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Περισσότερα όσπρια
αναμένεται να
καταναλώνονται μέσα στην
επόμενη δεκαετία, όπως
φακές, κουκιά και ξερά
φασόλια, χωρίς ωστόσο να
αναχαιτιστεί η κατανάλωση
κρέατος, σύμφωνα με τους
ειδικούς του FAO και του
ΟΟΣΑ.

Π ιο αναλυτικά, μέχρι το
2028, η κατανάλωση
οσπρίων, ριζών και βολ-

βών αναμένεται να αυξηθεί κατά

1,9% τον χρόνο παγκοσμίως,
σύμφωνα με την έκθεση «αγροτι-
κές προοπτικές» για την περίοδο
2019-2028 που έχει δημοσιοποι-
ήσει ο Οργανισμός των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τη Γεωργία και τα
Τρόφιμα (FAO) και ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Πρόκειται για
την πιο μεγάλη αύξηση στα δια-
τροφικά προϊόντα βάσης: όσον
αφορά τα δημητριακά, η παγκό-
σμια κατανάλωση αναμένεται να
αυξηθεί κατά 1,2% τον χρόνο κα-
τά τη διάρκεια της δεκαετίας, τα
ζωικά προϊόντα, τα κρέατα και τα
γαλακτοκομικά προϊόντα κατά

1,7%, η ζάχαρη και τα φυτικά
έλαια κατά 1,8%. Η έκθεση υπο-
γραμμίζει επίσης «πως στη διάρ-
κεια των επόμενων δέκα χρόνων,
η ζήτηση αγροτικών προϊόντων
θα εξαρτηθεί κυρίως από τις
ανάγκες ενός αυξανόμενου και
πιο εύπορου πληθυσμού». Έτσι
στην Ασία, όπου το εισόδημα ανά
κάτοικο αναμένεται να αυξηθεί
πολύ έως το 2028, η κατανάλωση
κρέατος εκτιμάται ότι θα αυξηθεί
κατά 5 κιλά το έτος ανά κάτοικο
στην Κίνα και κατά 4 κιλά στη Νο-
τιοανατολική Ασία, σημειώνουν
οι ειδικοί.
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Μεγαλύτερη κατανάλωση οσπρίων
αναμένεται την επόμενη δεκαετία



Στη λειτουργία
μηχανισμού καταβολής
αποζημιώσεων για
φυσικές καταστροφές
σε επιχειρήσεις και
αγρότες, μέσω και της
παροχής κινήτρων για
την ιδιωτική ασφάλιση, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. 

Τ ο σχετικό νομοσχέδιο δόθηκε σε διαβούλευση, προκειμένου οι φορείς να
καταθέουν τις προτάσεις τους. Με τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρ-
νησης διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο για την επιχορήγηση των επιχειρή-

σεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, ώστε να διευκολύνεται η αποκατάσταση
της κανονικότητας στην οικονομική ζωή των πληττόμενων επιχειρήσεων το συν-
τομότερο δυνατόν. Επιπλέον, θεσπίζεται διαδικασία συντονισμού των μέτρων
στήριξης, ενώ δημιουργούνται εξειδικευμένες υπηρεσιακές δομές, οι οποίες θα
αναλάβουν τις διαδικασίες επιχορήγησης των πληγεισών επιχειρήσεων, τη δια-
μόρφωση ειδικών καθεστώτων και έκτακτων μέτρων στήριξης επιχειρήσεων, κα-
θώς και τον συντονισμό της υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης ζημιών και
στήριξης των πληγέντων.

Έξι άξονες
Το σχέδιο της κυβέρνησης κινείται στους εξής 6 άξονες:
1. Η Εθνική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, θα συντονίζει και θα διασφαλίζει σε

εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή. 
2. Μετά το πλήγμα του “Ιανού”, αναδιαμορφώνεται ο μηχανισμός επιχορήγη-

σης επιχειρήσεων που επλήγησαν από θεομηνίες, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κα-
τακερματισμός των αρμοδιοτήτων, να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η αποτελεσμα-
τικότητα στην υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, να επιτευχθεί ο συν-
τονισμός στην κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. 

3. Διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων για αποζημίωση λόγω ζημιών
από θεομηνία, με την ένταξη τόσο των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, όσο και
των ιδιωτών με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη η βαρύτητα που έχει η αγροτική δραστη-
ριότητα στο εισόδημα της κάθε κατηγορίας.

4. Ψηφιοποιείται η διαδικασία, με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας
κρατικής αρωγής. 

