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Ισχυρές οι προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα των φυτικών προϊόντων διατροφής   
Εντείνεται ο ανταγωνισμός στον κλάδο των φυτικών προϊόντων διατροφής με τη δυναμική 

εισαγωγή της σουηδικής εταιρείας παραγωγής βρώμης “Oatly“ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, 
καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες εισέρχονται στη 
συγκεκριμένη αγορά, επεκτείνοντας την προσφορά τους, τόσο σε 
επώνυμα, όσο και σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.  

Σε πρόσφατο επεισόδιο της διαδικτυακής ραδιοφωνικής 
εκπομπής “The Food Institute Podcast“, η κα Jennifer Bartashus, 
αναλύτρια του περιοδικού “Bloomberg Intelligence“, προβλέπει ότι 
η αγορά υποκατάστατων ζωικής προέλευσης πρωτεϊνών, όπως το 
κρέας, καθώς και άλλων φυτικών προϊόντων διατροφής, 
αναμένεται να αγγίξει τα 10 δισ. δολ. ΗΠΑ εντός των επομένων 10 
ετών. Επιπλέον, o φορέας “Plant Based Foods Association“ και το 
Ινστιτούτο “Good Food“ σε πρόσφατη αναφορά τους σημειώνουν ότι ο τομέας των φυτικών τροφίμων 
αυξήθηκε σε πωλήσεις κατά 27% το παρελθόν έτος (2020), ήτοι περί τα 7 δισ. δολ. ΗΠΑ.  

Ωστόσο, παρά το κλίμα ενθουσιασμού για τα συγκεκριμένα προϊόντα, έχει ξεκινήσει παράλληλα 
έντονη συζήτηση σχετικά με τα διατροφικά τους οφέλη και ιδιότητες. Προκειμένου, λοιπόν, να 
ανταποκριθούν σε προβληματισμούς του καταναλωτικού κοινού αναφορικά με αμφίβολης θρεπτικής 
αξίας συστατικά που περιλαμβάνουν, ανταποκρινόμενες όμως παράλληλα στην ολοένα αυξανόμενη 
καταναλωτική ζήτηση, εταιρείες όπως η “Greenleaf Foods’ Lightlife“ αναθεωρεί τη σύσταση των 
προϊόντων της,  αφαιρώντας προσθετικά τροφίμων ή τεχνητές γλυκαντικές ουσίες, όπως η καραγενάνη 
και η μαλτοδεξτρίνη, καταδεικνύοντας έτσι την ευαισθητοποίησή της σε θέματα υγιεινής διατροφής.  

Το ίδιο φαίνεται να επιχειρεί και η εταιρεία “Beyond Meat“, η οποία σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο του “Stanford“, στοχεύει, επίσης, στη διενέργεια προγράμματος ανάδειξης των φυτικών 
της προϊόντων ως μέρος μια καθ’όλα υγιεινής και ασφαλούς δίαιτας.  
Πηγή:  
https://foodinstitute.com/focus/plenty-of-room-for-growth-in-plant-based-space/  
 
Η αγορά υποκατάστατων γαλακτοκομικών προϊόντων παρουσιάζει μεγάλη δυναμική ανάπτυξης 

Σύμφωνα με έκθεση της “Meticulous Research“, η αγορά υποκατάστατων γαλακτοκομικών 
προϊόντων αναμένεται να αναπτυχθεί με σωρευτικό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 11,2% από το 2020 
έως το 2027 και να ανέλθει έτσι στα 44,89 δισ. δολ. ΗΠΑ έως το 2027. 
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Το τυρί, το οποίο αποτελεί το πλέον δημοφιλές γαλακτοκομικό προϊόν, αντιπροσωπεύει περίπου 
το 43% των σχετικών προϊόντων που παράγονται στις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, η παγκόσμια αγορά τυριού 
φυτικής προέλευσης, η οποία εκτιμήθηκε σε περίπου 1,01 
δισεκατομμύρια δολάρια το 2019, αναμένεται να αυξηθεί με 
ρυθμό άνω του 12,8% κατά την υπό εξέταση περίοδο 2020 – 2027, 
σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας “Wise Guy Reports“. 

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η σχετική δυναμική εξηγείται από 
την αυξημένη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών που 
εμφανίζουν δυσανεξία στη λακτόζη, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες 
ως προς τον τρόπο παραγωγής των εν λόγω προϊόντων γάλακτος, 
και γενικότερα όσων επιδιώκουν υγιεινότερη διατροφή. Επιπλέον, 
η πανδημική κρίση έφερε στο προσκήνιο τη σημασία της υγείας, περισσότερο από ποτέ άλλοτε. 
Δεδομένου ότι τα φυτικά γαλακτοκομικά προϊόντα διαθέτουν λιγότερα κορεσμένα λιπαρά και 
χοληστερόλη (και τα δύο συμβάλλουν σε χρόνιες ασθένειες), έχουν κερδίσει δημοτικότητα σε μια εποχή 
που οι καταναλωτές είναι όλο και περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα υγείας. 

