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Αγαπητά Μέλη και Φίλοι,

Dear members and friends,

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να αναλαμβάνω καθήκοντα Προέδρου
του Δ.Σ. του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Σύνδεσμου. Ταυτοχρόνως, αναλαμβάνω μια ευθύνη και δεσμεύομαι να εργάζομαι επιμελώς και ακαταπόνητα με σκοπό την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής του Συνδέσμου, όπως
έπραξαν και οι προκάτοχοί μου κατά τα προηγούμενα 23 χρόνια.
Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κ. Κώτσαλο για το εξαιρετικό έργο και την αφοσίωσή του στο Σύνδεσμο
και είμαι βέβαιος ότι θα εξακολουθήσει να συνεισφέρει υπό τη
νέα ιδιότητά του, ως μέλος του Δ.Σ.
Ο Ελληνο-Ολλανδικός Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύνδεσμος
(ΗeDA) ιδρύθηκε το 1994 από ομάδα Ελλήνων και Ολλανδών
επιχειρηματιών. Ξεκίνησε ως τόπος συνάντησης μελών, εξελίχθηκε σταδιακά σε κόμβο δικτύωσης, προήγαγε τις διμερείς
σχέσεις Ελλάδας-Κάτω Χώρων και λειτουργεί ως δυναμική
πλατφόρμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των δυο χωρών.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, καλούμεθα να μοχλεύσουμε και να αξιοποιήσουμε περαιτέρω αυτό το ισχυρό συνδετικό μας στοιχείο και να προάγουμε μια αειφόρο και βιώσιμη επιχειρηματική κουλτούρα.

It is such a great pleasure and true honor to serve as Chairman
of Board of the Hellenic-Dutch Association of Commerce and
Industry. At the same time, I take on a responsibility and I vow
to work diligently and relentlessly towards realizing the vision
and mission of the association, as has been done for the past
23 years.

Κωνσταντίνος Μαγγιώρος
Πρόεδρος Δ.Σ. HeDA
Διευθύνων Σύμβουλος FrieslandCampina Hellas

Konstantinos Maggioros
Chairman of the Board of HeDA
Managing Director, FrieslandCamping Hellas

I would like to thank Mr. Kotsalos for his outstanding work,
dedication and devotion to HeDA and I am sure that he will
continue to contribute from his new role as a member of our
Board.
The Hellenic Dutch Association was founded in 1994 by a
group of Greek and Dutch entrepreneurs. It started as a meeting place for members and eventually turned into a networking hub, by enhancing the bilateral relations between Greece
and the Netherlands and creating a dynamic platform for the
strengthening of entrepreneurship between the two countries.
Today, more than ever we are called on to further leverage this
powerful link and safeguard a sustainable business culture.

Meet the new HeDA Chairman of the Board
Konstantinos Maggioros
He joined FrieslandCampina in Greece in 1998 as Finance Director up until 2002. During the period of 2002-2007 he served as Marketing Director
and was distinguished for his management and leadership in the successful entrance of the NOYNOY brand portfolio in the dairy segments of
yogurt and cheese, that eventually led the company to obtain the leading position in the Greek dairy market. In 2007 he undertook the responsibility to organize the Regional Office of FrieslandCampina in Kuala Lumpur, Malaysia, having the overall management on strategy, innovation and
business development for the markets of Asia, Africa and Middle East. From 2009-2012 he assumed the general management of Central Europe,
with headquarters in Budapest. Konstantinos Maggioros returned to FrieslandCampina Hellas as Managing Director in January 2013, after 7
years in international assignments within the group. He is a graduate of the Athens University of Economics and Business and holds a Master’s
degree in Business Administration from the Ohio State University, USA. He was born in Athens in 1962 and is married with 2 children.
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out

Εργαστήριο Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας:
H Πρεσβεία προτείνει
βέλτιστες εξαγωγικές
πρακτικές

Region of Western
Greece Workshop:
The Embassy
proposes best
exporting practices

Στα πλαίσια Εργαστηρίου που διοργανώθηκε στην Πάτρα στις
22 Μαΐου με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων εξαγωγικών πρακτικών, συναφών με τον ιδιωτικό τομέα της Δυτικής Ελλάδος, ο
Maarten de Vries, Γραμματέας Πρεσβείας Β’ των Κάτω Χωρών,
αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους η συγκεκριμένη
Περιφέρεια θα μπορούσε να ενισχύσει τις εξαγωγικές της δυνατότητες. Το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας είχε
προσκληθεί στο εν λόγω Εργαστήριο από την Enterprise Greece
και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μαζί με συναδέλφους των
Πρεσβειών του Καναδά, της Ν. Αφρικής και της Ινδονησίας. Στην
παρουσίασή του, ο κ. de Vries επικεντρώθηκε στην ανάγκη της
προσεκτικής ανάδειξης εξειδικευμένων αγορών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η συγκεκριμένη περιοχή, και
επέμεινε στην καλλιέργεια θετικής εικόνας, επί της οποίας οικοδομούνται μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες.
Τόνισε, επίσης, τη σημασία της ενθάρρυνσης νέων, ταλαντούχων
ανθρώπων, φορέων καινοτόμων ιδεών, όπως και της υιοθέτησης μιας δυναμικής στάσης, άμεσης επικοινωνίας και επίλυσης
ζητημάτων, κατά τα πρότυπα του καινούριου παραρτήματος του
Orange Grove που φιλοξενείται στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.

At a workshop in Patras on 22 May, directed at exchanging best
practices for exporting with the private sector in the region of
Western Greece, the Second Secretary at the Netherlands Embassy Maarten de Vries presented valuable advice on how this
region could enhance its export opportunities.
The Economic Section of the Embassy had been invited to participate in this workshop by Enterprise Greece and the region of
Western Greece, together with colleagues from the embassies
of Canada, South Africa and Indonesia.
In his presentation, Mr. de Vries focused on the need to carefully
determine the niches and comparative advantages of the region
and also to develop a positive image on which to build longterm
trade relationships with other countries. Also, he stressed the
importance of encouraging young talent with innovative ideas
and a hands-on attitude, as brought into practice for instance by
Orange Grove’s new branch at Patras Science Park.

