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EDITORIAL
Κωνσταντίνος
Μαγγιώρος
Πρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου HeDA
Konstantinos
Maggioros
Chairman
of the Board of HeDA

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι,

Dear Members and Friends,

Η συγκυρία της πανδημίας διαμόρφωσε νέα δεδομένα,
όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την παγκόσμια κοινότητα και οικονομία ευρύτερα. Παρά τις άμεσες αρνητικές
συνέπειες, οι πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες λειτούργησαν,
παράλληλα, και ως εφαλτήριο για περαιτέρω εγρήγορση
και δραστηριοποίηση, επανακαθορίζοντας τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργούμε σε ατομικό, επιχειρηματικό, αλλά και
κρατικό επίπεδο.
Με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την Υγεία, επαναπροσδιορίζουμε στρατηγικές και πρακτικές βρίσκοντας νέες
διόδους διείσδυσης στην αγορά, ώστε να συνεχίσουμε την
απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων
μας. Μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία και αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα, δημιουργούμε και εξελίσσουμε το
υπόβαθρο για τα νέα εξ αποστάσεως εργασιακά και κοινωνικά δεδομένα, στα οποία η χώρα μας με συνολική προσπάθεια κατάφερε να προσαρμοστεί γρήγορα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής συνέβαλαν στην ανάδειξή
της ως μίας από τις πλέον «ασφαλείς» χώρες παγκοσμίως,
ενισχύοντας το θετικό της αποτύπωμα διεθνώς.
Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια επιπλέον
πρόκληση, να κερδίσουμε το «στοίχημα» της ανάκαμψης,
που θα συμβάλει στο να συνεχιστεί η ανάπτυξη της χώρας.
Ήδη, στην κατεύθυνση αυτή επενδύονται σημαντικά κονδύλια για την ενίσχυση βασικών πυλώνων της οικονομίας, με
προτεραιότητα τη στήριξη των επιχειρήσεων και, βεβαίως,
του τουρισμού.
Διανύουμε, λοιπόν, όλοι μαζί τους επόμενους μήνες έναν
αγώνα δρόμου και σκοπός μας σε αυτή τη διαδρομή παραμένει να εξελισσόμαστε, χαράσσοντας μια δημιουργική
πορεία προς ένα καλύτερο αύριο. Κλείνοντας θα ήθελα να
σας εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για ένα παραγωγικό
και, κυρίως, ασφαλές καλοκαίρι!
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

The pandemic has created new disruptive challenges, not
only for Greece but for the entire world community and the
economy as a whole. Despite the direct negative repercussions, such unprecedented conditions have, at the same
time, triggered increased vigilance and activation, redefining
the ways in which we operate as individuals, as commercial
units and as a state.
With Health as our top non-negotiable priority, we are currently revising strategies and practices in search of alternative paths to the markets for our services and products. By
addressing the crisis also as an opportunity and by capitalizing on the digital new trend, we are delving into an era of
developments, such as remote work and social distancing,
which Greece, through collective efforts, managed to adjust
fast. The positive outcome of these efforts actually denoted
the country as one of the “safest” in the globe, thus improving its international footprint.
We are, nevertheless, facing an additional challenge: winning
the economic recovery “bet”, which will, in turn, also leverage the growth for our country. For this purpose, sizeable
funds are already being invested to support the key economic pillars, top priority being given to businesses and, most
importantly, to the tourist industry.
Over the next months, we will be, running this race together,
having as a common purpose to move forward in a creative
and productive way, aiming towards a better tomorrow.
Warm wishes for a productive and, above all, safe summer!

Track and assess
COVID-19 cases remotely
A Philips initiative, powered by Philips QuestLink
Philips has developed a COVID-19 screening and monitoring survey that helps
hospitals and care groups screen patients remotely. It also allows them to
have patients self-monitor their condition through online surveys. This could
decrease the number of unnecessary hospitals visits or consultations between
care professional and patients.
The care organizations provide
the patient with an online
survey about basic demographic
information, travel and contact
history, symptoms and
comorbidities.
The results from this screening
are used to generate a risk score
per patient. Philips QuestLink,
from which the survey is run, will
position the patient in one of

three risk groups based on the
survey results:
A. High risk: patient is asked to contact their closest health facility or GP
B. Medium risk: patient is asked to monitor their health and symptoms
using self-reported surveys
C. Low risk: no action needed from patient

STAY SAFE!

Learn more at www.philips.gr/healthcare/clinical-solutions/patient-reported-outcomes

Benefits to citizen
• Possibility to reduce stress and anxiety related to the virus
outbreak by gaining control and insights
• Ability to take action quickly based on the survey
recommendations

Benefits to professional
• Use detailed COVID-19 questionnaires to virtually engage
and track patients from their home setting in order to avoid
unnecessary hospital visits:
Remote risk assessments with detailed COVID-19
questionnaires: age, gender, latest travels, symptoms,
possible contact with known cases and more
Remote risk assessment before normal consultations: check
every patient for possible symptoms and reduce high-risk
visits
• Possibility to reduce strain on your healthcare facilities
and focus on patients who need care most based on risk
assessments

Benefits to employer
• It allows stratification of care based on symptom reporting
• It helps the company’s Medical Service to make decisions,
prescribe additional tests on an early stage and make general
and personalized recommendations
• Overview of all results received with anonymized and
aggregated information to visualize trends and evolutions
• Customizable messages based on survey results (encouraging
employee to contact their health center or stay home, etc.)
• Decision support tool: home office vs work from the office
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Ανασυγκρότηση
Διοικητικού Συμβουλίου
στην Τακτική Γενική
Συνέλευση του HeDA.

BoD
Re-elected by HeDA
General
Assembly

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου
την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης.

HeDA’s general assembly met through teleconference, on
Tuesday, June 30, 2020.

