
εκλογές του Νοεμβρίου.  

Η απαγόρευση για έκδοση νέων θεωρήσεων αφορά στις τύπου H-1B, οι οποίες εκδίδονται κατά 
κόρον για προσωπικό μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, στις τύπου H-2B για εποχικούς εργάτες, 
εξαιρουμένων των εργατών γης, στις τύπου J-1 για καλλιτέχνες και στις τύπου L-1 για managers και 
λοιπά διευθυντικά στελέχη πολυεθνικών. Προβλέπονται εξαιρέσεις για τους εργαζόμενους σε μονάδες 
επεξεργασίας τροφίμων και για όσους εργάζονται στον κλάδο υγείας και συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού.  
Πηγή: 
https://www.marketwatch.com/story/trump-to-sign-executive-order-suspending-h-1bs-other-visas-
2020-06-22 
 
Συνεχίζεται η αύξηση της κατανάλωσης συσκευασμένων τροφίμων 
               Η κατανάλωση συσκευασμένων τροφίμων αυξήθηκε κατά 20% την 
εβδομάδα με καταληκτική ημέρα την 20η Ιουνίου, σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο του περασμένου έτους, σύμφωνα με έκθεση της Credit Suisse. Η 
έκθεση σημειώνει ότι η αύξηση καταδεικνύει τη διάρκεια και το βάθος της 
τάσης για φαγητό στο σπίτι, παρά το γεγονός ότι ορισμένες Πολιτείες 
αίρουν σταδιακά τους περιορισμούς για τους χώρους εστίασης.    
 Σύμφωνα με την έκθεση, επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον εφοδιασμό προϊόντων για 
οικιακό μαγείρεμα, όπως οι B&G Foods, McCormick & Co. κλπ, είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν την 
υψηλή κερδοφορία και μετά το πέρας της πανδημίας. Στην ίδια ευνοϊκή θέση βρίσκεται και ο κολοσσός 
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Kraft Heinz, που προμηθεύει την αγορά, μεταξύ άλλων, με τυροκομικά και προϊόντα τεμαχισμένου 
κρέατος. 
Πηγή: 
https://www.specialtyfood.com/news/article/packaged-food-consumption-continues-increase/ 
 
Μετάβαση από τις παγκόσμιες στις τοπικές αλυσίδες τροφοδοσίας  

Ο κλάδος της μεταποίησης τροφίμων απομακρύνεται σταδιακά από τα παγκοσμιοποιημένα 
δίκτυα τροφοδοσίας, σύμφωνα με την Goldbeck Recruting. 

Αυτό έρχεται σαν αποτέλεσμα της 
αυξανόμενης προτίμησης των καταναλωτών σε 
τοπικά παραγόμενα προϊόντα (το 65% σύμφωνα 
με έρευνα στις ΗΠΑ προτιμά πλέον τους μικρούς, 
τοπικούς παραγωγούς).  

«Οι επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων 
έχουν περάσει πολλά κατά το τελευταίο 
διάστημα εξαιτίας της πανδημίας και πλέον 
απομακρύνονται από την παγκόσμια αλυσίδα 
τροφοδοσίας, στρέφοντας την προσοχή τους σε 
τοπικά δίκτυα», σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Goldbeck Recruiting, Henry Goldbeck.  

Το βασικότερο προϊόν που αναζητούν σε τοπικά δίκτυα οι αγοραστές των super market είναι τα 
λαχανικά, με τα πουλερικά, το κρέας και τα φρούτα να ακολουθούν, ενώ τα γαλακτοκομικά, τα σιτηρά 
και τα ιχθυηρά είναι τα λιγότερο περιζήτητα.  

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το ενδιαφέρον των ίδιων των καταναλωτών στράφηκε στα 
τοπικά παραγόμενα τρόφιμα, σύμφωνα με το Agrinews . «Ο κόσμος αναζητά αξιόπιστο τοπικό φαγητό, 
μικρότερες εφοδιαστικές αλυσίδες και όσο το δυνατόν μικρότερο αριθμό ανθρώπων που να αγγίζει το 
φαγητό του», σύμφωνα με την Liz Moran Stelk, εκτελεστική δ/ντρια του Illinois Stewardship Alliance. 
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/local-supply-chains 
 
Αυξάνεται η κατανάλωση snacks καθώς οι καταναλωτές παραμένουν στα σπίτια τους 

Σύμφωνα με έρευνα της FMCG Gurus, εταιρείας ερευνών για 
ανερχόμενα καταναλωτικά αγαθά, περίπου οι μισοί από δείγμα 23.000 
ερωτηθέντων σε 18 χώρες, δήλωσαν ότι κατανάλωσαν κατά 38% 
περισσότερα snacks τον Μάϊο σε σύγκριση με τον Απρίλιο.  

