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

 
Διαδικτυακή Ημερίδα (Webinar) “Doing Business in the U.S.A., COVID19 Challenges and opportunities 
– Food & agricultural Products” 

Ο οργανισμός “Enterprise Greece”, στο πλαίσιο 
της στήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών 
επιχειρήσεων διοργανώνει, σε συνεργασία με το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης, Webinar, με Θέμα: 
"Doing Business in the USA: COVID - 19 challenges & 
opportunities. Focus on Food & Agricultural Products".  
Το Webinar θα διεξαχθεί στις 24 Ιουνίου 2020, ώρα 
Ελλάδος 16:00 (ώρα Νέας Υόρκης 9:00), με γλώσσα 
εργασίας την αγγλική.  

Θα μιλήσουν οι: 
Γιώργος Μιχαηλίδης: Προϊστάμενος Γραφείου Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης 
Phil Kafarakis: Πρώην Πρόεδρος “Specialty Food Association” 
John Stavros: Επιχειρηματίας στον κλάδο εστίασης 
Konstantinos Tsompanellis: Ιδιοκτήτης “Greek Bio-store / Divine Legacy”. 
Εισαγωγικό χαιρετισμό θα απευθύνει η κ. Μπέτυ Αλεξανδροπούλου, Εκτελεστική Δ/ντρια Enterprise 
Greece 
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, παρακαλούμε ακολουθείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://agora.mfa.gr/news/1053-webinar-series-doing-business-in-the-u-s-a-covid19-challenges-and-
opportunities 
 
Αυξάνονται τα κρούσματα κορωνοϊού ανάμεσα στους εργαζόμενους σε αγροτικές φάρμες των ΗΠΑ 

Από τις μονάδες συσκευασίας μήλων στην 
Πολιτεία της Washington μέχρι τις μεγάλες φάρμες 
της Florida και της California, η άνοδος των 
κρουσμάτων κορωνοϊού ανάμεσα στους 
εργαζόμενους είναι μια θλιβερή πραγματικότητα που 
προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις ΗΠΑ.  

Ο αυξανόμενος αριθμός ασθενών στις 
αγροτικές μονάδες παραγωγής και συσκευασίας 
φρούτων και λαχανικών έρχεται να προστεθεί στην 
κρίση των κτηνοτροφικών και κρεατοπαραγωγικών μονάδων, απειλώντας έτσι με νέα αναταραχή την 
εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.  
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Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης του προεδρικού διατάγματος 
που ισχύει για τις μονάδες επεξεργασίας κρέατος και στις αγροτικές μονάδες, προκειμένου να 
διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία τους.    

Ο κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερος στους εσωτερικούς 
χώρους των μονάδων συσκευασίας προϊόντων όπως τα μήλα και τα καρότα, όπου παρατηρείται 
συνωστισμός του εργατικού δυναμικού, σε αντίθεση με τους εξωτερικούς χώρους, στους οποίους 
γίνεται περισυλλογή των καρπών και των συναφών προϊόντων.  

Είναι χαρακτηριστικό, ότι στα τέλη Μαΐου είχαν καταγραφεί περίπου 600 μολύνσεις σε 
εργαζόμενους στην περιοχή Yakima της Πολιτείας Washington, ενώ μέχρι τις 10 Ιουνίου, ο αριθμός 
τους είχε αυξηθεί σε 4.834.  

Αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και στους εργαζόμενους σε μονάδες παραγωγής και 
συσκευασίας ντομάτας στην Πολιτεία της Florida, ενώ οι συνέπειες αυτής της έξαρσης είναι 
εξαιρετικά σημαντικές, αφ΄ης στιγμής οι εργαζόμενοι μετακινούνται προς Βορρά, ακολουθώντας την 
πορεία της καρποφορίας στις γειτονικές Πολιτείες Georgia, South Carolina και North Carolina.  
Σύμφωνα με μαρτυρία ενός εργαζόμενου «Πολλοί συνάδελφοί μου κρύβουν τα συμπτώματα για να 
μη χάσουν τις δουλειές τους», γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επέκτασης της μόλυνσης.  
Πηγή: 
https://www.aol.com/article/news/2020/06/11/coronavirus-spreads-among-fruit-and-vegetable-
packers-worrying-us-officials/24519337/ 
 
Η Ομοσπονδία Παραγωγών Ζάχαρης (Sugar Association) ζητά από την FDA περισσότερες 
διευκρινίσεις στην ετικέτα των προϊόντων-υποκατάστατων ζάχαρης  