6

Όταν η Ελληνογαλλίδα, UX web designer Marianne Najm έγινε μητέρα, αντιλήφθηκε ότι η Ελλάδα είναι το τέλειο μέρος για οικογενειακές διακοπές με παιδιά: ασφαλείς παραλίες, ενδιαφέρουσα ιστορία, υγιεινό φαγητό. Συνειδητοποίησε όμως παράλληλα, ότι υπήρχαν
πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με τα μέρη και τις δραστηριότητες
που αποτελούν ιδανικό προορισμό για οικογένειες. Μετά από μία
ενδελεχή έρευνα, η Marianne ανακάλυψε ότι υπάρχουν πάνω από
20.000 καταλύματα, δραστηριότητες, εστιατόρια και υπηρεσίες στην
Ελλάδα τα οποία είναι φιλικά προσκείμενα προς τις οικογένειες, και
θα ήθελαν να τις προσελκύσουν αφού είναι πιστοί πελάτες και ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Παρ’ όλα αυτά, όλες αυτές
οι εταιρίες και υπηρεσίες δεν ήξεραν πώς
να έρθουν σε επικοινωνία με τις ενδιαφερόμενες οικογένειες.
Πώς, λοιπόν, θα μπορούσε η Ελλάδα να
προβληθεί ως οικογενειακός προορισμός, προωθώντας ταυτόχρονα και τις
φιλικά διακείμενες εταιρείες προς την
οικογένεια, μέσα από ένα βιώσιμο και
κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο; Με
την βοήθεια του ελληνοολανδικού εκκολαπτηρίου Orange Grove, η Marianne
απέκτησε πρόσβαση σε ένα δίκτυο σημαντικών επαφών όπως, λογιστές και δικηγόρους, αλλά και σε σεμινάρια από ειδικούς ομιλητές παγκοσμίου φήμης. Αυτό
βελτίωσε την γνώση της και δυνάμωσε
το επιχειρηματικό της πνεύμα, βοηθώντας
την έτσι να χτίσει και να αναπτύξει την δική
της εταιρία. Με την υποστήριξη του Orange Grove, κάνοντας τα πρώτα ταπεινά βήματα, το Family Goes Out έχει πλέον εξελιχθεί σε μία
εταιρία τριών υπαλλήλων, που δουλεύουν σκληρά καθημερινά για
να παρέχουν έναν ολοκληρωμένο και περιεκτικό ελληνικό οδηγό
για οικογένειες και παιδιά. Θα βρείτε μία λίστα με κατάλληλα ξενοδοχεία, υπηρεσίες και εστιατόρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.
Σήμερα, το Family Goes Out συνεχίζει να εμπνέει τους επισκέπτες
του να γνωρίσουν έναν από τους πιο φιλικούς προς την οικογένεια
προορισμούς στον κόσμο!

“When Marianne Najm, a Greek-French UX web designer, became
a mother, she came to realize that Greece is the perfect place
for holidays with kids: safe beaches, interesting history, healthy
food! But she also realized that there was a lack of information
about which places or activities were suitable for families. After
an extensive research, Marianne discovered that there are over
20.000 family-friendly businesses such as accommodations, activities, restaurants and services in Greece, and they are willing
to attract families since they’re loyal
customers and spend more. However,
these businesses don’t know how to
directly reach potentially interested
families.
So, how could Greece be promoted as a
family-friendly destination, while also
promoting family-friendly businesses,
all through a sustainable and profitable
business model? With the help of the
Dutch-Greek Incubator Orange Grove,
Marianne gained access to a network
of important contacts such as accountants and attorneys, as well as to
seminars led by world renowned specialists. This increased her knowledge
and strengthened her entrepreneurial
spirit, helping her build and run her own
company.
With its humble roots starting from Orange Grove, Family Goes
Out has grown to be a company of three employees, who work
hard daily in order to provide a complete and comprehensive
Guide of Greece for families with kids. You will find a list of suitable hotels, activities and restaurants in Greece tailored to your
needs. Today, Family Goes Out continues to inspire people to visit one of the most family-friendly destinations in the world!		

http://familygoesout.com/

http://familygoesout.com/
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Women in Business
at Orange Grove
Η Βασιλική
Ντάμπαση,
συνιδρύτρια
και CEO
της Tesibit
Vassiliki
Ntabasi
co-founder
and CEO of
Tesibit

Tesibit κοιτώντας
στο μέλλον

Tesibit –
looking
to the future

Το Tesibit είναι ένας βιομηχανικός ελεγκτής στο cloud για βελτίωση της απόδοσης σε μεγάλες εγκαταστάσεις.
Η πρωτοποριακή πλατφόρμα Tesibit Software as a Service
(SaaS) χρησιμoποιεί αλγόριθμους βασισμένους σε Big Data,
Machine Learning και Advanced Process Control (APC) για τον
διαρκή έλεγχο των λειτουργειών, τη μέτρηση της παραγωγικότητας σε πραγματικό χρόνο ώστε να βελτιώσει σημαντικά την
απόδοση των συστημάτων. Σε αντίθεση με υφιστάμενες λύσεις,
το Tesibit είναι άμεσα προσβάσιμο στο cloud και ευρέως παραμετροποιήσιμο. Αποτέλεσμα αυτών των χαρακτηριστικών και του
μοναδικού συνδυασμού τεχνολογιών και τεχνικών, το Tesibit ΑΡΙ
επιδεικνύει ύψιστη ακρίβεια και έξυπνη λειτουργική αυτονομία.
Από τον Δεκέμβριο του 2016, το Τesibit είναι μέλος του Orange
Grove Athens Incubator. Τα workshops και σεμινάρια του Orange
Grove μας βοήθησαν να μετατρέψουμε την ιδέα μας σε βιώσιμη
επιχείρηση. Επίσης, μέσω του προγράμματος mentoring, λάβαμε
συγκεκριμένες επιχειρηματικές και στρατηγικές συμβουλές που
είναι σημαντικές για την επιτυχία των νεοφυών επιχειρήσεων.
Τέλος, πολύ σημαντική ήταν η οργάνωση από το Orange Grove
διαφόρων εκδηλώσεων δικτύωσης, αφού μέσω αυτών είχαμε
την ευκαιρία να συναντηθούμε με διάφορες ομάδες ανθρώπων,
από ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων και στελέχη εταιρειών, μέχρι ξένους επενδυτές και τοπικούς πολιτικούς παράγοντες, διευρύνοντας έτσι το δίκτυό μας.

Tesibit provides an industrial cloud based controller for performance enhancement to large-scale installations. The pioneering
Tesibit Software as a Service (SaaS) platform uses algorithms
based on Big Data, Machine Learning, and Advanced Process
Control (APC) to continuously monitor operations, assess productivity in real time, and significantly boost the performance of
the systems. Unlike existing solutions, Tesibit is readily accessible on the cloud, and extensively customizable. As a result of
these features and the unique combination of technologies and
techniques, the Tesibit API boasts superior accuracy and intelligent operational autonomy. Since December 2016 Tesibit is
a member of the Orange Grove Athens Incubator. The Orange
Grove workshops and seminars helped us to turn our idea into a
viable enterprise. Also, through the mentoring program we got
specific business and strategy advice which are important for
the success of the startups. Last but not least, Orange Groveorganizes various networking events and through them we had
the opportunities to meet with a diverse group of people, from
startup founders and business professionals to international
investors and national policy makers and expand our network.

http://tesibit.com/index.html
Vassiliki Ntampasi: ntampasi@tesibit.com
8
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Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί
σε περιφερειακό κέντρο για τις
μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες»
Κyriakos Mitsotakis:

’Greece can be a regional hub

for major multinational companies’
10

Την ανάγκη ανάδειξης του συνόλου των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που καθιστούν την
Ελλάδα ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους Διευθύνοντες Συμβούλους των 11 πολυεθνικών εταιρειών του Δ.Σ. του HeDA στα γραφεία της Ολλανδικής Πρεσβείας.
«Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός για ξένες επενδύσεις»,
τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να εξελιχθεί
σε περιφερειακό κέντρο, όπου θα στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία πολυεθνικών εταιρειών,
που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια».

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας άκουσε τις προτάσεις
των διευθυντικών στελεχών, που προέρχονταν, μεταξύ
άλλων, από τον κλάδο των ασφαλειών, της ενέργειας
και των τροφίμων. Συζήτησε μαζί τους τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν και πρότεινε συγκεκριμένες λύσεις για την
τόνωση των επενδύσεων, της καινοτομίας
και της παραγωγικότητας.

11
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The need to showcase the competitive advantages of
Greece that make it appealing to investment overall,
was stressed by Kyriakos Mitsotakis, New Democrasy’s
President, during his speech at the Embassy of the
Netherlands, where he discussed with the CEO’s of the
11 multinationals of the HeDA B.o.D.
‘I believe that Greece is a particularly attractive
destination for foreign investment’, Mr. Mitsotakis
highlighted and then added that “Greece has all it takes to
become a regional hub where multinational companies,
that are active in the E. Mediterranean and the Balkans
can have their headquarters.”