Η εκδήλωση είχε ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση των
μελών γύρω από τις δράσεις και τα πεπραγμένα του έτους
2019, την έγκριση απολογισμού 2019 και προϋπολογισμού
2020 καθώς και την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και
Εξελεγκτικής Επιτροπής κατόπιν διαδικασίας αρχαιρεσιών.
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, κ. Kωνσταντίνος Μαγγιώρος καλωσόρισε και
ευχαρίστησε τα μέλη για την παρουσία τους και συνεχή υποστήριξή τους. Τόνισε τις εξαιρετικά καρποφόρες
προσπάθειες και την ουσιαστική συμβολή των μελών του
Δ.Σ. στην επιδίωξη της ανάπτυξης των διμερών εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Ολλανδίας, αναφέρθηκε στις
σημαντικές δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου
στη διάρκεια του 2019 και υπογράμμισε τις προσπάθειες
της Γενικής Γραμματέως του Συνδέσμου στα πλαίσια του
στόχου αναβάθμισης του περιοδικού, προσέλκυσης πολλών νέων μελών και στήριξης καινοτόμων ιδεών για την
προώθηση της επιχειρηματικότητας.
Στη συνέχεια, λόγω της λήξης της θητείας του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση προέβη σε μυστική ψηφοφορία και τα μέλη
ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους και επανεξέλεξαν τα 11
μέλη του Δ.Σ. ως εξής:
Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Μαγγιώρος, Διευθύνων Σύμβουλος
FRIESLANDCAMPINA HELLAS Α.Ε.
Αντιπρόεδρος:
Μαριάννα Πολιτοπούλου, Διευθύνων Σύμβουλος NN
HELLAS.
Γεν. Γραμματέας:
Παναγιώτης Μπάρας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
PHILIPS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Tαμίας:
Γεώργιος Αρκάδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
Γραφείο Αθηνών ABN AMRO BANK NV.
Mέλη:
Andrew Kennedy, Γενικός Διευθυντής ΕΛΑΙΣ - Unilever
HELLAS S.A.
Γεώργιος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος RESOLUTE,
SIGFOX HELLAS, GUARDIAN & KRATIRAS.
Βασίλειος Σταύρου, Brand President AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.
Κανάρης Παπαναστασοπουλος, Γενικός Διευθυντής
CARGLASS® GREECE.
Αλέξανδρος Δανιηλίδης, Γενικός Διευθυντής ΑΘΗΝΑΪΚΉ
ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ Α.Ε.
Ιωάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος
INTERAMERICAN.
Γιώργιος Θωμαΐδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος CORAL
Α.Ε.
Το ΔΣ εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλα τα μέλη που
παρέστησαν στην τηλεδιάσκεψη.

The main purpose of the meeting, which was successful, was
to update HeDA members on the Association’s actions and
overall work in 2019, approve the stock-taking for 2019 and the
budget for the year 2020 and also get the BoD and an Audit
Committee elected.
In his introductory remarks, Mr. Constantinos Maggioros, BoD
President, welcomed the members, thanking them for their
attendance and continuous support. He also highlighted the
BoD’s active involvement as well as its exceptionally fruitful efforts in helping bilateral trade and commercial relations
between Greece and the Netherlands grow. He, moreover,
referred to actions and initiatives the Association undertook
throughout 2019 and underscored the effort the Secretary
General exerted in the framework of the Association’s aim to
upgrade the magazine, attract many new members and support innovative ideas to help promote entrepreneurship.
Following that and given the BoD’s mandate was about to expire, the General Meeting, through a secret ballot, renewed its
confidence and trust in the outgoing BoD by reelecting all of
its 11 members, i.e.:
President:
Konstantinos Maggioros, Managing Director, FRIESLANDCAMPINA HELLAS S.A.
Vice-President:
Marianna Politopoulou, CEO NN HELLAS.
Secretary-General:
Panagiotis Mparas, Chairman & Managing Director, PHILIPS
HELLAS S.A.
Treasurer:
George Arkadis, Chief Representative, Athens Representative
Office ABN AMRO BANK NV.
Members:
Andrew Kennedy, General Manager, ELAIS - Unilever HELLAS
S.A.
George Kotsalos, General Manager, RESOLUTE, SIGFOX HELLAS, GUARDIAN & KRATIRAS.
Vasilis Stavrou, Brand President, AB VASSILOPOULOS S.A.
Kanaris Papanastasopoulos, Managing Director, CARGLASS®
GREECE.
Alexandros Daniilidis, Managing Director, ATHENIAN BREWERY S.A.
Yiannis Kantoros, CEO, INTERAMERICAN.
George Thomaidis, Executive Vice President, CORAL S.A.
The Board of Directors wishes to thank all HeDA members who
graced the event remotely with their presence.
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Αγαπητά μέλη
του ΕλληνοΟλλανδικού
Εμπορικού
& Βιομηχανικού
Συνδέσμου,
οι τελευταίοι μήνες υπήρξαν γεμάτοι προκλήσεις: ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να κλείσουν
τις πόρτες τους, τους γονείς να εργαστούν από
το σπίτι ενώ παράλληλα ψυχαγωγούν και διαβάζουν τα παιδιά τους, και όλους, παγκοσμίως, να
εξοικειωθούμε με το συναίσθημα της αβεβαιότητας που εμπνέει η άγνοια περί του τέλους της
πανδημίας και οι απορίες αναφορικά με το τι
έπεται αυτής. Ταυτοχρόνως, παρουσιάστηκαν
ευκαιρίες. Διαπιστώσαμε τα όσα η σύγχρονη
τεχνολογία μπορεί να προσφέρει καθώς εργαζόμαστε από απόσταση. Αντιληφθήκαμε ότι
διαδικτυακά δρώμενα και online συναντήσεις
παράγουν αποτέλεσμα και περιορίζουν τις μετακινήσεις. Βρήκαμε το χρόνο να επανεκτιμήσουμε τις προτεραιότητές μας. Ίσως, τελικώς,
ο κόσμος μας μετά την πανδημία να αποδειχτεί
περισσότερο βιώσιμος.
Αν και η συγκυρία αποδεικνύεται ατυχής για
την ελληνική οικονομία, η οποία είχε αρχίσει
να επανέρχεται σε τροχιά σταθερότητας, είμαι
βεβαία ότι τα εμπόδια θα είναι πρόσκαιρα. Στη
διάρκεια αυτής, της πρώτης μου, χρονιάς στην
Ελλάδα υπό την ιδιότητα της Πρέσβεως των
Κάτω Χωρών, είδα άφθονα παραδείγματα της
επιμονής, της δημιουργικότητας και της ευρηματικότητας που πρόκειται να βοηθήσουν την
Ελλάδα να βγει από αυτήν την κρίση. Έχουν,
εν τω μεταξύ, μεσολαβήσει πρωτοβουλίες στις
οποίες οι Κάτω Χώρες, ως αξιόπιστος εταίρος
και χώρα-μέλος της ΕΕ, μπορούν να συνεισφέρουν, να βασιστούν ή και να τις αναπτύξουν έτι
περαιτέρω επ’ ωφελεία και των δυο λαών.
Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι οι ιδέες
και οι πρωτοβουλίες μπορούν να αποδώσουν
καλύτερους καρπούς εφόσον υπάρξει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τείνω μια «online
χείρα» προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου και
σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε, με μένα ή
την ομάδα μου, σχετικά με οτιδήποτε κρίνετε
σκόπιμο να πράξουμε ώστε να συνδράμουμε τη
δραστηριότητά σας στην Ελλάδα. Αυτός είναι
και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ.
Προσβλέπω στην επόμενη, δια ζώσης, συνάντησή μας!
Με εκτίμηση,
Stella Ronner-Grubačić