 Η Ομοσπονδία Παραγωγών Ζάχαρης (Sugar Association) ζητά από την Ομοσπονδιακή Αρχή 
Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων (U.S. Food and Drug Administration - FDA) να συμπεριλάβει στις 
προϋποθέσεις αναγραφής στις ετικέτες των προϊόντων 
πλήρη και λεπτομερή στοιχεία κάθε γλυκαντικής ουσίας που 
λειτουργεί ως υποκατάστατο της ζάχαρης. Η Ομοσπονδία 
θεωρεί ότι το υπάρχον σύστημα είναι παραπλανητικό, καθώς 
δεν ταυτοποιεί ξεκάθαρα τις γλυκαντικές ουσίες και δεν 
περιέχει ανάλυση της θερμιδικής τους περιεκτικότητας στα 
αναγραφόμενα συστατικά.  

Το 70% των καταναλωτών πιστεύουν εσφαλμένα ότι προϊόντα με σήμανση “Reduced Sugar” 
περιέχουν λιγότερες θερμίδες, ενώ, αντιθέτως, η συνολική θερμιδική αξία αυτών των προϊόντων 
ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη αυτών που περιέχουν ζάχαρη. 

Πιο συγκεκριμένα, η “Sugar Association” ζητά από την FDA να υποχρεώσει τις επιχειρήσεις να: 
-προσθέτουν τον όρο “Sweetener” σε παρένθεση, μετά την αναγραφή όλων των γλυκαντικών ουσιών 
στη λίστα με τα συστατικά του προϊόντος.   
-αναφέρουν τις πιθανές επιπτώσεις στο γαστρεντερικό σύστημα από την κατανάλωση ορισμένων 
υποκατάστατων ζάχαρης σε τρόφιμα και ποτά  

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Courtney Gaine, «πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια 
και να σταματήσουν οι παραπλανητικές πρακτικές, προκειμένου οι καταναλωτές να λαμβάνουν 
αποφάσεις με βάση τα πραγματικά δεδομένα».  
Πηγή: 
https://www.farmprogress.com/sugar-beets/sugar-association-petitions-fda-expand-food-labels 
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Νέα έρευνα αποκαλύπτει την επίδραση του κορωνοϊού στις διατροφικές συνήθειες των Αμερικανών 
              Σύμφωνα με έρευνα του “International Food 
Information Council” (IFIC), η οποία δημοσιεύτηκε στις 10 
Ιουνίου, oι διατροφικές συνήθειες των Αμερικανών άλλαξαν 
άρδην κατά τη διάρκεια της πανδημίας.   
              Ειδικότερα, το 85% των ερωτηθέντων απάντησαν 
καταφατικά σε σχετικό ερώτημα, με το 60% να δηλώνει ότι η 
βασικότερη αλλαγή ήταν το μαγείρεμα στο σπίτι. Ένα 32% 
απάντησε ότι καταναλώνει περισσότερα snacks, ένα 30% ότι 
πλένει πιο σχολαστικά τα φρέσκα προϊόντα, ενώ ένα 27% ότι 
σκέφτεται πιο πολύ το φαγητό.  

 

Επιπροσθέτως, η έρευνα δείχνει ότι αυξήθηκε το διαδικτυακό εμπόριο τροφίμων και μειώθηκαν 
οι επισκέψεις στα καταστήματα, αλλά οι γενικές καταναλωτικές συνήθειες και πρακτικές δεν 
ανατράπηκαν ριζικά.  
Πηγή: 
https://www.forbes.com/sites/abigailabesamis/2020/06/10/new-survey-reveals-covid-19s-impact-on-
american-food-habits/#76c476296a77 
 
Συνεχίζεται η άνοδος των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον 

Από την έναρξη της πανδημίας, οι υπηρεσίες παράδοσης κατ΄οίκον γνωρίζουν πρωτοφανή 
άνθηση, τόσο αναφορικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών όσο και από πλευράς επενδυτικού 
ενδιαφέροντος.  

Αναφέρεται ενδεικτικά, ότι στον τομέα της εστίασης, η “DoorDash Inc.” είναι έτοιμη να 
εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση, η οποία θα ανεβάσει την αποτίμηση της αξίας της σε 15 δισ. 
δολ. ΗΠΑ, σύμφωνα με την “Wall Street Journal”. 

Πριν μερικές μέρες, η ανταγωνίστρια της “Door 
Dash”, “GrubHub Inc.”, έκλεισε συμφωνία συγχώνευσης με 
την ευρωπαϊκή εταιρεία παράδοσης γευμάτων “Just Eat 
Takeaway.com”, ύψους 3,7 δισ. δολ. ΗΠΑ. Η συμφωνία 
εγκαθιδρύει την είσοδο της “Just Eat Takeaway.com” στην 
αμερικανική αγορά. Το νέο εταιρικό σχήμα αποτελεί πλέον 
τον μεγαλύτερο παίκτη στον χώρο της παράδοσης φαγητού 
στον κόσμο, με εξαίρεση την Κίνα.  