The President of the New Democracy political party lent an ear
to the proposals of senior managers who represented various
sectors; among others, insurance, energy and foodstuff companies. They actually briefed him on with the problems they
are faced with and put forth concrete proposals and solutions
to increase investment, innovation and productivity.

12

Διατύπωσε την άποψή του ότι η προσέλκυση επενδύσεων απαιτεί τρεις συγκεκριμένες
προϋποθέσεις:

Mr. Mitsotakis aired his view that attracting investors
calls for three preconditions:

- Πρώτον, πολιτική σταθερότητα.

- First, political stability.

- Δεύτερον, μείωση της φορολογίας,
εφαρμογή αυστηρών κανόνων και
ορισμό συγκεκριμένου πλαισίου,
ικανού να καταστήσει την Ελλάδα
ελκυστική για επενδύσεις.

- Second, less taxation, enforcement
of strict rules and a concrete framework
to make Greece appealing
to investment.

- Τρίτον, στοχευμένες κλαδικές
παρεμβάσεις.

- Third, clearly-focused sectoral interventions.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι αποτελεί
προσωπική του δέσμευση η μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 29% στο 20%
εντός δύο ετών. «Θα εφαρμόσουμε», δήλωσε,
«ένα τολμηρό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα
που θα μας επιτρέψει να διαπραγματευτούμε
χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Θα αξιοποιήσουμε το δημοσιονομικό χώρο που θα
δημιουργηθεί, για να μειώσουμε τον ΕΝΦΙΑ,
το φόρο επιχειρήσεων και τον φόρο επί των
μερισμάτων». Επανέλαβε, επίσης, τη θέση ότι
ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής, με
δεδομένη τη μείωση του αφορολόγητου, θα
έπρεπε να διαμορφωθεί στο 9% - και όχι στο
20% - για εισοδήματα έως και 10.000 ευρώ.
Τάχθηκε, ταυτόχρονα, ανοιχτά υπέρ της αύξησης της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και
τόνισε ότι πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη
έμφαση στις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ο κ. Μητσοτάκης διατύπωσε την
απόλυτη αντίθεσή του σε φαινόμενα ευνοϊκής
μεταχείρισης επιχειρηματιών από την πολιτική εξουσία. «Κάτι τέτοιο», είπε, «θα έδινε το
εντελώς λάθος μήνυμα για τη χώρα σε όλους
τους πιθανούς επενδυτές στο εξωτερικό.
Εμείς δεν θέλουμε να ανταλλάσσουμε χάρες
με τους επιχειρηματίες. Εμείς θέλουμε να
έχουμε μια αμοιβαία επικερδή συνεργασία».
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον κ. Μητσοτάκη στην ανάγκη τόνωσης των προσπαθειών προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από
τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. «Υπάρχουν», επισήμανε,
«ενέργειες και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης που η εφαρμογή τους είναι επωφελής και για την επιχείρηση και για την τοπική
κοινωνία. Για παράδειγμα, η επιμόρφωση
αγροτών από μια μεγάλη επιχείρηση που συνεργάζεται μαζί τους».

Mr. Mitsotakis stressed his own commitment to having a corporate
tax drop from 29% to 20% over a period of two years.”We are going
to implement”, he said, “bold reforms that will allow us to negotiate
lower primary surpluses and to take advantage of fiscal scope there
will be so as to eventually slash the real estate tax, corporate tax
and the tax on dividends.” In addition, he elaborated on his firm belief
that the initial tax rate, to begin with, given the decrease of untaxable
income, must be at 9% - not 20% - for incomes up to 10,000 euro.
At the same time, he declared he is in favour of electronic
transactions as a means to combat tax evasion and underscored
that significantly more emphasis ought to be given to PPPs.
Mr. Mitsotakis stated he is absolutely against the favourable
treatment of entrepreneurs by the political authorities. “Such
treatment”, he said, “would send an absolutely erroneous message
with regard to this country to all potential investors abroad. We do
not wish to trade favours with business people. What we wish for is
a mutually beneficial cooperation with them.” Kyriakos Mitsotakis
focused heavily on the need to enhance efforts towards more
CSR by those multinational companies which are active in Greece.
“There are Corporate Social Responsibility actions and activities
the enforcement of which helps both the enterprise and the local
community. For example, a big enterprise trains farmers it works
with”, he said.
Check it out here:
http://webtv.ert.gr/ert1/themata/k-mitsotakis-i-ellada-echi-ependitiko-keno/
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Mount Everest
the Greek Expedition
Με επιτυχία και υψηλή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
«Mount Everest – The Greek Expedition» που διοργάνωσαν o Ελληνο
– Ολλανδικός Σύνδεσμος (HeDA) και η Coco-mat – Sleep on Nature
την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 στις εγκαταστάσεις της Coco-mat στην
Κηφισιά. Μετά από 13 χρόνια από την τελευταία Ελληνική αποστολή,
η ομάδα με αρχηγό τον Αντώνη Συκάρη, έναν από
τους πιο έμπειρους ορειβάτες και τον Mike Ευμορφίδη συνιδρυτή & Διευθύνοντα Σύμβουλο της
COCO-MAT, μετέφεραν την Ελληνική μας σημαία
στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου! Η αποστολή
της ομάδας ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου και με
σύμμαχο τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 22 Μαΐου. Οι ορειβάτες είχαν ένα μικρό «παράθυρο» δύο ημερών για
να προσεγγίσουν την κορυφή και μόνο μερικές
ώρες για την τελική ανάβαση στα 8.848μ. Τελικά,
στις 7:45 ώρα Ελλάδος το όνειρο γίνεται πραγματικότητα! Κύριο χαρακτηριστικό της Εκδήλωσης και
δείγμα ενδιαφέροντος για την επίκαιρη θεματολογία του, αποτέλεσε το αυξημένο ενδιαφέρον από
την πλευρά των προσκεκλημένων και ο εποικοδομητικός διάλογος ο οποίος διεξήχθη με αφορμή τις
περιγραφές των ομιλητών. Κατά την εναρκτήρια
ομιλία του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coco-mat κ. Mike Ευμορφίδης
επισήμανε ότι η προσπάθεια των ορειβατών να πατήσουν στην κορυφή
του Έβερεστ ταυτίζεται με την προσπάθεια μιας επιχείρησης να φτάσει
στην δική της κορυφή. Επιπρόσθετα, για την επιτυχία απαιτούνται μεθο-

‘Mount Everest – The Greek Expedition’ was the title of the event
HeDA and Coco-mat – Sleep on Nature co-organised on Thursday,
June the 29th, in the facilities of the latter in Kifissia. Thirteen years
after the last Greek expedition, it was the turn of another team, headed by Antonis Sykaris, one of the most experienced climbers, and
Mike Evmorfides, the co-founder and CEO of COCO-MAT, to carry the Greek flag over to the world’s
highest mountain-top!
The team embarked on its journey beginning of
April and, as it was aided by the right weather conditions, its venture was crowned with success on
the 22nd of May. The climbers actually had a small
window of opportunity consisting of a mere two
days to get close to the top and just a few hours for
the last part of their climb to eventually reach the
altitude of 8,848 meters and at 7:45 (Greek time)
their dream came true! The most important characteristic of the event, which is also proof of how
timely and topical the subject at hand is indeed,
was that the attendees engaged in a constructive
debate that was sparked by the appealing descriptions and narratives of the guest-speakers.
In his opening remarks, Coco-mat CEO Mike
Evmorfides highlighted the fact that the effort the climbers exerted to
set foot on Mt. Everest is much like the collective work that is required
when a company aims for the top. In addition, successful outcomes call
for systematic work, structured methods, a set of principles, team-

δολογία, αρχές, ομαδικότητα και εμπιστοσύνη, ικανότητες και αξίες
που διέπουν κάθε επιτυχημένο project. Τέλος, τονίστηκε ιδιαίτερα
η σημασία επιλογής των κατάλληλων συνεργατών για να φτάσεις
στην κορυφή είτε κυριολεκτικά, στο βουνό, είτε μεταφορικά, στην
επαγγελματική ζωή. Ο HeDA και η Coco-Mat στέλνουν μήνυμα αισιοδοξίας ότι με όραμα, σκληρή δουλειά και υπομονή μπορούμε να
πετύχουμε τον στόχο μας!