5. Παρέχονται κίνητρα για ιδιωτική ασφάλιση, μέσω σχετικής διάταξης που
προβλέπει τη δυνατότητα οι πληγείσες επιχειρήσεις να λαμβάνουν επιχορήγηση
επιπλέον της αποζημίωσης που προβλέπεται από την ιδιωτική τους ασφάλιση.

6. Το Ταμείο θα συγκεντρώνει εισφορές ιδιωτών για αποκατάσταση φυσικών
καταστροφών, ενώ δεύτερη πηγή χρηματοδότησης θα είναι τα ποσά που εισπράτ-
τονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από ενισχύσεις κρατικής αρωγής.

Η κατανάλωση οσπρίων,
ριζών και βολβών αναμέ-
νεται να αυξηθεί κατά
1,9% τον χρόνο παγκο-
σμίως, σύμφωνα με την
έκθεση «αγροτικές προ-
οπτικές» για την περίοδο
2019-2028 που έχει δη-
μοσιοποιήσει ο Οργανι-
σμός των Ηνωμένων
Εθνών για τη Γεωργία και
τα Τρόφιμα (FAO) και ο
Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης (ΟΟΣΑ).

Θύμιος Κτενίδης 
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Κρατικό Ταμείο Αρωγής για στήριξη 
επιχειρήσεων και αγροτών από θεομηνίες

Editorial

INFO
Θα ενθαρρύνεται
συμπληρωματικά 
η ιδιωτική ασφάλιση 
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Τι άλλαξε στη λειτουργία των επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

Η αμφίθυμη στάση των
στελεχών απέναντι στην εξ
αποστάσεως εργασία και η
ποιότητα του ανθρώπινου
δυναμικού ως ο
σημαντικότερος παράγοντας
αντιμετώπισης της πανδημικής
κρίσης, περιλαμβάνονται σε
σχετική έρευνα του
AlbaGraduateBusinessSchool
και του Αμερικανικού
Κολλεγίου με την RCI
(RecruitmentConfidenceIndex). 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο
χρονικό διάστημα 7 Δεκεμβρίου 2020 -
12 Ιανουαρίου 2021 από το τμήμα Εφαρ-
μοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του
Κολλεγίου και προσφέρει χρήσιμα συμ-
περάσματα γαι την καλύτερη κατανόηση
της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι
ελληνικές επιχειρήσεις, με έμφαση σε
θέματα που αφορούν κυρίως στο αν-
θρώπινο δυναμικό, αλλά και στοιχεία
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης
της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη
χώρα μας. 

Αυξάνεται η πίεση
Η κρίση του COVID-19 εξακολουθεί

να επηρεάζει πολύ τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθ-
μό από την προηγούμενη έρευνα που
διεξήχθη το α΄ εξάμηνο του 2020. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτι-
μούν ότι θα επανέλθουν σε «προ-CO-
VID-19» ρυθμούς αρκετά αργότερα, ενώ
οι περισσότεροι υπολογίζουν ότι θα χρει-
αστεί πάνω από ένα έτος από σήμερα, σε
σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.
Ωστόσο, δηλώνουν ότι επηρεάζονται
πλέον λιγότερο αρνητικά, ενώ πιστεύουν
ότι η μελλοντική άνοδος της οικονομικής
τους δραστηριότητας θα είναι ακόμη με-
γαλύτερη απ’ ό,τι πίστευαν στην προ-
ηγούμενη μέτρηση.

Οι συμμετέχοντες εξακολουθούν να
θεωρούν την ποιότητα του ανθρώπινου
δυναμικού τον σημαντικότερο παράγον-
τα αντιμετώπισης της κρίσης, ενώ συνε-
χίζεται και η «αμφίθυμη» στάση των στε-
λεχών απέναντι στην εξ αποστάσεως ερ-
γασία. Η έρευνα δείχνει ότι αυξάνεται ο

σκεπτικισμός σχετικά με την παραγωγι-
κότητα της εξ αποστάσεως εργασίας και
τη συμβολή της στην εύρυθμη λειτουρ-
γία της επιχείρησης, ενώ οι περισσότεροι
εμφανίζονται πλέον διατεθειμένοι να συ-
νεχίσουν να εφαρμόζουν προγράμματα
εξ αποστάσεως εργασίας στην επιχείρη-
σή τους και μετά τη λήξη της έκτακτης κα-
τάστασης του COVID-19. 

Απαισιοδοξία

Όσον αφορά τις κυβερνητικές πολιτι-
κές, οι επιχειρήσεις φαίνεται να εμφανί-
ζονται απαισιόδοξες κυρίως σχετικά με
την επιλεκτικότητά τους να συμμετέχουν
σε πολιτικές στήριξης. 