Σε απάντηση των προκλήσεων της αγοράς, κορυφαίες εταιρείες λιανικής πώλησης τροφίμων, 
όπως η “Target”, και γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως η “Danone“ και η “Lactαlis“, εγκαινιάζουν νέες 
γραμμές παραγωγής φυτικού γάλακτος και άλλων vegan «γαλακτοκομικών» προϊόντων. Με την 
αυξανόμενη αποδοχή των φυτικών προϊόντων και τις μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς, είναι σαφές 
ότι τα φυτικά γαλακτοκομικά προϊόντα καταλαμβάνουν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της αγοράς. 
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/plant-based-dairy-market-gathering-significant-momentum/ 
 
Η αμερικανική αλυσίδα Super Market “Target”, στρέφεται δυναμικά προς την παραγωγή φυτικών 
προϊόντων διατροφής  
                Ο κολοσσός λιανικής πώλησης τροφίμων “Target”, αφουγκραζόμενος τις νέες τάσεις της 
αγοράς, εγκαινιάζει μια νέα σειρά προϊόντων φυτικής προέλευσης, υπό την επωνυμία “Good & Gather 
Plant Based”, η οποία περιλαμβάνει εναλλακτικά κρέατος και γάλακτος όπως, επί παραδείγματι, η ντιπ 
μους σοκολάτας χωρίς λακτόζη,  οι αλμυρές "φτερούγες" κουνουπιδιού με σάλτσα buffalo και  οι 

φυτικές μπουκιές με γεύση και υφή κοτόπουλου. Μερικά από τα 
προϊόντα είναι ήδη διαθέσιμα στα ράφια,  ενώ άλλα είδη, όπως 
υποκατάστατα κρέμας και ντρέσινγκ για σαλάτες, θα 
κυκλοφορήσουν μέχρι το φθινόπωρο, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό 
των εκατοντάδων υποκατάστατων προϊόντων που ήδη έχουν κάνει 
το ντεμπούτο τους στο χαρτοφυλάκιο της “Target“. Μέχρι σήμερα, η 
εταιρεία διαθέτει στη φαρέτρα της μια εντυπωσιακή σειρά από 10 
ιδιωτικές ετικέτες (τρόφιμων ή μη) που επιφέρουν κέρδη της τάξεως 
του ενός δισ. δολ. ΗΠΑ.  

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία “Target Corporation” εδρεύει στη Μινεάπολη και βάσει της ετήσιας 
έκθεσης του “Progressive Grocer 2020“, καταλαμβάνει την 7η θέση μεταξύ των κορυφαίων αλυσίδων  
λιανικής πώλησης τροφίμων και εν γένει καταναλωτικών αγαθών στη Βόρειο Αμερική, ενώ διατηρεί 
1.900 καταστήματα. 
Πηγή: 
https://progressivegrocer.com/target-goes-all-plant-based-grocery 
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“Ethnic/Global” συστατικά και λειτουργικά τρόφιμα ανάμεσα στις νέες τάσεις της αγοράς 

Καθώς μεταβαίνουμε σε μια εποχή κανονικότητας, με τους καταναλωτές να διαβιούν και να 
εργάζονται μακριά από τις εστίες τους, οι τάσεις στην 
αγορά τροφίμων αρχίζουν να ισορροπούν ανάμεσα στη 
ραγδαία αύξηση της κατ’οίκον μαγειρικής  και της 
πώλησης τροφίμων με τη μέθοδο “on-the-go”, σύμφωνα 
με δηλώσεις συμμετεχόντων σε εκδήλωση του φορέα 
“Specialty Food Association”. 

Η Kara Nielsen, διευθύντρια της εταιρείας ερευνών 
WGSN στον τομέα ποτών και τροφίμων, διαπιστώνει την 
αυξανόμενη ροπή των καταναλωτών προς την αγορά ethnic/global προϊόντων και συστατικών, 
υπογραμμίζοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, την αλλαγή στις γαστριμαργικές τους συνήθειες και την έντονη 
τάση τους για γευστικούς πειραματισμούς «ταξιδεύοντας» στις κουζίνες του κόσμου.  