KONSTANTINOS
ΚARTERIS
CHILLBOX

work and trust, i.e. skills and values that are a prerequisite for all
successful projects. Last but not least, emphasis was given on the
importance of choosing the right people with whom to work, to get
to the top of the mountain, be it literally or metaphorically. HeDA
and Coco-Mat are communicating a message of optimism suggesting that with a vision of, hard work and patience we can achieve our
goals!

KONSTANTINOS MAGGIOROS, PAUL EVMORFIDIS, SOFIA FLAMOURTZOGLOU

PANAGIOTIS
MPARAS
PHILIPS

Check it out here: http://www.heda.com.gr/category/news/
14
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Η εταιρεία « Χασαπάκη Βιβλιοδετική ΟΕ» ιδρύθηκε στην Αθήνα από τον ειδικό στην καλλιτεχνική
βιβλιοδεσία Θεόδωρο Χασαπάκη. Τo 1994, πέρασε
στην επόμενη γενιά, τη Γρηγορία και τον Δημήτρη
Χασαπάκη, οι οποίοι χωρίς να αφήσουν το χώρο
της βιβλιοδεσίας αποφάσισαν να εστιαστούν κυρίως στη δημιουργία επώνυμων προϊόντων γραφής που απευθύνονται στην επιχειρηματική και
καταναλωτική αγορά. Με στόχο μια σημαντική
στροφή στο μάρκετινγκ και το branding των προϊόντων για έξοδο στις διεθνείς αγορές, η εταιρεία
το 2010 πήρε το πρωτότυπο όνομα «The Writing
Fields” που συμβολίζει την απόλυτη εμπειρία της
γραφής. Παράλληλα, μετά από 2 χρόνια έρευνας
και με δεκαετίες εμπειρίας σε όλο το φάσμα των
τεχνολογιών που αφορούν τη βιβλιοδεσία, ο Δημήτρης Χασαπάκης ανακάλυψε μια νέα μέθοδο βιβλιοδεσίας που δίνει μοναδική αντοχή και ευκαμψία σε βιβλία, σημειωματάρια και ημερολόγια και
την ονόμασε Flexbook. Η ανάπτυξη της εταιρείας
The Writing Fields ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα να
είναι σήμερα μία καθετοποιημένη εκδοτική και βιβλιοδετική μονάδα που τοποθετείται ανάμεσα στις
κορυφαίες εταιρείες του κλάδου. Έχοντας ήδη μια
επιτυχημένη παρουσία σε 23 χώρες και μερικά από
τα καλύτερα καταστήματα του κόσμου, τα προϊόντα Flexbook και TWF
προσφέρουν νέα πρωτότυπα χαρακτηριστικά που τα κάνουν μοναδικά και μια μοντέρνα αισθητική που αγαπήθηκε πολύ από αυτούς που
εκτιμούν τη μαγεία της παραδοσιακής γραφής.
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Our company was originally founded as “Chasapakis Bookbinding INC” in 1960, by book binding artist
Theodoros Chasapakis. In 1994 the company was
passed on to the new generation, Grigoria and Dimitris Chasapakis, who without denying the traditional
business of bookbinding, decided to focus mainly on
creating brand name products that would appeal
both to the b2b and the consumer markets. In order to
emphasize its new orientation towards the marketing and branding of its products for the global markets, the company was named: “The Writing Fields”
to symbolize the total experience of handwriting.
Meanwhile, after of research and with decades in
the bookbinding technologies, Dimitris Chasapakis
discovered a new method which provides unique
strength and flexibility to the binding of books, diaries and notebooks and he named it Flexbook. The
evolution of the company has been extremely rapid
and today it is a modern, vertically organized book
publisher and bookbinder with a leading position, in
this market niche, in Greece. With an extensive presence in 23 countries and some of the best stores in
the world Flexbook and TWF products offer new characteristics that
make them unique and a modern design that has been totally loved by
those who appreciate the magic of traditional handwriting.

Νικόλας Ρούσσος

Nikolas Roussos

Η φιλοσοφία του Γραφείου μας παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με το
ομαδικό πνεύμα και την αειφορία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε όλο
το φάσμα της διαδικασίας. Μεγίστη έμφαση δίνεται στην ενεργό συμμετοχή
όλων των εμπλεκομένων στο έργο, από τον πελάτη έως τον εργαζόμενο στο
εργοτάξιο. Το ήθος και η δεοντολογία μας εδράζονται στον πάγιο στόχο μας
για προσφορά υπηρεσιών ποιότητας, παραγωγή αξίας και δημιουργική σκέψη χωρίς να λησμονούμε ούτε στιγμή ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.
Ο Νικόλας, από τα ιδρυτικά μέλη του Γραφείου Αρχιτεκτόνων που φέρει
το επώνυμό του, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Strathclyde
(Γλασκώβη, 2000) και Βιομηχανικό Σχέδιο στη Scuola Politecnica di Design
(Μιλάνο, 1993). Παράλληλα με τη διαχείριση του αυξανόμενου αριθμού συνεργατών του Γραφείου, ο Νικόλας είναι υπεύθυνος σχεδιασμού όλων των
έργων, τα οποία κσι επιβλέπει σε όλα τα στάδια τους, από τα αρχικά τεχνικά
σχέδια μέχρι την περάτωση της κατασκευής, ενώ την περίοδο 2002 – 2004
συμμετείχε σε ομάδα αρχιτεκτόνων που ανέλαβε την ανακαίνιση του ξενοδοχείου Hilton στην Αθήνα όπως και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Κατά
τα έτη 2006 – 2007 διετέλεσε υπεύθυνος έργου και ομάδας για την Espacio
Design στο Ντουμπάι, όπου σχεδίασε και διαχειρίστηκε κατασκευαστικά
έργα μεγάλης αξίας σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μαρόκο. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, έχει εργαστεί ως επικεφαλής έργου για το σχεδιασμό ξενοδοχειακών μονάδων, χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων συνολικής επιφανείας άνω των 500 χιλιάδων τ.μ. Ως σύμβουλος και
εκτιμητής ακινήτων συνεργάζεται με αρκετά ελληνικά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και είναι επίσης μέλος του ΕΛΙΕ (Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής) και της TEGoVA (Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκτιμητικών Οργανισμών). Ο
Νικόλας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Βρετανών Αρχιτεκτόνων/ Βασιλικού Ινστιτούτου Βρετανών Αρχιτεκτόνων (ARB/RIBA Chartered Member)
από το 2012.