Περιορισμένοι στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
οι καταναλωτές κατέφυγαν σε εύκολες διατροφικές λύσεις, όπως τα 
μπισκότα, οι σοκολάτες, οι καφέδες κλπ. Το 60% των ερωτηθέντων 
δήλωσε ότι αγόρασε περισσότερα προϊόντα τέτοιου τύπου.  

«Η ανάγκη να αποφορτιστείς από την καθημερινή πίεση και το άγχος είναι κινητήρια δύναμη 
για την κατανάλωση snacks», σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας.  
Πηγή: 
https://www.cnbc.com/2020/06/26/people-under-coronavirus-lockdown-are-buying-coffee-cake-and-
cookies.html 
 
Η Target επεκτείνει το πρόγραμμα επί τόπου παραλαβής και κατ’ οίκον παράδοσης για να 
συμπεριλάβει νωπά προϊόντα 

Η μεγάλη αλυσίδα super market Target επεκτείνει το πρόγραμμα επί τόπου παραλαβής και κατ’ 
οίκον παράδοσης, προκειμένου να συμπεριλάβει  νωπά, αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα. Το 
πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 1.500 καταστήματα της αλυσίδας στις Μεσοδυτικές Πολιτείες.  
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«Η ταχύτητα και η ευκολία αποτελούν προτεραιότητες για τους 
πελάτες μας που επιζητούν ασφαλείς τρόπους για να κάνουν τα ψώνια 
τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Προσθέτοντας τα νωπά προϊόντα 
στο πρόγραμμα παραλαβής τους δίνουμε μεγαλύτερο κίνητρο για να μας 
προτιμήσουν», λέει ο John Mulligan, διευθυντικό στέλεχος της Target. «Σε 
μια περίοδο που οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν διαφορετικούς 
τρόπους προμήθειας των αναγκαίων προϊόντων, θα συνεχίσουμε να 
επενδύουμε στο να κάνουμε τα καταστήματά μας το πιο εύκολο και 
ασφαλές μέρος για να κάνει κάποιος τα ψώνια του».  
Πηγή: 
https://www.specialtyfood.com/news/article/target-expands-pickup-delivery-programs-include-fresh-
grocery-items/ 
 
5 συμβουλές προς παραγωγούς καθώς ξεκινάει το 2ο εξάμηνο του 2020 

«Μην κάνετε τίποτα χωρίς να σκεφτείτε τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό στον πελάτη», είπε κατά 
τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου του Specialty Food Association ο Brendan Witcher, αντιπρόεδρος 
της Forrester. Σύμφωνα με τον ίδιο, 5 κρίσιμες συμβουλές ενόψει του 2ου 
6μήνου του 2020 είναι οι ακόλουθες.  

1. Να λαμβάνετε υπ’ όψιν τις ανησυχίες του καταναλωτή και πως να τις 
αξιοποιείτε, προκειμένου να βελτιώστε την εικόνα του προϊόντος σας 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ανεξαρτήτως κλάδου, να 
τονίζετε συνέχεια τα ζητήματα ασφαλείας και υγιεινής και τον τρόπο 
που τα διαχειρίζεστε. «Τώρα είναι η ώρα για να παινευτείτε για 
ό,τιδήποτε κάνετε που διασφαλίζει την υγεία του προσωπικού σας και των πελατών σας», είπε 
ο Witcher. Αυτό είναι σημαντικό ιδίως για μικρότερες επιχειρήσεις. Οι περισσότεροι 
καταναλωτές βλέπουν την πολιτική υγείας και ασφάλειας των κολοσσών σαν την Walmart, αλλά 
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι και οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι εξίσου ασφαλείς.  