Επιπλέον, η Sheree Williams, εκδότρια του γαστρονομικού περιοδικού “Cuisine Noir”, 
επικεντρώνεται στην έντονη διείσδυση των λειτουργικών τροφίμων στην καθημερινότητά μας, προϊόντα 
τα οποία αναδείχθηκαν από την αλλαγή της αντίληψης των ανθρώπων για το ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η διατροφή στην υγεία τους.  
Πηγή: 
https://feed.specialtyfood.com/2021/05/17/global-ingredients-functional-foods-among-specialty-food-
live-trends/content.html  
 
Πρόσφατες καινοτόμες εξελίξεις επεκτείνουν την επιλογή παράδοσης τροφίμων στους χώρους 
στάθμευσης 

Οι πωλήσεις τροφίμων υπό τη μορφή κατ’οίκον παράδοσης αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
2020, με την τάση ζήτησης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία να παραμένει ανοδική. Το Φεβρουάριο του 
2021, οι διαδικτυακές τοποθετήσεις και παραδόσεις τροφίμων καθώς και οι απευθείας παραλαβές τους 
από φυσικά καταστήματα ανήλθαν σε 6,1 δισ. δολ. ΗΠΑ, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της “Statista”.           

Τον περασμένο Απρίλιο, η “Amazon” επέκτεινε την 
λεγόμενη “Key by Amazon” επιλογή παράδοσης και στα είδη 
τροφίμων σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ) των πελατών της. 
Οι παραδόσεις αυτές προορίζονται αποκλειστικά για τα Prime 
μέλη της, δίνοντας την δυνατότητα να παραλαμβάνουν τα 
τρόφιμά τους ανέπαφα και με ασφάλεια μέσω της 
πλατφόρμας  “Whole Foods Market” ή “Amazon Fresh”.  

Επιπλέον, η αλυσίδα Σουπερμάρκετ “Walmart”, 
επέκτεινε την υπηρεσία “In Home”, η οποία επιτρέπει την 
παράδοση τροφίμων απευθείας στα ψυγεία των πελατών, εν 
τη απουσία των τελευταίων από την οικία τους. Οι δοκιμές της υπηρεσίας ανεστάλησαν προσωρινώς το 
2019, λόγω της πανδημίας, ωστόσο θα είναι διαθέσιμη εκ νέου σε πέντε πολιτείες των ΗΠΑ τον 
ερχόμενο Ιούλιο. 

Εν τω μεταξύ, το αντίπαλο δέος της “Walmart”, η αλυσίδα Σουπερμάρκετ “Kroger”, παρουσίασε 
πιλοτικό πρόγραμμα κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων με αυτόνομα αεροχήματα (drones). Η αλυσίδα 
χρησιμοποιεί την ιδιόκτητη τεχνολογία “Drone Express” για την παράδοση αντικειμένων εντός δεκαπέντε 
λεπτών. 

Μολονότι οι παραπάνω εύχρηστες πρακτικές ηχούν ελκυστικές, υφίσταται διάχυτη αβεβαιότητα 
και δυσπιστία από την πλευρά των καταναλωτών. Σε πρόσφατο άρθρο του στο περιοδικό Bloomberg, ο 
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συμπεριφορικός ψυχολόγος Peter Noel Murray, ισχυρίζεται ότι, η ασφάλεια αποτελεί «υψίστης 
σημασίας» αγαθό για τους αγοραστές, ιδιαιτέρως μετά την πανδημία. 
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/latest-delivery-innovations-bring-groceries-to-your-garage-fridge/  
 
Ενισχύεται περαιτέρω η αναπτυσσόμενη τάση των λειτουργικών ροφημάτων (functional beverages) 
με το λανσάρισμα νέων σχετικών προϊόντων της εταιρείας “PepsiCo” 

Με την άνθιση των λειτουργικών προϊόντων που στρέφονται σε υγιεινότερες εναλλακτικές 
λύσεις, η εταιρεία “PepsiCo” δείχνει να αξιοποιεί στο έπακρο την 
τάση των λειτουργικών ροφημάτων αναπτύσσοντας μια καινοτόμα 
διαδικασία που της επιτρέπει να ανταποκρίνεται γρήγορα στις 
μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών.  

Η τελευταία κυκλοφορία της “PepsiCo” είναι το “Soulboost”, 
ένα ανθρακούχο νερό με λειτουργικά συστατικά. Το προϊόν 
διατίθεται σε δύο ποικιλίες: “Lift”, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να 
υποστηρίζει την πνευματική δύναμη/αντοχή και το “Ease”, 
σχεδιασμένο για να υποστηρίζει τη χαλάρωση. Το “Soulboost” ακολουθεί την κυκλοφορία του 
αναψυκτικού “Driftwell”, το οποίο δύναται να βοηθήσει στην καταπολέμηση του στρες και στην 
αντιμετώπιση της αϋπνίας. Το αναψυκτικό αυτό, με βάση το νερό, περιέχει 200 χιλιοστόγραμμα L-
θεανίνης, ενός αμινοξέους που βρίσκεται στο πράσινο και το μαύρο τσάι και σε ορισμένα μανιτάρια. 