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι στη
συγκεκριμένη μελέτη εμφανίζεται το
εξαιρετικά ενδιαφέρον –και μοναδικό
στην ιστορία του δείκτη – φαινόμενο, μία
σημαντική πτώση του Δείκτη RCI (όπως
καταγράφηκε στη μέτρηση του α’ εξαμή-
νου του 2020) να ακολουθείται αμέσως
από μία ξεκάθαρη άνοδο (για το β’ εξά-
μηνο του 2020), γεγονός που μεταφρά-
ζεται σε αύξηση των δραστηριοτήτων
προσέλκυσης και επιλογής νέων στελε-
χών. Η μέχρι σήμερα τάση ήταν η σταθε-
ροποίηση του Δείκτη RCI στα νέα χαμηλά
ή υψηλά επίπεδα, μετά από μία σημαντι-
κή πτώση ή άνοδο αντίστοιχα.

INFO
Τιδείχνειέρευνατου ALBA
Graduate Business School



Τέσσερα βραβεία 
για τη ΔΕΛΤΑ
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Η ΔΕΛΤΑ διακρίθηκε, για 2η
συνεχόμενη χρονιά, στα Healthy
Diet Awards 2021, για τα καινοτόμα
προϊόντα της, που προάγουν την
ισορροπημένη και υγιεινή
διατροφή.

Σ υνολικά, το 2020 η ΔΕΛΤΑ απέσπασε 30
βραβεία για τα καινοτόμα προϊόντα και
την υπεύθυνη λειτουργία της, μεταξύ

των οποίων και του Κορυφαίου Προμηθευτή
Τροφίμων.

Σε ποιες κατηγορίες διακρίθηκε

Στα Healthy Diet Awards 2021 η ΔΕΛΤΑ
απέσπασε τις εξής βραβεύσεις:
l GOLD βραβείο στην κατηγορία “Healthy Dai-

ry Products for Children” για τη βρεφική βιο-
λογική σειρά ΔΕΛΤΑ Advance Bio. Το ΔΕΛΤΑ
Advance Bio είναι το μόνο λευκό βιολογικό
γιαούρτι για βρέφη ηλικίας από 6 μηνών, από
100% ελληνικό βιολογικό γάλα ΔΕΛΤΑ και
ειδικά επιλεγμένες καλλιέργειες. Διατίθεται
και σε δύο λαχταριστές γεύσεις που λα-
τρεύουν τα μωρά, Ρυζάλευρο και Μήλο-
Αχλάδι-Σταφύλι. Χωρίς προσθήκη ζάχαρης,
μόνο με φυσικά συστατικά.

l SILVER βραβείο στην κατηγορία των κρύων
ροφημάτων για τη σειρά ΔΕΛΤΑ Life Tsai. Tο
Life Tsai επανασυστήθηκε το 2020 στους κα-
ταναλωτές σε μοντέρνο μπουκάλι, που ανα-
δεικνύει τη μοναδικότητα της μάρκας, και με
3 καινοτόμες σειρές WORLD RECIPES, SU-

PER HERBAL και HALF & HALF που αγαπή-
θηκαν αμέσως από το κοινό.

l BRONZE βραβείο στην κατηγορία “Free
From or Low" Food Products για τη σειρά
ΔΕΛΤΑ Vitaline Go Protein. Τα Vitaline Go
Protein αποτελούν μία καινοτόμο σειρά που
απευθύνεται σε όσους αναζητούν νέες υγιει-
νές προτάσεις, αλλά δεν θέλουν να στερούν-
ται την απόλαυση και τη γεύση. Πρόκειται για
το ιδανικό snack, με τη γεμάτη γεύση του
στραγγιστού γιαουρτιού με 0% λιπαρά και
15g πρωτεΐνης ανά κύπελλο, που μπορούμε
να απολαύσουμε οποιαδήποτε στιγμή της
ημέρας. Σε 3 μοναδικές γεύσεις ΡΟΔΑΚΙΝΟ /
CACAO NIBS & VANILLA / ΚΡΑΝΜΠΕΡΙ, ΡΑ-
ΣΜΠΕΡΙ & ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΙ.

l BRONZE βραβείο στην κατηγορία “Plant Ba-
sed Dairy Products” κατέκτησε η σειρά ΔΕΛ-
ΤΑ Φυτικά Επιδόρπια με καλλιέργεια γιαουρ-
τιού. Η ανάπτυξη της σειράς Φυτικών Επι-
δορπίων ΔΕΛΤΑ απαντά στις σύγχρονες τά-
σεις για προϊόντα 100% φυτικής προέλευ-
σης, χωρίς λακτόζη ή άλλα γαλακτοκομικά
συστατικά, γλουτένη κ.λπ.