Dear HEDA
members,
The past few months have been challenging; businesses have had to close their doors, parents have
had to juggle entertaining and educating their
children while working from home, and all of us
worldwide have had to deal with the uncertainty
of not knowing when this pandemic will end or
what the world will look like afterwards. It has also
brought opportunities. We have learnt what modern technology can do for us to enable remote
working. We have seen that online events can still
achieve results, reducing the need to travel. We
have had time to re-evaluate our priorities. Maybe
the world we get back to after the pandemic will
be a more sustainable one.
Either way, it is an unfortunate reality for the Greek
economy which had begun its return to a steady
path of growth. However, I have full confidence
that this is only a temporary setback. In this first
year of my tenure as ambassador to Greece, I have
witnessed many examples of tenacity, creativity
and resourcefulness which make Greece well-positioned to pull itself through this crisis. There
have also been initiatives that the Netherlands, a
trusted EU partner, can contribute to, build on or
develop further for our mutual benefit.
I am keenly aware that such ideas or initiatives can
come to fruition best when we work together with
the private sector. For this reason, I would like to
extend an ‘online hand’ to all the members of the
HEDA-community and to encourage you to contact me, or the members of my team, if you feel
there is anything that we could do to support your
business in Greece. That is what we are here for.
I look forward to seeing you again soon, in real
life!
Yours truly,
Stella Ronner-Grubačić
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ORANGE
GROVE
Αναζητώντας ευκαιρίες την εποχή
της κρίσης: το Orange Grove
και ο κορωναϊός

Seeking opportunities
in times of crisis: Orange Grove
and COVID-19

Πολλά έχουν γραφτεί και άλλα τόσα
έχουν ειπωθεί σχετικά με την κρίση
που επέφερε ο ιός COVID-19. Εμείς
στο Orange Grove, είχαμε από νωρίς
αποφασίσει να καταβάλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια να εστιάσουμε
στις ευκαιρίες της κρίσης αντί να
εμμείνουμε στις απώλειες. Έτσι,
ενισχύουμε τις υφιστάμενες startups
– ακόμη και όσες υπέστησαν βαρύ
πλήγμα – και ενθαρρύνουμε τη
δημιουργία περισσότερων νεοφυών
επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας τις
νέες ανάγκες και τις κρυμμένες
ευκαιρίες που αναφύονται στην
αγορά.

A lot has been said and written about
the COVID-19 crisis. At Orange Grove,
early on we decided we needed to do
our best to focus on the opportunities
it offered instead of the losses, to
help startups grow stronger – even
severely hit ones – and encourage
the creation of new businesses by
looking into new needs and hidden
opportunities in the market.

Από συστάσεώς του, συνάρτηση
της λειτουργίας του Orange Grove
αποτελούν οι ανθρώπινες σχέσεις.
Διευκολύνουμε την επικοινωνία και
τις επαφές με σκοπό την ανταλλαγή
γνώσεων, εμπειριών και την αμοιβαία
εκμάθηση. Και αίφνης ήρθε το
lockdown. Χρειάστηκε, λοιπόν, να
επιταχύνουμε την εφαρμογή ενός
φιλόδοξου πλάνου που υλοποιούμε
από το 2019 και αποσκοπεί στη
μεταφορά όλων των υπηρεσιών μας
στην ψηφιακή εποχή, με εικονικά
οικοσυστήματα και επιπρόσθετες
υπηρεσίες επ’ωφελεία των startups
που φιλοξενούμε.
Όλες οι υπηρεσίες μας, ήτοι
εργαστήρια, συναντήσεις 1-1, το
πρόγραμμα Entrepreneur in Residence
του
προγράμματος
incubation
(εκκίνησης επιχειρήσεων) είναι πλέον
διαθέσιμες online. Προσφέρουμε,
μάλιστα, πρόσβαση και στους πρώην
εκπαιδευομένους μας, με τους
οποίους συνεργαζόμαστε εντατικά
βοηθώντας τους να προσαρμόσουν
τα επιχειρηματικά τους μοντέλα στη
‘νέα κανονικότητα’, να εξεύρουν
νέες εξειδικευμένες αγορές ή απλώς
να βελτιώσουν τις δεξιότητες, τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους και την
προβολή/παρουσία τους.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, το
Orange Grove πραγματοποίησε το
πρώτο του 100% online πρόγραμμα, και
συγκεκριμένα το ετήσιο πρόγραμμα

νεανικής
επιχειρηματικότητας
για νέους, γνωστό ως Junior
Squeezy Youth Entrepreneurship,
στο οποίο συμμετέχουν μαθητές
ηλικίας 15-18 ετών. Το Μάρτιο
το Οrange Grove μετέτρεψε το
σύνολο του προγράμματος σε
online διαδραστικές εκπαιδευτικές
συνεδρίες, με επιστέγασμα την 29η
Μαΐου και τον πρώτο πλήρως ψηφιακό
διαγωνισμό Pitching, τον οποίον
μπορείτε να παρακολουθήσετε στο
αναβαθμισμένο μας κανάλι στο
Youtube (Youtube channel).
Διαθέτοντας το υπόβαθρο της
συγκεκριμένης εμπειρίας, με ιδιαίτερη
χαρά
απευθύναμε
πρόσκληση
ενδιαφέροντος για νέες ιδέες και
προτάσεις στο πλαίσιο του φετινού
φθινοπωρινού
προγράμματος
εκκίνησης επιχειρήσεων Autumn
2020
Remote
Incubation
που
δέχεται αιτήσεις από όλη την
επικράτεια. Το εν λόγω πρόγραμμα
θα πραγματοποιηθεί με χρήση
ψηφιακής πλατφόρμας και εδράζεται
στο μικτό μοντέλο εκπαίδευσης
ενώ, λίαν συντόμως, πρόκειται να
ανακοινωθούν οι νέες τομεακές
βραχυπρόθεσμες
εκπαιδευτικές
δράσεις μας. Παράγοντες όπως
γεωγραφική απόσταση ή άλλοι
περιορισμοί δε δυσχεραίνουν πλέον
τους υποψηφίους συμμετέχοντες.
Επομένως,
κάθε
καινοτόμος
επιχειρηματίας,
όπου
και
αν
βρίσκεται στην Ελλάδα, μπορεί πλέον
να συμμετάσχει στο πρόγραμμα
ενώ αρχίζει ακόμη μια περίοδος
οικονομικής αβεβαιότητας.
Το
Orange
Grove
γεννήθηκε
μέσα στην κρίση και προσέφερε,
με τη συνδρομή χορηγών και
συνεργατών, μοναδικές ευκαιρίες σε
ταλαντούχους επιχειρηματίες που
έκαναν τη διαφορά. Το ίδιο κάνουμε
και τώρα, για άλλη μια φορά, στους
δύσκολους καιρούς μιας νέας κρίσης.