Στο χώρο του λιανεμπορίου τροφίμων,  η “Instacart” άντλησε κεφάλαια ύψους 225 εκατ. δολ. 
ΗΠΑ, φτάνοντας την αποτίμηση της αξίας της στα 13,7 δισ. δολ. ΗΠΑ, σύμφωνα με το “Bloomberg”. H 
νέα αποτίμηση ισοφαρίζει το τίμημα που κατέβαλε η “Amazon” για να αγοράσει τα “Whole Foods” το 
2017 και αποτελεί εκτίναξη της αξίας της εταιρείας, σε σύγκριση με το 2018, οπότε δεν ξεπερνούσε καν 
τα 8 δισ. δολ. ΗΠΑ.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/delivery-services-growth 
 
Οι καταναλωτές συνεχίζουν να αγοράζουν οργανικά τρόφιμα 

Οι Αμερικανοί καταναλωτές τρώνε περισσότερα οργανικά 
τρόφιμα και αγοράζουν περισσότερα οργανικά προϊόντα από 
ποτέ, σύμφωνα με έρευνα της “Organic Trade Association”. Οι 
πωλήσεις οργανικών προϊόντων ανέρχονταν σε 55,1 δισ. δολ. 
ΗΠΑ το 2019 και αυξήθηκαν κατά 20% την άνοιξη του 2020.  

Σύμφωνα με την έρευνα, στην κορυφή των πωλήσεων του 
2019 ήταν τα οργανικά φρούτα και λαχανικά, ακολούθησαν τα 
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οργανικά γαλακτοκομικά και κρέατα και τα λοιπά οργανικά προϊόντα, που δεν αποτελούν τρόφιμα.  
«Η έρευνα που δημοσιεύσαμε εστιάζει στο 2019, πριν το ξέσπασμα της πανδημίας και δείχνει 

την τάση των καταναλωτών προς αναζήτηση οργανικών προϊόντων και υγιεινή διατροφή για τους 
ίδιους και τις οικογένειές τους. Η πανδημία αύξησε το ενδιαφέρον για καθαρό, υγιεινό φαγητό», 
ανέφερε η Laura Batcha, Δ/νουσα Σύμβουλος της “Organic Trade Association”. 
Πηγή:  
https://www.specialtyfood.com/news/article/consumers-continue-seek-organic-products/ 
 
Αυξάνονται οι πωλήσεις tofu, καθώς συνεχίζονται τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα 
κρέατος 

Καθώς η πανδημία έπληξε τις μονάδες 
επεξεργασίας κρέατος, οι καταναλωτές αναζητούν 
εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης, μεταξύ των οποίων είναι 
και το tofu, το οποίο αποτελεί παράγωγο της σόγιας και 
ενώ κάποτε θεωρούνταν τρόφιμο ειδικής κατηγορίας, τώρα 
εισάγεται δυναμικά στη mainstream αγορά. 

Η κορεατική εταιρεία “Pulmuone”, μια από τις 
σημαντικότερες παραγωγούς tofu παγκοσμίως, αύξησε τις 
πωλήσεις της στις ΗΠΑ κατά 78%. Η “Plant Based Foods Association” (PBFA) ανακοίνωσε ότι οι 
πωλήσεις όλων των πρωτεϊνούχων προϊόντων φυτικής προέλευσης κατά την τρίτη εβδομάδα του 
Μαρτίου, οπότε ξεκίνησε και η ευρεία λήψη των περιοριστικών μέτρων στις ΗΠΑ, αυξήθηκαν κατά 90% 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και έτι περαιτέρω 27% τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με στοιχεία 
της “Nielsen”, οι πωλήσεις tofu αυξήθηκαν κατά 66,7% εντός του Μαρτίου, σε σύγκριση με το ίδιο 
διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ ποσοστό αύξησης 32,8% κατέγραψαν και τον Μάιο. Η αξία 
των πωλήσεων tofu το 2019 είχε ανέλθει σε 363 εκατ. δολ. ΗΠΑ.  