The practices’ design philosophy is committed to
the idea of teamwork and sustainability throughout the entirety of the design process. The highest possible emphasis is placed upon input from
all parties, from client to builder. Our values are
founded in aiming to deliver quality, value, creative thinking, and by being aware that ”the devil
is in the details”.
Nikolas is a founding partner of Roussos Architects. He studied architecture at Strathclyde
NIKOLAS ROUSSOS
University Glasgow, UK (2000), and Industrial
Architect
Design at the Scuola Politecnica di Design, Milan,
Italy (1993). As well as managing the practice’s growing team, as Head of
Design, Nikolas leads the design process on all the practice’s projects. He
oversees each project from initial design to completion of construction. In
2002 – 2004 he was a member of the architectural team that designed the
remodeling of Athens Hilton and Megaron (Athens Music Hall). In 2006 –
2007 he was Project and Studio manager at Espacio Design in Dubai where
he designed and managed high-end projects
in the UAE and Marocco. On his return to
Greece he has been involved as project leader in the design over 500.000 sqm of hotel,
retail and residential developments. He is
also a property consultant and valuer for
several Greek banks and is a member of HIV
(Hellenic Institute of Valuers), and TEGoVA.
Nikolas has been an ARB/RIBA Chartered
Member, since 2012.
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Διόρθωση Μυωπίας
Υπερμετρωπίας
και Αστιγματισμού
με τη μέθοδο
FEMTO-LASIK

Femto-Lasik:
a method
to treat myopia,
hyperopia
and astigmatism

O Γιάννης Δατσέρης, MD, PhD, FEBO Χειρουργός Οφθαλμίατρος
του OMMA vision μας παρουσιάζει τη μέθοδο Femto-Lasik, για τη
διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού.

Dr. Yannis Datseris, MD, PhD, FEBO, Eye Surgeon at OMMA Vision,
presents FEMTO-LASIK, a method to treat myopia, hyperopia and
astigmatism.

Η επέμβαση Femto-Lasik είναι η πιο δημοφιλής ανάμεσα
FEMTO-LASIK is the most popular and commonly used viστους υποψηφίους. Αυτό για δύο πολύ απλούς και σημαsion-correction method among candidates. There are two
ντικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι είναι ανώδυνη, δηλαδή
very simple, albeit important, reasons for that. First, it is
το ίδιο βράδυ της επέμβασης ο ασθενής αισθάνεται άνετα,
painless, i.e. on the evening of the operation the patient
χωρίς να πονάει. Το δεύτερο πολύ μεγάλο πλεονέκτημα είis at ease, experiencing no pain. Secondly, vision is back
ναι ότι επανέρχεται η όραση σε πολύ καλά επίπεδα μέσα σε
ώρες. Είναι, δηλαδή, ρουτίνα ότι ένας ασθενής που υποβάλto very good within hours. Indeed, it is actually standard
λεται σε επέμβαση Femto-Lasik, ακόμα και για 12 βαθμούς
practice for patients that undergo FEMTO-LASIK, for even
μυωπίας, μπορεί την επόμενη μέρα να οδηγήσει πάρα πολύ
12 dioptres of short-sightedness, to be driving themselves
άνετα το αυτοκίνητό του σε φυσιολογικές συνθήκες ημέρας
the day after, Under normal circumstances, at any time of
ή νύχτας.Η φυσική εξέλιξη της τεχνολογίας στην Οφθαλμοday or night. FEMTO-LASIK surgery starts with an incision
λογία, μας έχει δώσει λοιπόν την αξεπέραστη τεχνολογία
to the cornea to make a flap. Step two involves the use of
του FEMTOSECOND Laser, το οποίο αφορά το πρώτο μέρος
Ioannis Datseris
της επέμβασης LASIK και έχει την δυνατότητα να κατασκευlaser technology to reshape the cornea beneath the flap so
MD, PhD, FEBO
άζει το flap, δηλαδή να προετοιμάζει το επίπεδο σμίλευσης
as to treat myopia (shortsightedness), hyperopia (farsightEye surgeon
του Laser μυωπίας, υπερμετρωπίας ή/και αστιγματισμού
ΟΜΜΑ
edness) and/or astigmatism.
στο βάθος του κερατοειδή χωρίς να χρησιμοποιείται πια
The flap is subsequently laid back to its original position,
νυστέρι. Η τεχνική FEMTO - LASIK είναι η κύρια τεχνική
leaving
the
surface
of the eye almost intact. A very short period of
που εφαρμόζεται σε υπερμετρωπίες και μπορεί να εφαρμοστεί για μυtreatment
with
eye
drops
containing cortisone and antibiotics, normally
ωπίες από το ελάχιστο όριο, συνήθως 1 βαθμό μέχρι και σχεδόν 13-14
βαθμούς. Αυτό, βέβαια, εάν το επιτρέπει το πάχος του κερατοειδή. Οι πιο
for a week, will be required. The most important parameters, assessed
σημαντικές παράμετροι που αξιολογούνται στις μέρες μας, πριν από μία
nowadays before the procedure is used to correct refractive errors, are
διαθλαστική επέμβαση είναι ουσιαστικά η σταθερότητα και το ποσό της
essentially the stability and the extent of myopia, hyperopia and astigμυωπίας, υπερμετρωπίας ή/και αστιγματισμού. Κατ’αρχήν γίνεται η μέmatism. And, it goes without saying, that very strict and accurate measτρηση του διαθλαστικού σφάλματος στο κάθε μάτι, τόσο υποκειμενικά,
urements are required.
όσο και αντικειμενικά, αυτό που γίνεται από αυτόματα μηχανήματα.
Εκτός της μέτρησης του διαθλαστικού σφάλματος, άλλες σημαντικές
παράμετροι είναι:
• το πάχος του πιο λεπτού σημείου του κερατοειδή.
• το πόσο ομαλός είναι ο κερατοειδής.
• η αυστηρή μελέτη του μεγέθους της κόρης του ματιού, τόσο σε φωτεινές συνθήκες όσο και σε σκοτεινές.

In addition, other major factors to be taken into account, are on:
• the thickness and any corneal irregularities.
• the smoothness and contour of the cornea.
• the shape and size of the pupil, both in darkness and luminosity, as
it determines proper correction and vision quality after the procedure.

Φυσικά, άλλες παράμετροι είναι η γενική υγεία των ματιών, κάποια προβλήματα βυθού τα οποία απαιτούν μια λεπτομερή οφθαλμολογική εξέταση. Χιλιάδες επεμβάσεις γίνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα σε διάφορα
κέντρα. Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των Ελλήνων οφθαλμιάτρων
που ασχολούνται με τη διαθλαστική χειρουργική όσο και τα πολύ καλά
από τεχνολογικής άποψης μηχανήματα που υπάρχουν σε όλα τα κέντρα,
επιτρέπουν στους υποψηφίους να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς
προκειμένου να διορθώσουν τη διαθλαστική τους ανωμαλία.

Of course, additional parameters would involve the patient’s medical
history, the general state and health of the eyes, certain fundus issues
necessitating elaborate checks as well as more specialized factors such
as, for instance, cornea convexity. Thousands of interventions take place
every year in Greece in different laser centers. The high scientific level
of Greek ophthalmologists involved in refractive surgery and extremely
technologically advanced machines available in all laser centers allow
candidates to feel completely safe to correct their refractive disorder.
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TCB Aυγίδης
Αυτοματισμοί Α.Ε.

TCB Αvgidis
Automation S.A.