Our project has always been very
much dependent upon human
relationships,
bringing
people
together to exchange knowledge,
share experiences and learn from
each other. Then suddenly there was
the lockdown. As a result, we had to
speed up our ambitious plan, initiated
in 2019, to transfer our services to the
digital environment, create virtual
ecosystems and design additional
services for our alumni startups.
The services of our incubation
program
(workshops,
1-1s,
Entrepreneur in Residence program)
are now offered online. Τhey have
opened up to our alumni as well.
We are actually working with them
intensively to adapt their business
models to the ‘new normal’, find new
niches or simply strengthen their
skills, products/services and visibility.
During this time, Orange Grove also
ran its first 100% online program,
the annual Junior Squeezy Youth
Entrepreneurship
program,
for
students 15-18 years old. Launched
in March, Orange Grove converted
this entire program into interactive,
online, training sessions leading
to our first fully digital Pitching
Competition, on the 29th of May,
which you can now watch on our
upgraded Youtube channel.
Building on this experience, we are
excited to announce there has been a
new call for ideas in view of our Autumn
2020 Remote Incubation Program,
which is now open to applicants from
all over the country. The program
will be delivered through a digital

platform using a blended education
model, while we, moreover, will be
announcing our new sector-specific
short trainings soon. Geographic
distance or restrictions will no longer
be an adverse factor for innovative
entrepreneurs, no matter where they
may be in Greece, as we are, once
more, embarking on another period
of economic uncertainty.
Orange Grove was born during a
crisis and, thanks to the support of its
sponsors and partners, it was able to
offer talented entrepreneurs unique
opportunities making a real impact.
We will continue to do so in this new
challenging time of crisis.
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FRIESLANDCAMPINA
HELLAS - NOYNOY

FRIESLANDCAMPINA
HELLAS - NOYNOY

Η FrieslandCampina Hellas – ΝΟΥΝΟΥ κατά τη διάρκεια της
πρωτόγνωρης συγκυρίας της πανδημίας με υψηλό αίσθημα
ευθύνης και ενσυναίσθησης στάθηκε από την πρώτη στιγμή
έμπρακτα και ουσιαστικά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, υλοποιώντας τη νέα πρωτοβουλία «Φροντίδα και Αγάπη» από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη.

FrieslandCampina Hellas – NOYNOY, with a high sense
of responsibility and empathy, stood by the side of
the Greek society from the beginning of the coronovirus pandemic outbreak, implementing a donation
initiative called “Care and Love”, all across Greece.

Με την πρωτοβουλία
αυτή, η οποία εντάσσεται
στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Κύκλος Φροντίδας» και
πραγματοποιήθηκε υπό
την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), η εταιρεία πολλαπλασιάζει την
προσφορά της, υποστηρίζοντας το πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» και
παρόμοιες δράσεις που
ανέπτυξαν οι Δήμοι, για
να αντιμετωπίσουν τις
έκτακτες ανάγκες των
συμπολιτών μας.

The initiative, a major
pillar of the company’s Corporate Social
Responsibility
program “Cycle of Care”
was realized under
the auspices of the
Central Union of Municipalities of Greece
(K.E.D.E.) and contributed to the program “Help at Home”
and similar actions developed by the Municipalities, to meet the
arising needs of our
fellow citizens with
dairy products.
During the pandemic, the company offered a total of
over 1,900,000 glasses of NOYNOY milk and 140,000
cups of NOYNOY yogurt to more than 40 municipalities and 45 institutions and organizations nationwide, supporting more than 50,000 of our fellow
human beings. The program included areas that were
shut down and isolated due to the pandemic, such
as Damaskinia and Dragasia of the Municipality of
Voio, Echinos of the Municipality of Mikis, Mesopotamia of the Municipality of Kastoria, Foustani of
Almopia in Pella and others also facing serious health
and economic difficulties.

Προσφορά «Φροντίδας και Αγάπης»
από τη μία άκρη της Ελλάδας έως την άλλη

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η FrieslandCampina Hellas
– ΝΟΥΝΟΥ προσέφερε συνολικά πάνω από 1.900.000 ποτήρια γάλα ΝOYNOY και 140.000 κύπελλα γιαουρτιού
ΝΟΥΝΟΥ σε περισσότερους από 40 Δήμους και 45 Φορείς πανελλαδικά στηρίζοντας περίπου 50.000 συνανθρώπους μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις πρωτοβουλίες
προσφοράς της εταιρείας εντάσσονται περιοχές που τέθηκαν σε απομόνωση λόγω της πανδημίας, όπως η Δαμασκηνιά και Δραγασιά του Δήμου Βοΐου, ο Εχίνος του
Δήμου Μύκης, η Μεσοποταμία του Δήμου Καστοριάς, η
Φούστανη Αλμωπίας στην Πέλλα, καθώς και άλλες που
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
Ο Κωνσταντίνος Μαγγιώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της
FrieslandCampina Hellas, δήλωσε: «Σε μια τόσο πρωτόγνωρη συγκυρία θεωρούμε υποχρέωσή μας περισσότερο από ποτέ να στηρίξουμε με όσα μέσα διαθέτουμε την
ελληνική κοινωνία από τη μία άκρη της Ελλάδας ως την
άλλη. Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε με ευαισθησία και να συμβάλλουμε με υπευθυνότητα στις βασικές
επισιτιστικές ανάγκες συμπολιτών μας σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Όλοι εμείς στη FrieslandCampina Hellas –
NOYNOY, πιστεύουμε πάντα στη δύναμη της ουσιαστικής
και έμπρακτης προσφοράς, με «Φροντίδα και Αγάπη» για
τον συνάνθρωπο».