Λίγα λόγια για τη ΔΕΛΤΑ

H ΔΕΛΤΑ έχει τέσσερις μονάδες παραγω-
γής και 1.100 φάρμες. Συνεργάζεται σταθερά
με πάνω από 1.100 παραγωγούς γάλακτος,
απορροφώντας το 25% της ελληνικής παραγω-
γής γάλακτος. Παράγει τα προϊόντα της στην Ελ-
λάδα, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία, αλ-
λά και τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες δρα-
στηριοποιούμαστε.

INFO
1952: Η ίδρυση της
ΔΕΛΤΑ στην Αθήνα

1965: Η εταιρεία
μεταφέρεται στις
σημερινές
εγκαταστάσεις 
του Ταύρου
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Την ακύρωση της έκθεσης για
τη διαμόρφωση του
ελεύθερου χρόνου, τα ταξίδια
και την αναψυχή, f.re.e 2021,
ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός
Οργανισμός του Μονάχου, του
οποίου επίσημος
αντιπρόσωπος στην Ελλάδα
και την Κύπρο είναι το
Ελληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο. 

Σ ημειώνεται ότι η f.re.e 2021, αρ-
χικώς προγραμματισμένη για τον
Φεβρουάριο του 2021, μεταφέρ-

θηκε από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του
Μονάχου δύο μήνες αργότερα, λόγω
των εξελίξεων σχετικά με την πανδημι-
κή κρίση του COVID-19, ωστόσο οι
διοργανωτές έλαβαν την απόφαση να
ακυρώσουν την έκθεση, ώστε να αντι-
μετωπιστεί με αίσθημα ευθύνης το ζή-
τημα της ασφάλειας και της δημόσιας
υγείας. 

Η επόμενη f.re.e θα ανοίξει ξανά τις
πύλες της στις 16.–20.02.2022.  

Επιμελητήριο Αιτωλ/νιας: Ανοιχτή 
επιστολή για τις επιχειρήσεις

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο:
Ακυρώθηκε η έκθεση f.re.e 2021 

Ανοιχτή επιστολή έστειλε το επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με θέμα:
«Οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
Μεταξύ άλλων, αναφέρει: “Αποτέλεσε ιδιαίτερα δυσάρεστη έκπληξη αφενός
μεν το Ψήφισμα διαμαρτυρίας των πρώτου εξ υμών, αφετέρου δε η ανακοίνω-
ση του δευτέρου. Τόσο για το ύφος όσο και για το περιεχόμενο. Για το λόγο αυ-
τό θα ήθελα να θέσω το ερώτημα: ΠΟΥ ΗΣΑΣΤΑΝ;”.

Επιμελητήριο 
Τρικάλων: Αρχίζουν 
οι αιτήσεις για 
επιδότηση e-shop

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει
για τη δημοσίευση του προγράμματος του
ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό» που επιδοτεί τη δημι-
ουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού κα-
ταστήματος (e-shop). 

Στόχος είναι να στηριχθεί η λειτουργία
των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας κο-
ρονοϊού και να διασφαλιστεί η συνέχεια της
οικονομικής δραστηριότητας τους.



Δύο SILVER βραβεία
απέσπασε η
καινοτόμα σειρά
απορρυπαντικών και
καθαριστικών
ΟceaniQ της ΑΒ
Βασιλόπουλος, ως
Household Care
Vegan Product of the
Year στα Vegan
Awards 2020 και ως
Green Home Product
of the Year στα Green
Awards 2020.

O πως αναφέρει η
εταιρεία μεταξύ άλ-
λων: “Η σειρά Oce-

aniQ ήρθε αποκλειστικά στα
καταστήματα ΑΒ και στο ΑΒ
Eshop μέσα στο 2020, ως
μία ακόμα πρωτοβουλία για
την προστασία του πλανήτη.
Για όλους εμάς που θέλου-
με να φροντίζουμε το σπίτι
μας, φροντίζοντας παράλ-
ληλα και το περιβάλλον.

Δύο ασημένια βραβεία 
για την OceaniQ της ΑΒ

H 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε παρουσιάζει τη νέα, καινοτό-
μα σειρά προϊόντων, «έτοιμα φυσικά!», όσπρια μαγειρεμένα στον ατμό, μέσα
από το ολοκαίνουριο microsite της, που είναι συμβατό με κινητά και tablets.