Η αγορά των λειτουργικών ροφημάτων γνώριζε ήδη σημαντική ανάπτυξη, πριν από την 
πανδημική κρίση, καθώς οι καταναλωτές αναζητούσαν προϊόντα με θρεπτικά οφέλη που 
αντικατοπτρίζουν την μακροπρόθεσμη στροφή τους προς την ολιστική ευεξία, σύμφωνα με στοιχεία του 
οργανισμού υγείας “Abbott”. Mε την παρουσία του αναψυκτικού “Soulboost” ενισχύεται περαιτέρω ο 
ρόλος της “PepsiCo” στην αναβαθμισμένη αγορά αναψυκτικών με βάση το νερό, η οποία αναμένεται να 
αποφέρει κέρδη ύψους 11,3 δισ. δολ. ΗΠΑ έως το 2027, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας “Grandview 
Research”. 
Πηγή:  
https://foodinstitute.com/focus/functional-beverage-trend-highlighted-by-latest-pepsico-launches/ 
 
Η Walmart αυξάνει τις πωλήσεις της από το ηλεκτρονικό εμπόριο 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της “Walmart”, την μεγαλύτερη εταιρεία λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ,  
οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6%, ενώ οι πωλήσεις μέσω 
ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκαν κατά 37% το πρώτο τρίμηνο 
του οικονομικού έτους 2022. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 
138,3 δισ. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,7%.  

Τέλος, παρά τη μείωση της επισκεψιμότητας κατά 3,2% 
στα  φυσικά καταστήματα της εταιρείας, οι συναλλαγές 
αυξήθηκαν κατά 9,5%. 
Πηγή:  
https://www.specialtyfood.com/news/article/walmart-e-commerce-sales-grow/ 
 
To Target εντατικοποιεί τις προσπάθειες για την υπηρεσία παραλαβής/ παράδοσης αλκοολούχων 
ποτών την ίδια ημέρα.  

Οι αγοραστές της ”Target” από τα τέλη Μάιου μπορούν 
πλέον να παραγγέλνουν αλκοολούχα ποτά μέσω ηλεκτρονικής 
παραγγελίας και παραλαβής την ίδια ημέρα ή/και με σύντομη στάση 
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στη φυσική τοποθεσία του καταστήματος και παραλαβή από το όχημα (drive-up) σε περισσότερα από 
1.200 καταστήματα ανά τις ΗΠΑ, μέσω της υπηρεσίας “Shipt”. Τόσο η παραλαβή όσο και το drive-up 
προσφέρονται δωρεάν στο χρήστη, χωρίς να απαιτείται συνδρομή ή ελάχιστη παραγγελία. 
Πηγή:  
https://progressivegrocer.com/target-ramp-adult-beverage-pickup-and-same-day-delivery 
 
Η εταιρεία Oatly εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με αρχική δημόσια προσφορά αξίας 10 
δισ. δολ. ΗΠΑ και τιμή εκκίνησης μετοχής στα 17 δολ. ΗΠΑ. 

Η σουηδικών συμφερόντων εταιρεία παραγωγής βρώμης “Oatly“, η οποία μετράει στους 
βασικούς της επενδυτές διασημότητες όπως η παρουσιάστρια, Όπρα Γουίνφρεϊ, και η Αμερικανίδα 
ηθοποιός, Νάταλι Πόρτμαν, εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με αρχική δημόσια προσφορά 
αξίας 10 δισ. δολ. ΗΠΑ. 

Η εισαγωγή της “Oatly“ στη χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης έρχεται σε μια εποχή στην 
οποία ο τομέας των φυτικών τροφίμων συνεχίζει να ελκύει την προσοχή των επενδυτών, καθώς οι 
αλυσίδες «γρήγορου φαγητού» και τα πολυτελή εστιατόρια 
αναδιαμορφώνουν τα μενού τους με γνώμονα την προσέλκυση πελατών 
ευαισθητοποιημένων σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος. Μεγάλο μέρος 
της ζήτησης δε για φυτικά τρόφιμα προκύπτει από την δημογραφική ομάδα 
των “millennials” και “Gen-Ζ”, οι οποίοι είναι περισσότερο πρόθυμοι να 
δαπανήσουν μεγαλύτερα ποσά σε υγιεινά, βιώσιμα προϊόντα. 