Η TCB Αυγίδης Αυτοματισμοί Α.Ε., από τις κορυφαίες εταιρείες

Since its establishment in 1992, TCB AVGIDIS AUTOMATION S.A.

σε θέματα βιομηχανικού ελέγχου και αυτοματισμού στην Ελλάδα

has developed itself as one of the leading Industrial Au-

και την ευρύτερη περιοχή, ιδρύθηκε το 1992. Η εταιρεία,

tomation Contractors in Greece and the region. TCB is

που προσφέρει λύσεις και εφαρμογές ασφαλούς και
αυτοματοποιημένου ελέγχου λειτουργίας και διαχεί-

focused on industry sectors such as Oil & Gas, Chemi-

ρισης πληροφοριών, εξειδικεύεται σε κλάδους όπως

cal, Energy, Water, Pharmaceutical, Food & Beverages,

πετρέλαιο & φυσικό αέριο, χημικά, ενέργεια, υδάτινοι

Infrastructure, as well as the Marine market. Crucial

πόροι, φάρμακα, τρόφιμα και ποτά, υποδομές και ναυτιλία. Κρίσιμες βιομηχανικές υποδομές, όπως διυλιστή-

industrial infrastructures such as refineries, pipelines

ρια, αγωγοί και σταθμοί παραγωγής ενέργειας, αλλά

and power plants, but also other processes, factories

και διαδικασίες σε εργοστάσια και πλοία, βασίζονται για
τη λειτουργία τους σε όργανα και συστήματα ελέγχου,
ασφάλειας και προστασίας που σχεδιάζει και εγκαθιστά

Arjan
F. Uijterwaal
Managing Director
at TCB Avgidis
Automation S.A.

η TCB. Ως Κύριος Ανάδοχος Έργων Αυτοματισμού προσφέρουμε υπεύθυνα ολοκληρωμένες λύσεις καθώς διαθέτουμε τεχνογνωσία προερχόμενη από όλα τα πεδία της μηχανικής,
άριστη γνώση προϊόντων, συστημάτων και πακέτων τρίτων, σε
συνδυασμό με την προσέγγιση ενιαίας, μονοαπευθυντικής, θυρίδας. Στοιχείο-κλειδί στην επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί η αποδεδειγμένη
ικανότητά μας να μεταφράζουμε τις ανάγκες και
τις επενδύσεις των δικών μας πελατών σε λύσεις
που βελτιώνουν την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και την ασφάλεια των δικών τους διαδικασιών και των στοιχείων του ενεργητικού τους.

trol, safety and security systems designed and deployed
by TCB. As Main Automation Contractor (MAC) we offer

μέρες την εβδομάδα, σε όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης.
Ο σύνδεσμός μας με τις Κάτω Χώρες κ. Arjan Uijterwaal, J.F.

interaction between civil and
administrative procedure law.
Contributions in various law
editions in Greek, English and
German. Languages: Greek,
English, French and German.
Principal areas of practice:
Corporate Law, M&A, Public
Contracts, Competition, Bankruptcy and Insolvency, Intellectual Property, Construction and
Town Planning, Environment,
Litigation in both Civil and Administrative Law, Mediation,
Arbitration, Enforcement. The
office also provides legal services also on Tax, Industrial and
Intellectual Property, Advertising, Trade Network Organization, Food and Beverages,
Education, Culture and Sponsorships, Labour, Civil Law.
www.varotsoslaw.gr

The
5th
Greek
Exports
Forum

clients into solutions that increase the efficiency,
productivity and safety of their process and assets. Our services range from conceptual design,

organization ensures our clients total support on a
24/7 basis throughout the lifetime of the installed
base. The connection with the Netherlands is made through Mr.
Arjan Uijterwaal, J.F., recently appointed as Managing Director,
assuming this position after serving TCB for over two decades in

πρώτα -επί δυο δεκαετίες- εργάστηκε για την TCB ως Μηχανι-

the positions of System Engineer, Project Manager and Engineer-

Μηχανικών.

www.varotsoslaw.gr

to translate the needs and the investment of our

προσφάτως ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, αφού
κός Συστημάτων, Υπεύθυνος Έργου και Προϊστάμενος Γραφείου

Attorney-at-law. Born in Athens, Greece. Senior Partner
of I.VAROTSOS & ASSOCIATES Law Office (6, Ypsilantou
Street, 106 75 Athens). Admitted in the Supreme Civil Court
(Arios Pagos) and the Council
of the State (Supreme Administrative Court). Graduate of the
Law School of the University of
Athens and the School of Political and Economic Sciences of
the same University. He got the
Diplôme d’ Etudes Supérieures
(D.E.S) from the Université Paris II (Panthéon). Member of the
Athens Bar Association, the Association of Greek Commercialists, of bilateral Chambers of
Industry and Commerce. Presentations related to the Intellectual Property, the court law
of the Council of the State, the
jurisprudence of the European Court of Human Rights, the

εκδόσεις σε ελληνικά, αγγλικά
και γερμανικά. Ξένες γλώσσες:
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Τομείς δραστηριότητας: Εμπορικό
Δίκαιο & Δίκαιο Εταιριών, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Εταιριών,
Δίκαιο Αφερεγγυότητας, Δίκαιο
Ανταγωνισμού, Δίκαιο Δημοσίων
Συμβάσεων, Διοικητικό Δίκαιο,
Πολεοδομικό Δίκαιο, Απαλλοτριώσεις, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Διαιτησία,
Διαμεσολάβηση, Δικαστηριακή
πρακτική ενώπιον των πολιτικών
και διοικητικών δικαστηρίων. Το
Γραφείο παρέχει επίσης νομικές
υπηρεσίες που αφορούν ζητήματα φορολογικά, βιομηχανικής
και πνευματικής ιδιοκτησίας, διαφήμισης, εμπορικών δικτύων,
τροφίμων και ποτών, εκπαίδευσης και χορηγιών, εργασιακά και
αστικού δικαίου.

Key to the success of TCB is our proven capability

tion and commissioning. TCB’s after sales service

πώληση εγγυώνται εξυπηρέτηση πελατών 24 ώρες το 24ωρο, 7

Δικηγόρος. Γεννημένος στην
Αθήνα, επικεφαλής Δικηγορικού
Γραφείου Ι. ΒΑΡΟΤΣΟΣ & Σία.
Δικαστηριακή πρακτική ενώπιον
του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ.
Σπουδές: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Οικονομικό
Τμήμα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Université Paris
II (Diplôme d’ Études Supérieures
D.E.S).
Μέλος: Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών, Συνδέσμου
Ελλήνων Εμπορικολόγων, Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού &
Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ελληνογαλλικού Βιομηχανικού &
Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ομιλίες και παρουσιάσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, αποφάσεων
Συμβουλίου Επικρατείας, νομολογίας Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλληλεπίδρασης πολιτικού και διοικητικού δικαίου. Δημοσιεύσεις
και άρθρα σε διάφορες νομικές

ages, through a single window of responsibility.

ευρύ, ξεκινώντας από τον αρχικό σχεδιασμό, την

γίας. Οι υπηρεσίες που παρέχει η TCB μετά την

I.Varotsos & Associates

engineering disciplines, products, systems, and 3rd party pack-

development to testing, manufacturing, installa-

εγκατάσταση, τοποθέτηση και έναρξη λειτουρ-

Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

totally integrated solutions with an expertise from from different

Το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι
ανάπτυξη και τις δοκιμές μέχρι την κατασκευή,
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and vessels are operated through instrumentation, con-

NEW MEMBERS | NEW MEMBERS | NEW MEMBERS | NEW MEMBERS | NEW MEMBERS

ing Division Manager.