Tο microsite περιγράφει την ιδέα πίσω από τα «έτοιμα φυσικά!», παρέχει
χρήσιμες πληροφορίες για τα θρεπτικά στοιχεία του κάθε οσπρίου, προτείνει
στον χρήστη έξυπνους και γρήγορους τρόπους κατανάλωσης καθώς και απο-
λαυστικές συνταγές.

Επιμελητήριο Αχαΐας:
Συνεχίζονται τα rapid
tests κορονοϊού

Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ σε συνεργασία
με τον ΕΟΔΥ και το Επιμελητήριο Αχαΐας  συ-
νεχίζουν τη διενέργεια δειγματοληπτικών
ελέγχων για τα μέλη του Επιμελητηρίου και
το ευρύ κοινό, που διενεργούνται στις 18 και
20 Φεβρουαρίου στον ίδιο χώρο.

Προσπάθεια και των τριών φορέων είναι
ο έγκαιρος εντοπισμός ασυμπτωματικών
κρουσμάτων που πιθανά να βρίσκονται εντός
του γενικού πληθυσμού των Πατρών.
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Η 3αλφα με δικό της microsite
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Metaxa: Κράτησε αμείωτες τις 
ποσότητες Μοσχάτου από τη Σάμο
Απρόσκοπτα συνεχίστηκε η
συνεργασία του Ενιαίου
Οινοποιητικού Αγροτικού
Συνεταιρισμού της Σάμου με την
εταιρεία Μεταξάς καθ’ όλη την
διάρκεια της πανδημίας, παρά τη
μείωση των πωλήσεων που
κατέγραψε το δημοφιλές
απόσταγμα κυρίως λόγω της
συρρίκνωσης των πωλήσεων στο
κανάλι της λιανικής μέσω
καταστημάτων που βρίσκονται σε
αεροδρόμια και λιμάνια (travel
retail).

Ο Συνεταιρισμός προμήθευσε στην ποτο-
ποιία που υπάγεται στον πολυεθνικό
όμιλο Remy Cointreau, το σύνολο των

ποσοτήτων που είχαν προσυμφωνήσει οι δύο
πλευρές για τη φετινή χρονιά. Ένας από τους
βασικούς λόγους για τον οποίο οι ποσότητες
που προμηθεύτηκε για λογαριασμό της η ποτο-
ποιία Μεταξά, ήταν σταθερές, οφείλεται στο γε-
γονός ότι το παραγόμενο μπράντι παρουσιάζει
την δυνατότητα αποθεματοποίησης.

Περίπου 900 τόνους κρασιού 
διαθέτουν οι παραγωγοί 

Συγκεκριμένα, οι ποσότητες γλυκού κρασι-
ού από την ποικιλία Μοσχάτο, που συνήθως πα-
ραλαμβάνει η  εταιρεία για λογαριασμό του
μπράντι Metaxa, ανέρχονται συνολικά σε περί-

που 900 τόνους ανά έτος, εκ των οποίων περί-
που οι 500 εκπορεύονται από τον ΕΟΣΣ Σάμου,
περίπου 350 τόνοι από τον Συνεταιρισμό της
Λήμνου και μικρότερες ποσότητες από την Πά-
τρα. Η τιμή που κατά πληροφορίες αγοράζει το
γλυκό κρασί ο Μεταξάς από τη Σάμο κινούνται
σε περίπου 1,5 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο
στη χονδρική.

Πτωτικές οι οργανικές 
πωλήσεις κονιάκ

Χαρακτηριστικό πάντως είναι το γεγονός ότι
οι οργανικές πωλήσεις του κονιάκ Metaxa κατά
το εννεάμηνο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020
ήταν πτωτικές κατά διψήφιο ποσοστό, συγκριτι-
κά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, η
οποία αποδίδεται κυρίως στις μειωμένες πωλή-
σεις στο κανάλι διάθεσης του travel retail διε-
θνώς, εξαιτίας της πανδημίας, καθώς και στις
πιεσμένες επιδόσεις σε Κεντρική και δυτική Ευ-
ρώπη. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην παρουσίαση των πρόσφατων οικονομικών
αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρείας Remy
Cointreau για το εννεάμηνο που ολοκληρώθη-
κε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η πτώση αυτή είναι
η μεγαλύτερη μεταξύ των ετικετών της πολυε-
θνικής στην κατηγορία των οινοπνευματωδών
και λικέρ, που συνολικά παρουσίασε κάμψη
6,2% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του
2019. Να σημειωθεί ότι ο τομέας του travel re-
tail σε παγκόσμιο επίπεδο αντιπροσωπεύει πά-
νω από το 10% του συνολικού όγκου πωλήσε-
ών του οίκου Μεταξά.