«Care and Love» program
from one end of Greece to the other

Konstantinos Maggioros, Managing Director of
FrieslandCampina Hellas, added: “At such unprecedented times, more than ever, we consider it our obligation to support the Greek society across Greece.
Our goal is to “care” to the basic nutritional needs
of our fellow citizens and to provide them with high
quality dairy products. We, at FrieslandCampina Hellas – NOYNOY believe in the power of offering for our
fellow citizens in need, with “Care and Love”.

Παράλληλα, η εταιρεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Γάλακτος την 1η Ιουνίου, στο πλαίσιο του «Κύκλου Φροντίδας» της και μέσω της πρωτοβουλίας «ΝΟΥΝΟΥ: Ένα
ποτήρι γάλα για κάθε παιδί», προσέφερε στην Ένωση
μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων «Μαζί για
το Παιδί» επιπλέον 31.680 ποτήρια γάλα ΝΟΥΝΟΥ σε
παιδιά που έχουν ανάγκη.

At the same time, the company on the occasion of
World Milk Day on June 1st, and in the context of
its CSR program “Cycle of Car“ and through the initiative “NOYNOY: A Glass of Milk for Every Child”,
offered to the non-profit association “Together for
Children” over 31,680 glasses of NOYNOY milk to
children in need.

Η FrieslandCampina Hellas – ΝΟΥΝΟΥ αποδεικνύει
έμπρακτα ότι αγκαλιάζει τις προκλήσεις, νοιάζεται για τον
συνάνθρωπο, στηρίζει την ελληνική κοινωνία και τις ευπαθείς ομάδες σε κάθε περίσταση, με αίσθημα ευθύνης,
ευαισθησίας και αλληλεγγύης, συνεχίζοντας τον δικό της
«Κύκλο Φροντίδας» προσφοράς, χωρίς αρχή και τέλος,
για το σήμερα και τις επόμενες γενιές.

FrieslandCampina Hellas – NOYNOY with its CSR
program “Cycle of Care” and with a high sense of
responsibility, sensitivity and solidarity, continues to
embrace challenges and to support the Greek society and vulnerable groups, without a beginning and
end, for now and the generations to come.
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SAMOTHRAKI OPEN FORUM 2020
SAMOTHRACE, 29 - 30.8.2020

e-Events από
την LeasePlan Hellas
Είναι δεδομένο πως ο COVID-19 άλλαξε την
καθημερινότητα μας. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, μείναμε σπίτι, εργαστήκαμε από
το σπίτι και κυρίως αναγνωρίσαμε την ανάγκη
να παραμείνουμε περισσότερο από κάθε άλλη
φορά δίπλα στους πελάτες, οδηγούς και συνεργάτες μας. Για αυτό το λόγο συνεχίσαμε την
απρόσκοπτη παροχή τόσο των υπηρεσιών μας
όσο και της απαραίτητης υποστήριξης, ώστε

Δράσεις για την
Κλιματική Αλλαγή:
Προστασία της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και του
Φυσικού Περιβάλλοντος

Actions for Climate Change:
Protecting our Cultural
Heritage and Environment

1Η ΗΜΈΡΑ (29.08.2020)
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Φύσης
και Επιχειρηματικότητα

10.00-10.05 Opening of Samothraki Open Forum (Panagiotis
Kambouroglou)
10.05-10.15 Address of the Mayor of Samothrace (Nikolaos
Galatoumos) and Alternate Regional Governor for Tourism in
Eastern Makedonia & Thrace (Athanasios Tsonis)
10.15-10.35 The need for Eco balancing (Dr George Kremlis)
10.35-10.55 The contribution of science to sustainable solutions
for the future (Prof. Marina Fischer Kowalski)
10.55-11.15 Cultural Heritage of Samothrace (Domna Terzopoulou
& Lila Sampanopoulou)
11.15-11.35 Environment, Climate Change and Actions (Nikolaos
Skoulikidis)
11.35-11.50 Questions & Discussion
11.50-12.10 Synergies for protecting the Cultural Heritage and
Natural Resources (Dr Konstantinos Rigopoulos)
12.10-12.30 Sustainable Tourism and Culture (Dr Ioannis Pappas)
12.30-12.50 Best Business Practices (Dr Spyros Arsenis)
12.50-13.15 Questions & Discussion
13.15-15.00 Break

διαδικτυακό περιβάλλον. Με αισιοδοξία και δι-

worked from home, and most of all, recognized

ορατικότητα, οργανώσαμε ήδη δύο e-Events για

the need to stay close to our customers, driv-

πελάτες και συνεργάτες μας. Στη διάρκεια αυ-

ers, and partners more than ever before. That

τών, περισσότερα από 100 στελέχη της αγοράς,

is why we continued to provide our services as

10.00-10.05 Έναρξη του Samothraki Open Forum (Παναγιώτης
Καμπούρογλου)
10.05-10.15 Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Σαμοθράκης (Νικόλαος
Γαλατούμος) και Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού ΑΜΘ (Αθανάσιος
Τσώνης)
10.15-10.35 Η ανάγκη της οικολογικής ισορροπίας (Γιώργος
Κρεμλής)
10.35-10.55 Ο ρόλος της επιστήμης για την αειφόρο ανάπτυξη και
το μέλλον (Prof. Marina Fischer Kowalski)
10.55-11.15 Η πολιτιστική κληρονομιά της Σαμοθράκης (Δόμνα
Τερζοπούλου & Λίλα Σαμπανοπούλου)
11.15-11.35 Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και δράσεις (Νικόλαος
Σκουλικίδης)
11.35-11.50 Ερωτήσεις & Συζήτηση
11.50-12.10 Αειφόρος Τουρισμός και Πολιτισμός (Δρ Ιωάννης
Παππάς)
12.10-12.30 Συνέργειες για την προστασία της Πολιτιστικής μας
Κληρονομιάς και του Περιβάλλοντος (Δρ Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος)
12.30-12.50 Βέλτιστες Επιχειρηματικές Πρακτικές (Δρ Σπύρος
Αρσένης)
12.50-13.15 Ερωτήσεις& Συζήτηση
13.15-15.00 Διάλλειμα