2. Εστιάστε στο τώρα, στο νέο και στο επόμενο. Αναφορικά με το τώρα, κάνετε σαφές ότι θα 
συνεχίσετε να παρέχετε στους καταναλωτές το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών και τις ίδιες ευκαιρίες 
ηλεκτρονικού εμπορίου που αναπτύξατε κατά την πανδημία.  Αναφορικά με το νέο, σκεφτείτε 
πως μπορείτε να επεκτείνετε αυτές τις επιλογές (λ.χ με ένα προηγμένο σύστημα ανέπαφων 
πληρωμών/παραδόσεων). Και αναφορικά με το επόμενο, σκεφτείτε σοβαρά για το τι θα 
επιφυλάξει το 2ο εξάμηνο στις επιχειρήσεις σας. Φροντίστε να έχετε επιλύσει όλα τα εκκρεμή 
ζητήματα πριν την περίοδο των εορτών, στην οποία θα προσπαθήσετε να αναπληρώσετε 
απώλειες.  

3. Μην εκπέμπετε μηνύματα για το πότε πρέπει να ανοίξει ξανά η οικονομία. «Ό,τι και να πείτε 
πάνω σε αυτό, το 50% της χώρας θα διαφωνήσει μαζί σας», είπε ο Witcher. Αντιθέτως, εστιάστε 
σε μηνύματα που εξηγούν την πραγματική αξία των προϊόντων σας και το γιατί θα βοηθήσουν 
τους καταναλωτές σε αυτή την περίεργη φάση που διάγουμε.  

4. Μην αμελείτε τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας και το πως εξασφαλίζετε την υγεία των 
εργαζομένων σας. «Οι καταναλωτές θα θυμούνται και θα ανταμείψουν τις επιχειρήσεις που 
φρόντισαν το προσωπικό τους», σημείωσε ο Witcher. 

5. Δώστε προτεραιότητα στην οικονομική και επιχειρησιακή ανάκαμψη. Σιγουρευτείτε ότι οι 
καταναλωτές δεν θα μάθουν μόνο το πλεονεκτήματα των προϊόντων σας, αλλά και τον τρόπο 
που θα μπορέσουν να τα αποκτήσουν. «Οι καταναλωτές θέλουν να ξέρουν ότι οι εταιρείες δεν 
κωφεύουν μπροστά στις ανησυχίες τους για την οικονομική τους κατάσταση και την ασφάλεια  
των προϊόντων», ανέφερε ο Witcher. 

Πηγή: 
https://www.specialtyfood.com/news/article/5-tips-food-makers-second-half-2020/ 
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Περισσότεροι καταναλωτές παραγγέλνουν πρωινό διαδικτυακά 
Η πανδημία άλλαξε και τις συνήθειες πολλών καταναλωτών αναφορικά με το πρωινό τους 

γεύμα, οδηγώντας σε απώλειες και τις 
αλυσίδες fast food, καθώς όλο και 
περισσότεροι Αμερικανοί τρώνε 
δημητριακά για πρωινό στα σπίτια τους.  

Ωστόσο, πολλοί καταναλωτές 
παραγγέλνουν διαδικτυακά το πρωινό 
τους, μέσα από πλατφόρμες όπως οι 
DoorDash και UberEats. Μεταξύ 16ης 
Μαρτίου και 13ης Απριλίου 
διπλασιάστηκαν οι δαπάνες για είδη 
πρωινού που προσφέρουν τα 
ταχυφαγεία μέσω εφαρμογών, 
σύμφωνα με τo Edison Trends. Η 
κορύφωση της σχετικής δαπάνης ήταν 
την εβδομάδα με καταληκτική 
ημερομηνία την 11η Μαΐου.   

Σύμφωνα με την Edison Trends, τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν οι παραγγελίες από τα 
McDonald’s, με σημαντική διαφορά από τους ανταγωνιστές τους.  