INFO
1,5 ευρώ ανά λίτρο
το γλυκό κρασί από
τη Σάμο



Στη δωρεά 190 στολών πολλαπλών
χρήσεων στο Γενικό Νοσοκομείο
του νησιού, για τη κάλυψη των
αναγκών του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού προέβη
το Επιμελητήριο Κέρκυρας.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου
που ομόφωνα αποφάσισε αυτή τη δω-
ρεά, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Χονδρο-

γιάννης και ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Χειρ-
δάρης παρέδωσαν τις στολές στον Διοικητή
του ΓΝΚ .κ. Λεωνίδα Ρουμπάτη. 

“Ηθική υποχρέωση μας”

Όπως τόνισαν: “Η κινητοποίηση της Διοί-
κησης του Επιμελητηρίου και η συμβολή της,
τη δεδομένη χρονική στιγμή, εκτός από ηθική
υποχρέωση και εκδήλωση σεβασμού, εκφρά-
ζει και ένα ελάχιστο ευχαριστώ στην υπέρτατη
προσπάθεια που καταβάλλεται από το Ιατρικό
και Νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και
όλους τους εργαζομένους του Νοσοκομείου,
σε συνεργασία με τη Διοίκηση, σε αυτή τη δύ-
σκολη συγκυρία για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας, αλλά και για όσα διαχρονικά προσφέ-
ρουν για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας
στο νησί μας στους συμπολίτες μας, αλλά και
τους επισκέπτες μας”.

Από την πλευρά του ο Διοικητής του ΓΝΚ κ.
Λεωνίδας Ρουμπάτης ευχαρίστησε το Δ.Σ. του

Επιμελητηρίου για τη συνεχή και ουσιαστική
συμβολή του στον αγώνα των υγειονομικών
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάπλω-
σης της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι δωρεές του Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας από την αρχή
της πανδημίας με αίσθημα κοινωνικής ευθύ-
νης, μέσα στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου
και σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότη-
τες, στάθηκε δίπλα στις υπηρεσίες και τους αν-
θρώπους που ήταν και είναι στην πρώτη γραμ-
μή της μάχης κατά του κορονοϊού.

Πιο συγκεκριμένα με αποφάσεις της Δ.Ε.
και του Δ.Σ. έχει παραδώσει τα εξής:

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας
υγειονομικό υλικό αξίας 3.000 €.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας
υγειονομικό υλικό αξίας 1.500 €, καθώς και
ένα υπερσύγχρονο DRONE για την αντιμετώ-
πιση εκτάκτων αναγκών.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας: Υγει-
ονομικό υλικό αξίας 1.500 €.

Για την οργάνωση του νέου τμήματος Ειδι-
κών Λοιμώξεων [covid-19] με ηλεκτρονικές
υπηρεσίες πληροφόρησης το ποσό των 4.000
€ Για την αγορά του μηχανήματος μοριακής
ανίχνευσης του κορωνοϊού [PCR] το ποσό των
5.000 €.

Για την αγορά στολών πολλαπλών χρήσε-
ων το ποσό των 1.800 €.

Επιμελητήριο Κέρκυρας: Δωρεά 
190 στολών στο Γενικό Νοσοκομείο
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2006: Ανέλαβε την
προεδρία του
Επιμελητηρίου 
ο Γεώργιος 
Π. Χονδρογιάννης



Νέα μπισκότα Digestive από τη Βιολάντα
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Με γνώμονα τη διαφοροποίηση και
την καινοτομία, η Βιολάντα αποφάσισε
να επεκταθεί σε μία νέα κατηγορία προ-
ϊόντων που έχουν αγαπήσει οι κατανα-
λωτές, τα μπισκότα Digestive, με την
υπογραφή ποιότητας και γεύσης Βιολάν-
τα. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι λόγοι
που θα σε κάνουν να τα αγαπήσεις είναι
τρεις, όσες είναι και οι γεύσεις τους: μπι-
σκότα Digestive 100% Ολικής Άλεσης,
μπισκότα Digestive με κακάο και μπισκό-

τα Digestive με 0% Ζάχαρη. Και αν τα
έχεις ήδη αγαπήσει, τώρα που μαθαίνεις
ότι όλες οι γεύσεις είναι χωρίς φοινικέ-
λαιο, είναι ένας ακόμη λόγος για να τα
λατρέψεις. Τα νέα μπισκότα Digestive
Βιολάντα θα γίνουν το αγαπημένο σου
σνακ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας,
αφού αποτελούν την ιδανική και πιο υγι-
εινή επιλογή για να καλύψεις τα ενδιάμε-
σα γεύματα και ο μεγαλύτερός σου σύμ-
μαχος σε κάθε μαγειρική σου απόπειρα.