Περισσότερα από 400 άτομα έδωσαν το παρόν και περισσότερες από
250 B2B συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο 5th Greek Exports
Forum, που έλαβε χώρα την Τρίτη 30 Μαΐου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή κυβερνητικών και θεσμικών φορέων και εκατοντάδων εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου. Το 5th Greek Exports Forum,
που αποτελεί πια θεσμό για τις εξαγωγές, διοργάνωσαν για πέμπτο
συνεχόμενο έτος η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών &
Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) και η Ethos Events, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και του Υπουργείου Τουρισμού. Ο Ελληνο - Ολλανδικός
Σύνδεσμος είχε ενεργό συμμετοχή παρέχοντας συμβουλευτικές πληροφορίες στον τομέα της ανάπτυξης και προώθησης των εξαγωγών
στην Ολλανδία. Παράλληλα ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους για τις
υπηρεσίες που προσφέρει τόσο στην δικτύωση των μελών του όσο και
στην άμεση επικοινωνία με σημαντικούς φορείς στην Ολλανδία με την
συμμετοχή της Ολλανδικής Πρεσβείας.

Over 400 individuals gathered on the occasion of the 5th Greek Exports Forum which accommodated more than 250 B2B meetings on
Tuesday, May 30, and was attended by government and institutional bodies as well as hundreds of business executives.The 5th Greek
Exports Forum, which has become a staple for exports by now, was
co-organised for the fifth consecutive year by the Union of Diplomatic Staff for Economic & Commercial Affairs (ENDY-OEY) and
Ethos Events under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs,
the Ministry of Agricultural Development & Food and the Ministry of
Tourism. HeDA was directly involved in the Forum providing advice
and information on exports to the Netherlands while simultaneously
acquainting interested parties with the range of services it provides
to foster members’ networking and facilitate their direct contact
with major institutions its members’ in the Netherlands through the
active presence of the Dutch Embassy.
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Galaxy Bar
& Restaurant:
Αγγίξτε
τ’αστέρια!

Το όνομα “Galaxy” δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Ο τελευταίος όροφος του Hilton Αθηνών μοιάζει ν’ αγγίζει τ’ αστέρια και ν’ αποτελεί πύλη εισόδου σε άλλο Γαλαξία. Πρώτη εντύπωση: η
συγκλονιστική θέα! Όλη η Αθήνα απλώνεται μπροστά σου: Ακρόπολη, Λυκαβηττός, Πειραιάς, Πύργος Αθηνών, Λόφος Υμηττού, φωτισμένες λεωφόροι, δεν ξέρεις πού να πρωτοκοιτάξεις. Ο ορισμός της πανοραμικής θέας, που σε συγκινεί και σε συνεπαίρνει. Αυτό το σκηνικό «σηκώνει» ένα καλό κρασί κι ένα ωραίο δείπνο. Ο Executive Chef Κώστας Αθανασίου
χρησιμοποιεί προϊόντα από την ελληνική γευστική παράδοση και τα διανθίζει με διεθνείς
αναφορές. Για αρχή, επιλέξτε το αιγαιοπελαγίτικο λαβράκι μαριναρισμένο σε κρητική τσικουδιά με κρέμα αβοκάντο, τη σαλάτα ρόκα με λούτζα, αφρό από κοπανιστή Μυκόνου, μαρμελάδα σύκο και ψητά φουντούκια και τη ζεστή τάρτα τυριού με βιολογικό μέλι και ροδά-
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κινο. Συνεχίστε με φρέσκα ταλιολίνι με απάκι,
βιολογικό αυγό και νιφάδες μαύρης τρούφας,
ριζότο με θαλασσινά και πούδρα από αυγοτάραχο Μεσολογγίου, κοτόπουλο με κριθαρότο
αρωματισμένο με κρόκο Κοζάνης και αρνίσιο
φιλέτο μαγειρεμένο σε κενό αέρος με μους
από πιπεριά Φλωρίνης και σος γιαουρτιού. Η
σχάρα είναι από τα δυνατά σημεία του Galaxy
με το φιλέτο strip loin ωρίμανσης 30 ημερών
και το Black Angus Rib-Eye steak να κλέβουν
την παράσταση. Το sushi bar του Galaxy ανταποκρίνεται επάξια στις απαιτήσεις των φανατικών του είδους. Κλασικά και αγαπημένα είναι
το Dragon Roll, ένα πιάτο-αναπαράσταση της
φιγούρας του δράκου, με γαρίδα panko, αβοκάντο και γλάσο teriyaki και το Surf ‘n’ Turf με
φιλέτο μοσχάρι, γαρίδα panko και πικάντικη
μαγιονέζα. Νέες αφίξεις, το Octopus Maki με
χταπόδι, καβούρι και αβοκάντο και το Scallop
Maki με χτένι, γαρίδα panko και αγγούρι. Ιδανικός επίλογος, το πρωτότυπο γαλακτομπούρεκο
με σιρόπι από κρόκο Κοζάνης, παγωτό βανίλια
και σος ελληνικού καφέ, η δροσερή πανακότα
σε σούπα φράουλας και η εντυπωσιακή σφαίρα σοκολάτας Valrohna με μπισκότο σοκολάτας

και σορμπέ από φρούτα του πάθους. Στο Galaxy
Bar & Restaurant, οι γεύσεις, οι εικόνες και τα
συναισθήματα αγγίζουν την κορυφή.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις,
τηλεφωνήστε στο 2107281402 ή επισκεφτείτε
το www.hiltonathens.gr

Galaxy Bar
& Restaurant:
bring me up!

The name “Galaxy” has not been randomly selected. From the rooftop of the Hilton Athens you
can almost touch the stars and feel as if you are entering another Galaxy.
The first impression: a unique, breathtaking view! You have the entire city of Athens “at your
feet”: Acropolis, the Lycabettus hill, Piraeus, Hymettus mountain and brightly lit avenues that
create an impressive scenery. This is indeed the definition of the perfect panoramic view!
What would be better than to combine this amazing ambiance with a delicious dinner and a
premium Greek wine? Discover a unique dining experience where authentic Mediterranean
cuisine is fused with international flair. As a starter, choose the Aegean seabass marinated in
lemon juice and Cretan tsikoudia, the rocket salad with Myconian kopanisti cheese mousse,
fig chutney and roasted hazelnuts and the warm cheese tart with organic truffle honey

and peach compote. For main course, try the
fresh tagliolini with “apaki” (traditional smoked
pork), buttermilk, organic egg and gruyere
cheese from Naxos, the Mediterranean seafood
risotto with fish roe powder from Messologhi,
the grilled chicken breast with Greek saffron
orzo risotto, fried zucchini, cream cheese and
sun dried tomato oil and the lamb loin sous
vide with tomato relish, zucchini croquette, red
pepper mousse and sheep yoghurt mint sauce.
Don’t miss the premium BBQ dishes like the
dry aged beef strip loin and the Black Angus rib
eye steak and beef fillet. In addition, Galaxy Bar
& Restaurant features an amazing sushi bar
offering exceptional taste and quality. Try the
all-time-classic Dragon Roll with panko shrimp,
avocado, cucumber, fish roe, spicy mayonnaise
and teriyaki glaze or the Surf ‘n’ Turf with beef
fillet, panko shrimp, avocado, cucumber and spicy
mayonnaise. Ask for the new entries: Octopus
Maki with octopus, crab, red tobiko, cucumber,
avocado and sriracha sauce and the Scallop
Maki with scallop, cucumber, avocado, carrot,
salmon roe and mayonnaise. The desserts here
are certainly not to be missed. Chef’s suggestions

include an alternative “Galaktoboureko” with
saffron syrup, vanilla ice cream and Greek
coffee sauce, a mouthwatering yoghurt panna
cotta with strawberry soup and an impressive
Valrhona white chocolate sphere with chocolate
biscuit and passion fruit sorbet.
For more information, you can call 2107281402
or visit www.hiltonathens.gr