Καθώς κάποιες από τις Πολιτείες ανοίγουν την εστίαση, ορισμένες αλυσίδες προσπαθούν να 
αυξήσουν τις πωλήσεις επιλογών πρωινού με νέα μενού και νέες προσφορές. Για παράδειγμα, τα 
Burger King και τα Starbucks προσθέτουν φυτικά υποκατάστατα κρέατος, ενώ το Panera Bread 
προσφέρει δωρεάν συνδρομές καφέ για όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι.  
Πηγή: 
https://www.cnbc.com/2020/06/25/more-consumers-ventured-online-to-buy-breakfast-during-the-
pandemic.html 
 
Η αλυσίδα λιανεμπορίου Target χρησιμοποιεί το Instagram για να αυξήσει τις πωλήσεις της 

Στις 21 Μαΐου η αλυσίδα λιανεμπορίου Target έγινε η πρώτη επιχείρηση του κλάδου που 
διαθέτει προϊόντα της προς πώληση μέσω της πλατφόρμας Instagram Checkout. 

Πρόσφατα η εταιρεία ανακοίνωσε μεγάλη άνοδο των πωλήσεών της κατά το πρώτο 4μηνο του 
2020 και ανέφερε ότι θα επιταχύνει το διαδικτυακό κομμάτι των πωλήσεών της, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα της.  

Σύμφωνα με τον Επιχειρησιακό Δ/ντή της Τarget John Mulligan, 
οι καταναλωτές ζητούν περισσότερα φρέσκα τρόφιμα από την υπηρεσία 
επί τόπου παραλαβής της εταιρείας Drive Up. Ως αποτέλεσμα, η Τarget 
βρίσκεται σε διαδικασία προσθήκης περισσότερων σημείων 
εξυπηρέτησης και ετοιμάζεται να τοποθετήσει μονάδες ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας/ψύξης, για να διευκολύνει όσους παραγγέλνουν φρέσκα  
προϊόντα διαδικτυακά.  

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι διαδικτυακές της πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 33% τον Φεβρουάριο, κατά 100% τον Μάρτιο και κατά 
282% τον Απρίλιο, διαμορφώνοντας μια εκρηκτική συνολική αύξηση 
141% για το σύνολο του 4μήνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πωλήσεις εντός των καταστημάτων για την 
ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 10,8%.  
Πηγή: 
https://progressivegrocer.com/target-turns-instagram-another-storefront 
 

https://www.cnbc.com/quotes/?symbol=MCD
https://www.cnbc.com/2020/06/23/starbucks-partners-with-impossible-to-sell-plant-based-breakfast-sandwich.html
https://www.cnbc.com/2020/06/23/starbucks-partners-with-impossible-to-sell-plant-based-breakfast-sandwich.html
https://www.cnbc.com/2020/06/25/more-consumers-ventured-online-to-buy-breakfast-during-the-pandemic.html
https://www.cnbc.com/2020/06/25/more-consumers-ventured-online-to-buy-breakfast-during-the-pandemic.html
https://progressivegrocer.com/target-turns-instagram-another-storefront


Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) του “Association of Food Industries” για εξαγωγείς προϊόντων 
τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ 
            Ο φορέας “Association of Food Industries”, 
ο οποίος εκπροσωπεί κυρίως εισαγωγείς και 
διανομείς εισαγόμενων τροφίμων και ποτών στις 
ΗΠΑ, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο 
(webinar) προς ενημέρωση ξένων εξαγωγέων την  

Τρίτη 30 Ιουνίου και τοπική ώρα 2:00 μ.μ., με θέμα “Trends and Predictions for food & beverage”, 
αναφορικά με τις αλλαγές που έχει επιφέρει στον κλάδο η πανδημική κρίση και εξελίξεις που 
αναμένονται λόγω αυτής.  

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: 
https://www.afius.org/webinar-2020 
 
Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) 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 διαδικτυακό σεμινάριο 
(webinar) προς ενημέρωση ξένων εξαγωγέων την  

Τρίτη 14 Ιουλίου 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/event-3883838 
 
Διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars) του “Specialty Food Association” για τον κλάδο τροφίμων στις 
ΗΠΑ 
Ο φορέας “Specialty Food Association”, ο οποίος 
αποτελεί τον σημαντικότερο συλλογικό φορέα του 
κλάδου premium τροφίμων στις ΗΠΑ και διοργανώνει 
την διεθνή έκθεση Fancy Food Show, παρέχει σειρά 
δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων για την κατάσταση 
της αγοράς, τις εξελίξεις με την πανδημική κρίση κλπ.  

Για εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον κάτωθι σύνδεσμο:  
https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show/education/ 
 

### 
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 

https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show/education/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html
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/ 
 
 

https://www.cbp.gov/
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