Η Βιολάντα είναι ελληνική εταιρεία που
δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγω-
γής μπισκότων και δημητριακών. Με βά-
ση της τα Τρίκαλα, αυτή τη στιγμή διαθέ-
τει ήδη ένα εργοστάσιο, συνολικής δυνα-
μικότητας σχεδόν 15,500 τόνων ετη-
σίως, ενώ μετά την επέκταση της εργο-
στασιακής εγκατάστασης, η δυναμικότη-
τα του εργοστασίου αναμένεται να ξεπε-
ράσει τους 16,500 τόνους.

Μέλι Καστανιάς από την εταιρεία MELIRA
Η MELIRA εξειδι-

κεύεται στην ξεχωριστή
πρόσμιξη των μονοποι-
κιλιακών μελιών και των
προϊόντων της μέλισ-
σας, όπως η γύρη, η
προπόλη και ο βασιλικός
πολτός, αναδεικνύοντας
την ποικιλομορφία τους
ανάλογα με την φυτική
τους προέλευση αλλά
και τα μοναδικά ελληνι-
κά, αγνά χαρακτηριστικά
τους. Οι ελληνικές ποικι-
λίες μελιού συνδυάζον-
ται με μοναδικές ποικι-
λίες γύρης εκλεκτών αν-
θοφοριών, αλλά και τις
πιο πολύτιμες υπερτρο-
φές (superfoods), ελιξή-
ρια μακροζωίας με

ευεργετικές ιδιότητες
και ανεκτίμητα οφέλη
στην ενίσχυση του αν-
θρώπινου οργανισμού.

Στο χαρτοφυλάκιό
της περιλαμβάνεται και
το μέλι Καστανιάς. Είναι
σκουρόχρωμο και με
έντονη, ελαφρώς «πι-
κρή» γεύση. Συλλέγε-
ται, την περίοδο του
φθινοπώρου, από τις
καρποφόρες καστανιές
που ευδοκιμούν στο μο-
ναδικό Αγιορείτικο το-
πίο. Το μέλι Καστανιάς
είναι διάσημο για τις
ευεργετικές του ιδιότη-
τες και δικαίως μπορεί
να θεωρηθεί ένα πραγ-
ματικό νέκταρ.



Φυσικό Θαλασσινό
Αλάτι Trikalinos

Το Trikalinos Φυσικό
Θαλασσινό Αλάτι συλλέ-
γεται από τις αλυκές της
λιμνοθάλασσας Αιτωλι-
κού- Μεσολογγίου. Οι
κρύσταλλοί του παραμέ-
νουν ελαφρώς υγροί και
τραγανοί, διατηρώντας
τα φυσικά αρώματα και
τα θρεπτικά συστατικά
της θάλασσας. Είναι το
αλάτι που έχει υποστεί τις
λιγότερες δυνατές επε-
ξεργασίες και δεν περιέ-
χει πρόσθετα, αντισυσ-
σωματικά, ή οποιαδήπο-
τε βελτιωτικά. Λαμβάνε-
ται με ήπιες διαδικασίες
μέσω της ηλιακής εξάτμι-
σης του νερού από τις

αλυκές, η οποία επιτρέ-
πει το σχηματισμό των
κρυστάλλων και τη δια-
τήρηση αναλλοίωτων
των ιχνοστοιχείων και
των μετάλλων που περιέ-
χουν. Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί τόσο στη μα-
γειρική, αλλά και στο φι-
νίρισμα κάθε πιάτου, κα-
θώς διαλύεται γρήγορα
και ομοιόμορφα με τη
θερμότητα και «δένει»
αρμονικά με άλλες γεύ-
σεις. Διατίθεται σε πλα-
στικό σάκο του ενός
(1kg) και των τρεισήμισι
κιλών (3,5kg). Διατηρεί-
ται σε δροσερό και ξηρό
μέρος για 36 μήνες.

Τα προϊόντα Sisinni Family
Spreads είναι πραλίνες με
φουντούκι και κακάο σε
διαφορετικές γεύσεις που θα
ενθουσιάσουν μικρούς και
μεγάλους. Ετοιμάζονται με τις
καλύτερες πρώτες ύλες και
αποκλείονται κάθε είδους
συντηρητικά και πρόσθετα. 