Το παρελθόν έτος η εταιρεία “Oatly”, που συστήθηκε το 1990 από 
τους αδελφούς Rickard και Björn Öste, άντλησε 200 εκατ. δολ. ΗΠΑ σε γύρο 
άντλησης επενδυτικών κεφαλαίων, του οποίου ηγήθηκε η επενδυτική 
εταιρεία “Blackstone Group”, και περιελάμβανε, πέραν της Όπρα Γουίνφρεϊ 
και της Νάταλι Πόρτμαν, την εταιρεία ψυχαγωγίας που ανήκει στον CEO της 
“Starbucks” Χάουαρντ Σουλτζ και τον τραγουδιστή Jay Z. Ο μεγαλύτερος 
μέτοχος της Oatly είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της βελγικής επενδυτικής εταιρείας Verlinvest και της 
κυβέρνησης της Κίνας. Το μερίδιο της κοινοπραξίας αυτής ανέρχεται στο 46% και ανέρχεται σε 5 δισ. 
δολ. ΗΠΑ.  
Πηγή:  
https://www.cnbc.com/2021/05/19/oatly-1point4-billion-ipo-priced-84point4-million-shares-at-17-
each.html 
 
Εργαζόμενοι με ποινικό μητρώο δύναται να αποτελέσουν το επόμενο ανταγωνιστικό γκρουπ στον 
τομέα της εργασίας     

Εντείνεται ο ανταγωνισμός στον τομέα της εργασίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να 
προβαίνει σε αύξηση του κατώτατου μισθού σε ομοσπονδιακό επίπεδο  στα 15 δολ. ΗΠΑ/ώρα. Σε μία 
παράλληλη εξέλιξη κοινωνικής ευαισθητοποίησης από τον ιδιωτικό τομέα, 
μεγάλες εταιρείες, όπως οι “JPMorgan”, “Chase & Co.”, “McDonald’s Corp.” 
και “Walmart” εγκαινιάζουν την πρωτοβουλία “Second Chance Business 
Coalition” που αφορά στην πρόσληψη ατόμων με ποινικό μητρώο, σε μια 
προσπάθεια να «πείσουν» τις επιχειρήσεις να βοηθήσουν την επιτυχή 
επανένταξη των συγκεκριμένων ατόμων στην κοινωνία. 

Επισημαίνεται ότι το 1/3 των Αμερικανών ενηλίκων δεν διαθέτει λευκό 
ποινικό μητρώο και μόνον το 5% των διευθυντικών στελεχών και το 3% των 
εταιρειών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού προσλαμβάνουν άτομα με 
βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο.  

https://progressivegrocer.com/target-ramp-adult-beverage-pickup-and-same-day-delivery
https://www.cnbc.com/2021/05/19/oatly-1point4-billion-ipo-priced-84point4-million-shares-at-17-each.html
https://www.cnbc.com/2021/05/19/oatly-1point4-billion-ipo-priced-84point4-million-shares-at-17-each.html
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 «Σε αυτήν την υπερ-ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία, δεν μπορούμε να αφήσουμε στο 
περιθώριο πάνω από 70 εκατομμύρια Αμερικανούς» δήλωσε ο Δ/νων Σύμβουλος της JPMorgan, κ. Τζέιμι 
Ντίμον. Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Κέβιν Χάρρινγκτον, Δ/νων Σύμβουλος της “Joblist”, προσθέτει ότι «η 
διάπραξη ενός εγκλήματος δεν πρέπει να σημαίνει αποκλεισμό από τη ζωή και από το δικαίωμα για 
εργασία» και προτρέπει τις εταιρείες να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία σε άτομα με ποινικό μητρώο, 
προβάλλοντας το επιχείρημα ότι «είναι ένας καλός τρόπος για τους εργοδότες να καλύψουν θέσεις με 
χαμηλή προσφορά σε μια ήδη «σφιχτή» αγορά εργασίας στη μετά-COVID εποχή». 
Πηγή:  
https://foodinstitute.com/focus/next-competitive-group-of-job-applicants-those-with-criminal-records/  
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
«Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον κόμβο του Υπουργείου Εξωτερικών, διατίθενται στους 
επισκέπτες του κόμβου για προσωπική χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμία προηγούμενη 
ειδοποίηση. Επιτρέπεται η χρήση τους και η αναπαραγωγή τους, ολική, μερική ή περιληπτική, με την 
προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του 
Διαδικτύου και υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την 
γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων». 

https://foodinstitute.com/focus/next-competitive-group-of-job-applicants-those-with-criminal-records/