από διαφορετικούς κλάδους, ενημερώθηκαν και

well as the necessary support so that our cus-

ΠΆΝΕΛ ΣΥΖΉΤΗΣΗΣ

συζήτησαν μαζί μας σχετικά με τις εξελίξεις στο

tomers and drivers feel safe. We have also in-

leasing, την αυτοκινητοβιομηχανία, την κινητι-

tensified our communication with a variety of

the crisis and for the next day. In this context,

15.00-15.30 Γαστρονομία & Πολιτιστική Κληρονομιά (Αγγέλα
Γιαννακίδη)
15.30-16.00 Αειφόρος Τουρισμός (Αφροδίτη Αρβανίτη)
16.00-16.30 Έξυπνη Αγροτική Παραγωγή (Δρ Σπύρος Αρσένης)
16.30-17.00 Τυποποίηση & Branding Αγροτικών Προϊόντων (Κωνσταντίνος Καρτέρης)
17.00-17.45 Ένα σχέδιο ανάπτυξης για τη Σαμοθράκη (Χρυσάνθη
Μόραλη-Αντωνάκη/Δρ Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος/Δρ Σπύρος
Αρσένης/Πάκης Παπαδημητρίου)
17.45-18.15 Συμπεράσματα και Δράσεις (Νικόλαος Γαλατούμος &
Παναγιώτης Καμπούρογλου)

we became even more digital by transferring

ΠΈΡΑΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΈΡΑΣ

οι πελάτες και οδηγοί μας να νοιώθουν ασφαλείς. Επίσης, εντείναμε την επικοινωνία μας με
πληθώρα newsletters και άρθρων στο blog μας,
με στόχο τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με την
αποτελεσματική διαχείριση στόλου τόσο κατά
τη διάρκεια της κρίσης όσο και για την επόμενη ημέρα. Στο πλαίσιο αυτό, γίναμε ακόμη πιο
digital μεταφέροντας τις εκδηλώσεις μας στο

κότητα, τη βιώσιμη μετακίνηση και φυσικά την
επόμενη ημέρα.
What’s next?

e-Events
by LeasePlan Hellas
It is true that COVID-19 has changed our daily routine. During this time, we stayed home,

newsletters and articles on our blog, with the
aim of continuously informing our audience
about effective fleet management both during

our events to the online environment. With optimism and insight, we have already organized
two e-Events for our customers and partners.

2Η ΜΈΡΑ (30.08.2020) σε συνεργασία με το Sustainable
Samothraki
Ανάλυση και σχεδιασμός στρατηγικών σε συνεργασία μεταξύ των
συμμέτοχων (Stakeholders) και επιστημόνων

able mobility and of course the next day.

10.00 -10.45 Μια νέα ερευνητική πρωτοβουλία υπό προετοιμασία:
«Εύρεση στρατηγικών για την αειφορία για ένα ελληνικό νησί»
(Marina Fischer-Kowalski)
10.45-11.30 Ερωτήσεις και απαντήσεις
11.30-12.30 Παράλληλες ομάδες εργασίας για τη συζήτηση των
προτεινόμενων στρατηγικών
12.30-13.30 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις ομάδες
εργασίας
13.30-14.00 Τελική συζήτηση ολομέλειας και ολοκλήρωση της
στρατηγικής

What’s next?

ΛΉΞΗ ΤΟΥ SAMOTHRAKI OPEN FORUM 2020

During these, more than 100 market executives
from different industries were informed and
discussed with us about developments in leasing, the automotive industry, mobility, sustain-

Απόγευμα:
Ευκαιρία για συνομιλίες με εμπλεκόμενους επιστήμονες (με ατομικό ραντεβού) ή / και βιωματική εμπειρία.
Nota Bene: Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.

DAY 1 (29.08.2020)
Protecting our Cultural Heritage, Environment
and Entrepreneurship

DISCUSSION PANEL
15.00-15.30 Gastronomy & Cultural Heritage (Aggela Giannakidi)
15.30-16.00 Sustainable Tourism (Afroditi Arvaniti)
16.00-16.30 Smart Agricultural Production (Dr Spyros Arsenis)
16.30-17.00 Product Standardization, Packaging & Branding
(Konstantinos Karteris)
17.00-17.45 A plan for Samothraki’s sustainable (Chrysanthi MoraliAntonaki/Dr Konstantinos
Rigopoulos /Dr Spyros Arsenis/
Pakis Papademetriou)
17.45-18.15 Conclusion & Actions (Nikolaos Galatoumos &
Panagiotis Kambouroglou)
END OF 1ST DAY
DAY 2 (30.08.2020)
Exploring and designing strategies in collaboration with
stakeholders and scientists
10.00 -10.45 A new research initiative in preparation: „Finding
strategies towards sustainability for a Greek island“ (Marina
Fischer-Kowalski)
10.45-11.30 Questions and answers
11.30-12.30 Parallel working groups for the discussion of the
strategies proposed
12.30-13.30 Presentation of the results from the working groups
13.30-14.00 Final plenary discussion and closing
END OF THE SAMOTHRAKI OPEN FORUM 2020
Afternoon:
Opportunity for talks with scientists involved (by individual
appointment) and/or experiential activities.
Nota Bene: The Program is subject to changes.
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H INTERAMERICAN ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ
ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ
Κατά την κρίση της πανδημίας,
αποδεικνύεται για μία ακόμη
φορά πως τη διέξοδο στη διαχείριση του φόβου τη δίνει η
κοινωνική συνείδηση, ατομικά
και συλλογικά. Άλλωστε, μόνο
η συνείδηση μπορεί να φωτίσει την αξία της Ευθύνης και
να τη μετατρέψει σε αξία Πράξης.
Για την INTERAMERICAN, η
μετάβαση στις Πράξεις κατά
τη διάρκεια της κρίσης έχει
τρεις άξονες: την ενσωμάτωση
του σχεδιασμού των ενεργειών στην εταιρική Στρατηγική
Sustainability, την κινητοποίηση των Εργαζομένων και τις
Συνεργασίες.
Έτσι, οι εταιρικές πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν σε 5 πυλώνες, όπου συνέπραξαν ως
«ενεργοί πολίτες» ο Οργανισμός INTERAMERICAN, το Ανθρώπινο Δυναμικό και οι Κοινωνικοί Εταίροι (επιχειρήσεις,
NGOs). Στην ελληνική λέξη
«Συνεργασία», το πρόθεμα
“Συν” δεν έχει μόνο το νόημα
του “μαζί” αλλά και της προστιθέμενης αξίας, του “επιπλέον”.
Η αποστολή του Οργανισμού
«να βοηθά τους ανθρώπους
να ζουν με ασφάλεια, περισσότερο και καλύτερα», στον σχεδιασμό και τις πρακτικές του
Corporate Social Responsibility
έχει αντίκρυσμα στους 17
Sustainability
Development