Μ ε crunchy ή βελούδινη υφή εί-
ναι ιδανικές για άλειμμα στο
ψωμί, για να μπουν σε κρέπες,

κέικ ή σε μπισκότα, αλλά και να κατανα-
λωθούν σκέτες. Είναι διαθέσιμες στην
αγορά από την εταιρεία Rito’s Food ΑΕ,
μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύ-
θηκε το 1983. Η Rito’s Food δραστηριο-
ποιείται όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα
παραγωγής σοκολατοειδών και πρώτων
υλών για τη βιομηχανία και εργαστήρια
ζαχαροπλαστικής. Τα προϊόντα της παρά-
γονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και
με αυτόματες γραμμές παραγωγής, υψη-
λής τεχνολογίας. Υποβάλλονται σε στα-
θερό ποιοτικό έλεγχο, χημικοφυσικό και
μικροβιολογικό, στο εσωτερικό, άρτια
εξοπλισμένο χημικό εργαστήριό της, σε
όλα τα στάδια παραγωγής τους, από την
παραλαβή των πρώτων υλών έως τα τελι-
κά προϊόντα. 

Πραλίνες Sisinni Family Spreads
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Η “Le Petit Déjeuner” είναι μια
σειρά δημητριακών που δίνει
ξεχωριστή αξία στο πρωινό.
Δημιουργήθηκε από την
TSAKIRIS FAMILY ΑΕ με σκοπό
να προσφέρει στους
καταναλωτές μια σειρά
δημητριακών υψηλής
ποιότητας.

Η σειρά “Le Petit Déjeuner” καλύ-
πτει όλες τις ανάγκες και τις ηλι-
κίες, με δημητριακά, πλούσια σε

βιταμίνες για τα παιδιά, ολικής άλεσης, με
βρώμη και πλούσια σε φυτικές ίνες για
τους ενήλικες και ειδικής διατροφικής
αξίας, όπως προϊόντα χωρίς γλουτένη, για
καταναλωτές που υποφέρουν από δυσα-
νεξία στην γλουτένη. Η «Le Petit Déjeu-
ner» έχει επεκταθεί με έναν νέο κωδικό,
τα δημητριακά Granola High Protein. Πρό-
κειται για τραγανά δημητριακά με πρωτεΐ-
νη, ένα ξεροψημένο μείγμα δημητριακών
και βρώμης με σοκολάτα, πρωτεΐνη και
σύμπλεγμα βιταμινών.

Πατατάκια Real από την Τwins Trade

Granola High Protein 
από την TSAKIRIS FAMILY

H Τwins Trade διαχειρίζεται ένα δίκτυο πωλήσεων και διανομής κι αντιπρο-
σωπεύει κυρίως ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή
τροφίμων και ποτών. Έχει κάνει μάλιστα καινοτόμες συνεργασίες με αξιόλογα
δίκτυα, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο το σύνολο της χώρας επαρκώς. Στο
χαρτοφυλάκιό της συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων τα Premium χειροποίητα
αγγλικά πατατάκια Real σε 8 διαφορετικές γεύσεις, που είναι τηγανισμένα σε
ηλιέλαιο κι αρωματισμένα με αγνά υλικά και μπαχαρικά.

Ελιές Vivelia σε 12 
διαφορετικές γεύσεις

Οι ελιές Vivelia περιλαμβάνουν ποικιλίες
όπως είναι οι καλαμών, οι πράσινες και οι
μαύρες ελιές Χαλκιδικής. Τρώγονται όπως
είναι σαν μεζές – ορεκτικό, σε σαλάτες, συ-
νοδεύουν και χρησιμοποιούνται σε πολλές
συνταγές. Οι ελιές Καλαμών έχουν ένα ομοι-
ογενές αλλά με διακυμάνσεις σοκολατί έως
σκούρο καφέ – ιώδες χρώμα και είναι χαρα-
κτηριστικά μυτερές. Είναι συμπαγείς και τρα-
γανές με διακριτική φρουτώδη γεύση, η
οποία είναι ελαφρώςαλμυρή, πικρή και ξυ-
δάτη. Οι πράσινες ελιές Χαλκιδικής είναι με-
γάλες σε μέγεθος, σαρκώδεις, με έντονο
πράσινο χρώμα, πλούσιες σε ασβέστιο, σίδη-
ρο, ω-3 λιπαρά. Αυτό που τη χαρακτηρίζει εί-
ναι το λεπτό φρουτώδες άρωμα, η ελαφρώς
πικρή πικάντικη γεύση και η απουσία λιπα-
ρών. Οι ελιές Vivelia διατίθενται σε 12 διαφο-
ρετικές γεύσεις, ολόκληρες μαριναρισμένες
ή εκπυρηνωμένες και γεμιστές σε συσκευα-
σία vacum των 250g, ενώ οι ελιές καλαμών
διατίθενται και σε βαρελάκι των 3kg.