21

pondiumHellenic:Layout 1 03/10/2011 15:31 Page 1

The HellenicDutch
Association
of Commerce
and Industry

ISSUE #11
SEPTEMBER 2017

Η Vivechrom
διακρίθηκε
στην εκδήλωση
“Eternal Brands”
85 χρόνια με χρώμα Vivechrom

Η Vivechrom, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, μέλος του
πολυεθνικού ομίλου AkzoNobel, αναδείχθηκε στην εκδήλωση “Eternal
Brands”, στη χρυσή κατηγορία, που αφορά εταιρείες με ενεργό δράση τα τελευταία εβδομήντα έως ενενήντα χρόνια. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία, για τρίτη συνεχή χρονιά, την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017
στο Maroussi Plaza με την παρουσία παραγόντων της αγοράς αλλά και της
πολιτικής σκηνής. Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει εταιρείες που
δραστηριοποιούνται διαχρονικά, με επιτυχία, σε ποικίλους κλάδους στη
χώρα μας, να τονίσει τη συνεισφορά τους στην οικονομία και παράλληλα
να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης
για τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης, επαινώντας
και ενθαρρύνοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία. Φέτος η
Vivechrom γιορτάζει 85 χρόνια από την ίδρυσή της και
συνεχίζει σταθερά την επιτυχημένη πορεία της στον κλάδο της βιομηχανίας οικοδομικών χρωμάτων, κατέχοντας
από το 1964 την πρώτη θέση σε τζίρο και κερδοφορία. Το
βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ιωακείμ Προβατάς, ο οποίος δήλωσε σχετικά: «Η
σημερινή διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Vivechrom και τους ανθρώπους της, που με σκληρή δουλειά και ποιοτικά προϊόντα, συμβάλλουν
στην ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία. Φέτος, γιορτάζουμε 85 χρόνια από την ίδρυση
της Vivechrom και συνεχίζουμε την προσπάθεια που μας καταξίωσε στην
ελληνική αγορά και στη συνείδηση των καταναλωτών.»
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:
V+O Communication, κ. Κωνσταντίνα Πέτρου
Τηλ.: 210-7249000(258) Email: kp@vando.gr

Vivechrom receives
“Eternal Brands”
distinction
85 years with Vivechrom

Vivechrom, the largest decorative paints manufacturer in Greece, and
a member of the multinational AkzoNobel group, has been placed at
the “Eternal Brands” event in the golden category that encompasses
enterprises which have been active over the past seventy to ninety
years. The aforestated event, which was held with great success for
the third year in a row, on Wednesday, June 14 at Maroussi Plaza,
was attended by numerous public officials and business people. This
is an event aimed to showcase companies that have been successfully
active in a variety of sectors in Greece, highlighting their contribution
to the economy, and communicating a message of optimism and confidence as regards future growth and new prospects, while at the same
time praising and encouraging private initiative. This
is the year Vivechrom is celebrating its 85th anniversary and its continuously successful track record in
the decorative paints industry, given that since 1964
it has held the first place in terms of turnover and
profitability.The ‘Eternal Brands’ award was received
by Makis Provatas, Vivechrom’s CEO, who stated:
“Today’s distinction is a special honor for Vivechrom
and its people who, through their hard work and quality products, contribute to the development and prosperity of this country, even in this
difficult economic climate. This year we will be celebrating 85 years
since the founding of Vivechrom and we do continue to pursue an effort
that has earned us recognition in the Greek market and in consumer
consciousness.”
For further information, please contact:
V+O Communication, Ms. Konstantina Petrou
Tel.: 0030 210 7249000 (ext. 258), email: kp@vando.gr

Με επιτυχία συνεχίζεται η συνεργασία, η οποία αφορά την ψηφιακή επικοινωνία και πρόσβαση
των μελών του HeDA στο “European Television C4B.tv/Global Web Business Tv”.
Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, ο HeDA και τα μέλη του απολαμβάνουν τα δικαιώματα διευρυμένης εταιρικής
και διαφημιστικής προβολής καθώς και την ευκαιρία να προωθήσουν τις θέσεις και απόψεις τους με σκοπό την
περαιτέρω ανάπτυξη των Ελληνο-Ολλανδικών επιχειρηματικών, εμπορικών και οικονομικών σχέσεων.
Check it out here: http://c4b.tv/heda/

Ο Σύνδεσμός μας, αποτελεί υποστηρικτή του Sustainability Forum και
έχει εξασφαλίσει 10% έκπτωση στη συμμετοχή των μελών του.

Global Sustain gives the opportunity to all ΗeDA members to attend
the Sustainability Forum by offering 10% discount.
events@globalsustain.org
For registrations:
http://sustainabilityforum.gr/registration/registration-form/
(special code) HeDA17
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Σας προσκαλούμε
να μας επισκεφθείτε
στην έκθεση
ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2018

Join HeDA
at the
5TH EXPOTROF
2018

5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2018:
26 – 29 Ιανουαρίου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΩΡΑΡΙΟ: 26/1: 12.00 – 21.30, 27-28/1:
10.00 – 21.30, 29/1: 10.00 – 17.00
Τιμή Εισιτηρίου : 5 ευρώ
(ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΩΡΕΑΝ)
www.expotrof.gr #expotrof18

5TH EXPOTROF 2018:
JANUARY 26TH – JANUARY 29TH
OLYMPIC FENCING CENTER,
HELLENIKON, ATHENS, GREECE
OPERATING HOURS: 26/1: 12.00 – 21.30,
27-28/1: 10.00 – 21.30, 29/1: 10.00 – 17.00
GENERAL ADMISSION: 5euros
(FREE ADMISSION FOR FOOD & BEVERAGE
PROFESSIONALS)
www.expotrof.gr #expotrof18

9 reasons to join HeDA
1

Consulting services (Mentoring) for the promotion
of bilateral trade relations (Greece – Netherlands)

6

Possibility of access to professional catalogues/
surveys/statistics

2

Close cooperation with the Embassy of the Netherlands

7

Cooperation with Universities

3

Networking

8

Cooperation with other Chambers

4

Lobbying – Public relations

9

Communication with members (website, newsletter, facebook)

5

Possibility of participation of members
in trade delegations/exhibitions

This edition is supported by:
AB VASSILOPOULOS, ABN AMRO BANK, ΑΤΗΕΝΙΑΝ BREWERY, CARGLASS, CORAL, FRIESLANDCAMPINA, INTERAMERICAN
(ACHMEA), NN HELLAS, PHILIPS, UNILEVER & VIVECHROM

LOYALTY CLUB OF HEDA MEMBER TO MEMBER OFFERS
All HEDA members have the opportunity to offer their services or products, at special members’ rates, to other members of the Association.
The offers will be posted on the «Loyalty» page of our website: Loyalty Club Of Heda.
heda@otenet.gr, http://www.heda.com.gr | Facebook: www.facebook.com/hellenic.dutch.association
Become A Member: http://www.heda.com.gr/members/become-a-member