Η εκτόξευση των πωλήσεων του tofu οφείλεται και στην ανταγωνιστική του τιμή, καθώς μια 
λίβρα βόειου κρέατος πωλείται κατά μέσο όρο 9 δολ. ΗΠΑ, ενώ αντίστοιχη ποσότητα tofu πωλείται 
κατά μέσο όρο 3 δολ. ΗΠΑ. 
Πηγή: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-11/the-pandemic-opens-the-door-to-tofu-makers-
who-race-to-meet-deman?sref=pqQBM94V 
 
Ενώ παρατηρείται πτώση του δείκτη τιμών καταναλωτή, αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων 

Παρά το γεγονός ότι ο αμερικανικός δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε τον Μάιο πτώση για 3ο 
συνεχόμενο μήνα, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 0,7% τον 
Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία του “Bureau of Labor Statistics”. Iδίως οι 
τιμές κρεατικών, πουλερικών, ιχθυηρών και αυγών αυξήθηκαν κατά 
3,7%.  

Η αύξηση των τιμών σε μια σειρά προϊόντων αντανακλά την 
έλλειψη τους στην αγορά, εξαιτίας των προβλημάτων στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, που προκλήθηκαν από την έξαρση του πανδημικού κύματος. 
Ιδίως οι τιμές του βόειου κρέατος εκτοξεύθηκαν κατά 10,8% τον Μάιο. Ο συνολικός δείκτης τιμών 
τροφίμων αυξήθηκε κατά 4,8% στους τελευταίους 12 μήνες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 
τα τελευταία 8 χρόνια τουλάχιστον.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/cpi-decline-may 
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Μέχρι και 25.000 καταστήματα λιανεμπορίου προβλέπεται να κλείσουν φέτος στις ΗΠΑ 
              Σύμφωνα με προβλέψει της “Coresight 
Research”, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να 
κλείσουν 20.000 με 25.000 καταστήματα 
λιανεμπορίου, με το 60% περίπου αυτών να 
αφορούν σε καταστήματα εντός εμπορικών κέντρων 
(malls).  
              Πρόκειται για επανεκτίμηση επί τα χείρω της 
αρχικής πρόβλεψης, βάσει της οποίας ο αριθμός 
των καταστημάτων λιανεμπορίου που θα έκλεινα 
οριστικά θα ήταν 15.000.  

 

Η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της αμερικανικής οικονομίας, 
δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει το 70% της συνολικής κατανάλωσης, υποχώρησε αισθητά ήδη από τον 
Μάρτιο, ήτοι μετά τη λήψη των πρώτων περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας, ενώ τον Απρίλιο οι 
πωλήσεις του λιανεμπορίου είχαν μειωθεί κατά 16,4%.  

Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα λιανικού εμπορίου βρίσκονταν ούτως ή άλλως, εδώ και 
καιρό, σε πίεση, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και της σταδιακής 
παρακμής των εμπορικών κέντρων μικρής και μεσαίας έκτασης, κατάσταση που επιδείνωσε και 
επιτάχυνε η εμφάνιση της πανδημίας. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι  9.800 τερμάτισαν τη λειτουργία 
τους το 2019.  

Ορισμένα εμπορικά κέντρα προσπάθησαν να αλλάξουν την εικόνα τους, ενσωματώνοντας 
εναλλακτικές λύσεις αναψυχής και ευζωίας, όπως yoga studios, μικροζυθοποιίες κ.λ.π, αλλά οι 
δραστικές συνέπειες της πανδημίας κατέστησαν τις επεμβάσεις αυτές ανεπαρκείς. Κολοσσοί το κλάδου  
λιανικού εμπορίου, όπως οι αλυσίδες “J. Crew”, “Neiman Marcus”, “J.C. Penney”, “Tuesday Morning” 
και “Stage Stores” έχουν ήδη υποβάλει αίτηση χρεοκοπίας, ενώ σε αντίστοιχη πορεία βρίσκεται το 
“Brooks Brothers”. 

H επιστροφή μετά την πανδημία ενέχει σειρά προκλήσεων για όσα καταστήματα αντέξουν και οι 
επιλογές για την ασφαλή λειτουργία τους θα διαμορφώσουν ένα πρωτοφανές τοπίο, που θα αλλάξει 
την εικόνα τους ριζικά. Θερμομετρήσεις πελατών, προσέλευση με ραντεβού και κλείσιμο των 
δοκιμαστηρίων βρίσκονται ήδη στο πρόγραμμα.  
Πηγή: 
https://www.seattletimes.com/business/hard-hit-retailers-projected-to-shutter-as-many-as-25000-
stores-this-year-mostly-in-malls/ 
 
Οι εμπορικές επιχειρήσεις βελτιώνουν την εικόνα τους επενδύοντας στην κοινωνική δικαιοσύνη και 
τη φυλετική ισότητα 

Μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ επενδύουν 
στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη φυλετική ισότητα, σε 
απάντηση των διαδηλώσεων και των διαμαρτυριών που 
έχουν σαρώσει τις ΗΠΑ, στον απόηχο της δολοφονίας George 
Floyd στη Μινεάπολη. 