Goals του Ο.Η.Ε. Ειδικότερα
κατά την κρίση της πανδημίας,
τέθηκαν ως προτεραιότητα οι
Στόχοι της καλής υγείας (Στόχος 3), της αντιμετώπισης της
φτώχειας και της πείνας (Στόχοι 1 και 2), της ποιοτικής εκπαίδευσης (Στόχος 4) και των
βιώσιμων πόλεων (Στόχος 11).
Συνεπώς, η INTERAMERICAN
ανέπτυξε ενέργειες για την
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (1ος πυλώνας):
δωρεά 7 κλινών για Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας, 5 φορητών υπερηχοτομογράφων,
υποστήριξη κρατικών νοσοκομείων και δωρεά πλατφόρμας
για την εξ αποστάσεως διαχείριση συμπτωμάτων Covid-19.
Επίσης, ενίσχυσε τις υγειονομικές δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης (2ος πυλώνας) και
συγκεκριμένα, του Δήμου Αθηναίων. Ακόμη, ανέλαβε πρωτοβουλίες για την υποστήριξη
ευπαθών κοινωνικών ομάδων
(3ος πυλώνας) με προσφορά
τροφίμων 4,3 t όπου συνέδραμαν εθελοντικά και εργαζόμενοι, καθώς και υγειονομικού
υλικού. Προσέφερε στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα (4ος
πυλώνας) με την Anytime 1.500
tablets για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση μαθητών. Τέλος,
η INTERAMERICAN ανέπτυξε
σειρά ενεργειών ενημέρωσης
και προστασίας της υγείας των

εργαζομένων και των πελατών
της (5ος πυλώνας), με πιο χαρακτηριστική την εφαρμογή
medi-ON για την πρωτοβάθμια
διαχείριση συμπτωμάτων νόσου.
Σε ορισμένες ενέργειες, ο
Οργανισμός
συνεργάστηκε
(Στόχος 17 των SDGs) με άλλες επιχειρήσεις: Philips Hellas,
Autohellas-Hertz, Kotsovolos,
καθώς και με κοινωνικούς
φορείς. Και ακόμη, κινητοποίησε τους εργαζομένους της
INTERAMERICAN Assistance
για τη διανομή γευμάτων σε
άστεγους και τη συλλογή υγειονομικών μασκών από εθελοντές κατασκευαστές (μοδίστρες) που παραδόθηκαν σε
μονάδες υγείας.
Συνοψίζοντας, η INTERAMERICAN, ως μια από τις ηγετικές
επιχειρήσεις στην Ελλάδα που
μπορούν να λειτουργήσουν
υποδειγματικά για τη βιωσιμότητα και κατά τη διαχείριση της
κρίσης (The Most Sustainable
Company), κάνει την ευθύνη
έργο στην παρούσα συγκυρία
της κρίσης, στο πλαίσιο της
ευρύτερης στρατηγικής που
έχει χαράξει και της πρωτοπορίας που τη χαρακτηρίζει στην
ελληνική ασφαλιστική αγορά.

INTERAMERICAN
FOR PUBLIC HEALTH AND
SOCIAL SOLIDARITY
During the pandemic crisis it
was once again proven that
personal and collective social awareness provide the
way out of managing fear.
It is only awareness that can
illuminate the value of Responsibility and convert it
into the value of Action.
INTERAMERICAN
moved
towards Actions during the
crisis along three axes: the
incorporation of action planning into corporate Strategic
Sustainability, the mobilisation of Employees, and Collaborations.

pandemic crisis, priority was
given to the Goals of good
health (Goal 3), fighting poverty and hunger (Goals 1 and
2), quality education (Goal 4),
and sustainable cities (Goal
11)
Therefore,
INTERAMERICAN developed actions to
strengthen
the
National
Health System (1st pillar): donation of 7 Intensive Care Unit
beds, 5 portable ultrasound
machines, support of state
hospitals, and donation of the
platform for remote Covid-19
symptom management.

Thus, corporate initiatives
were developed on five (5)
pillars. The INTERAMERICAN
Organisation,
Human
Resources, and Social Partners
(businesses, NGOs) collaborated as “Active citizens”
on these 5 pillars. The Greek
word for “Cooperation” is
“Synergasia”, and the prefix
“Syn” means both “together”
and “more”, in the sense of
added value.
The mission of the Organisation “to support people to
live safer, longer, better” can
be seen in the design and
practices of Corporate Social
Responsibility, which reflect
the 17 Sustainability Development Goals of the U.N.
More specifically, during the

Furthermore, it also supported local government healthcare structures (2nd pillar),
specifically, those of the Municipality of Athens. In addition, it undertook initiatives
to support vulnerable social
groups (3rd pillar), by supplying 4.3 tons of food — with
the help of volunteers and
employees — as well as medical equipment. It contributed to the public education
system (4th pillar) through
Anytime, by providing 1500
tablets for distance learning
for students. Lastly, INTERAMERICAN developed a series of actions to inform and
protect the health of its employees and customers (5th
pillar), the most character-

istic of these being the medi-ON application for the primary management of illness
symptoms.
In some actions the Organisation collaborated (Goal 17
of the SDGs) with other businesses: Philips Hellas, Autohellas-Hertz, Kotsovolos, as
well as with social actors. It
also mobilised INTERAMERICAN Assistance employees
for the distribution of meals
to the homeless and for the
collection of medical masks
made by volunteer fabricators (seamstresses), which
were delivered to medical
units.
To conclude, as one of the
leading companies in Greece
that is able to operate as
a model of sustainability
and crisis management (The
Most Sustainable Company),
INTERAMERICAN is putting its corporate responsibility into practice during
the present pandemic crisis, within the framework of
its overall strategy and the
ground-breaking
services
it provides to the insurance
market of Greece.
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BUSINESS
OPINION
ΜΈΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ- MEASURES TO PROTECT THE
ΚΉΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ GREEK TOURIST INDUSTRY
του Θεοδώρου Δεληγιαννάκη