Η “Kroger” δημιούργησε ένα ταμείο 5 εκ. Δολ. ΗΠΑ, 
προκειμένου να προαγάγει τη διαφορετικότητα και την ισότητα. Η “Walmart” δέσμευσε 100 εκ. δολ. 
ΗΠΑ για τη δημιουργία Κέντρου για τη φυλετική ισότητα και την υποστήριξη φιλανθρωπικών 
πρωτοβουλιών σε τέσσερα επίπεδα: οικονομία, υγεία, εκπαίδευση και σωφρονιστικό σύστημα. Η 
“Target” δεσμεύει 10 εκ. δολ. ΗΠΑ για να ενισχύσει προσπάθειες σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων. 
Επιπροσθέτως, θα διαθέσει 10.000 ώρες δωρεάν εκπαίδευσης και παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε Αφροαμερικανούς ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε περιοχές με 
προβλήματα φυλετικής ανισότητας.  

https://www.seattletimes.com/business/hard-hit-retailers-projected-to-shutter-as-many-as-25000-stores-this-year-mostly-in-malls/
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Την ίδια στιγμή, η “Amazon” έδωσε 10 εκ. δολ. ΗΠΑ σε διάφορες οργανώσεις που ασχολούνται 
με αυτά τα ζητήματα, ενώ η “Bank of America” θα διαθέσει 1 δισ. Δολ. ΗΠΑ για να συνδράμει τοπικές 
κοινότητες που μαστίζονται από οικονομική και φυλετική ανισότητα.  
Πηγές: 
https://www.specialtyfood.com/news/article/retailers-invest-social-justice-racial-equality/ 
https://www.reuters.com/article/us-minneapolis-police-pledges-factbox/factbox-corporations-pledge-1-
7-billion-to-address-racism-injustice-idUSKBN23H078 
 
10ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Capital Link 

H εταιρεία διοργάνωσης συνεδρίων Capital Link διοργανώνει την Τρίτη 23 Ιουνίου, το 10ο 
“Annual DIGITAL Capital Link CSR Forum “Economy & Society: The Next Day”, σε ψηφιακή μορφή, υπό 
την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Πειραιά.  

Το βασικό αντικείμενο του Συνεδρίου, το οποίο 
τελεί υπό την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου Νέας 
Υόρκης, είναι η αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων της πανδημίας και η επανεκκίνηση της 
ελληνικής οικονομίας, με στόχο την όσο το δυνατόν 
ταχύτερη επιστροφή της χώρας μας σε τροχιά 
οικονομικής ανάπτυξης. 

Οι βασικές θεματικές του Συνεδρίου αφορούν τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις 
ελληνικές STARTUPS & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των Τραπεζών 
στο νέο περιβάλλον, την ταχεία μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο και τις προκλήσεις που αυτή θέτει, το 
νέο ενεργειακό τοπίο, τις προκλήσεις για τον τουριστικό κλάδο, τα νέα καταναλωτικά πρότυπα στον 
κλάδο τροφίμων κλπ. 

Από πλευράς ελληνικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συμμετάσχουν: 
Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης 
Ο Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης 
Ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης 
Ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης 
Η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), κα Άντζελα Γκερέκου 
Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων, Δήμου Αθηναίων, κ. Νικόλαος Α. 
Μακρόπουλο 
Θα συμμετάσχουν επίσης επιφανείς Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες καθώς και πολλά ανώτατα 
στελέχη ελληνικών εταιρειών, τραπεζών και οργανισμών. 
Περισσότερες Πληροφορίες: 
http://csringreece.gr/forum/2020/index.php?lang=gr&year 
 
Διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars) 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 δύο διαδικτυακά σεμινάρια 
(webinars) προς ενημέρωση ξένων εξαγωγέων.   

Ειδικότερα: 
1. Την Τρίτη 23 Ιουνίου και τοπική ώρα 2:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί το webinar με τίτλο “Port of 

New York and New Jersey Update”, αναφορικά με τις διαδικασίες εκτελωνισμού και εισαγωγής 
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τροφίμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αμερικανικής Αρχής Ελέγχου Φαρμάκων και 
Τροφίμων (Food and Drug Administration – FDA), καθώς και των αμερικανικών τελωνείων 
(Customs and Border Protection - CBP).    

2. Την Τρίτη 30 Ιουνίου και τοπική ώρα 2:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί το webinar με τίτλο “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 
 

### 
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/ 
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