by Theodore Deligiannakis

Μετά από δύο μήνες πρωτοφανών συνθηκών, ήρθε η στιγμή η
Ελλάδα να αρχίσει να ανακάμπτει από τις οικονομικές συνέπειες του lockdown. Οι επιχειρήσεις ανοίγουν ξανά, έχοντας κατά
νου το ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας που
εμπνέει ανησυχία. Από την πλευρά της, η Κυβέρνηση, με στόχο την ασφαλή επανεκκίνηση, εξέδωσε σειρά ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων περιορισμού του κινδύνου της διασποράς
του κορωνοϊού βάσει των οποίων λειτουργούν οι διάφοροι κλάδοι.
Ένας από τους κλάδους που βρίσκεται αντιμέτωπος με δυσκολίες είναι ο τουριστικός. Η λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας είναι πολύ ευαίσθητη σε εξωγενείς παράγοντες, πολλώ δε
μάλλον στο πλήγμα του COVID19 λόγω του χρονισμού της επιδημίας. Η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να συνδράμει την
τουριστική βιομηχανία, υιοθέτησε ρυθμίσεις με σκοπό τη θωράκισή της από αγωγική αξίωση για αστική ευθύνη (άρθρο 60,
παρ. 5, Ν. 4688/2020) και ενέκρινε ειδικά
πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου
για την ασφαλή λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων (ΚΥΑ 1881/2020).
Από τη μια, θα μπορούσε να ισχυριστεί
κανείς ότι η ελληνική κυβέρνηση έπραξε
σωστά μέσα σε λίγο χρόνο. Από την άλλη,
οι συγκεκριμένες πράξεις δεν αποτελούν
πανάκεια. Δυστυχώς δεν υφίσταται ένα
γενικό δίκτυ ασφαλείας για αστική ευθύνη. Αν, παραδείγματος χάριν, προσφύγει
κάποιος πελάτης στη δικαιοσύνη επικαλούμενος τον Κανονισμό 1215/2012 της
ΕΕ, τότε αμφισβητείται η δικαιοδοσία των
δικαστηρίων και το εφαρμοστέο δίκαιο και
αποδυναμώνεται το άρθρο 60 του Νόμου
4688/2020.
Επιπλέον, ο ξενοδοχειακός κλάδος καλείται να προχωρήσει σε λήψη κατεπειγόντων
μέτρων και προφυλάξεων, όπως ορίζει η
ΚΥΑ 1881/2020, ενώ σε περίπτωση μη-συμ- Theodorus Deligiannakis,
μόρφωσης κινδυνεύει με επιβολή διοικητι- LL.M. in EU Law
κών προστίμων, άσκηση ποινικής δίωξης,
δίωξης για παραβίαση εργατικής νομοθεσίας, συμβατικών σχέσεων και του δικαίου των αδικοπραξιών. Θα μπορούσε κάποιος
να ισχυριστεί ότι η επανέναρξη λειτουργίας των πάσης φύσεως
τουριστικών επιχειρήσεων εγκυμονεί αυξημένους κινδύνους για
δύο λόγους: πρώτον, λόγω του χαμηλού αριθμού προσέλευσης
τουριστών (10 - 15 % σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά δεδομένα) και, δεύτερον, εξαιτίας των πιθανών νομικών συνεπειών για
τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Αν και, προφανώς, δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τους ξένους
επισκέπτες να έρθουν στην Ελλάδα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα φιλόξενο περιβάλλον, όσο
το δυνατόν πιο ασφαλές, για όσους επιλέξουν να επισκεφθούν
τη χώρα. Εφόσον όλες οι επιχειρήσεις εφαρμόσουν κατά γράμμα τα αντίστοιχα ειδικά πρωτόκολλα, όλα θα πάνε καλά. Έτσι,
θα δείξουμε στους ξένους επισκέπτες πως πράγματι η Ελλάδα
είναι πανέτοιμη να τους υποδεχτεί φέτος και πως θα τους αναμένουμε και την επομένη χρονιά!

After two months of new and unusual circumstances, it
is time for Greece to start recovering from the economic
consequences of the lockdown. Businesses are rebooting
and reopening against the backdrop of a possible second
outbreak, which is a major cause οf concern. In the meantime, the Greek government, aiming at a “safe” restart, has
issued a series of health and hygiene protocols to minimize
the risk of infection in the daily operations of various industries.
One industry facing a difficult time ahead is tourism. The
tourist industry, much like a delicate flower, is extremely
vulnerable to external factors impacting its operations,
even more so in the case of the COVID19 outbreak given its
timing. To stimulate the tourist industry, the Greek government has taken measures to protect it
from civil liability claims (art. 60, par.
5, 4688/2020) and adopted a protocol for safe business operations in the
hospitality industry (JMD 1881/2020).
On the one hand, one could argue
that the Greek government made all
the right choices within a short period of time. On the other hand, such
legislative acts are not bulletproof.
Unfortunately, there is no such thing
as a general liability clause safety
net. Should a foreign plaintiff, e.g.
a consumer, ask that EU Regulation
1215/2012 be enforced, the applicable
law and the jurisdiction of the courts
can be challenged, disempowering
art. 60 4688/2020.
Moreover, the hospitality industry is
expected to make a number of steps,
as listed in JMD 1881/2020, while failure to act upon reopening could initiate legal proceedings
involving tort law, contract law, labor law, criminal prosecution and administrative fines. People might claim it is
too risky to re-open for the season for two reasons: first,
due to the low number of incoming tourists (10 - 15 % compared to the same time last year) and, secondly, because
of the possible legal consequences hotels could be facing.
Though, obviously, we cannot force tourists to come over,
what we can do is create a hospitable environment that is
as safe as possible for those who choose to visit Greece.
Should each and every business follow official state protocols and rules to the letter, everything will be fine. This
is the way to show visitors that Greece is indeed ready
to welcome them and that next year we will definitely be
there to welcome them again!

Η INTRALOT ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ
COVID-19

INTRALOT
ENSURES BUSINESS
CONTINUITY DURING
COVID-19
by Dr. Chris Dimitriadis

Από τον κ. Χρήστο Δημητριάδη
«Σε αυτούς τους πρωτόγνωρους για την ανθρωπότητα καιρούς, εμείς στην INTRALOT θεωρούμε καθήκον και υποχρέωση να προστατεύσουμε τους πελάτες μας και τις κοινωνίες
τις οποίες υπηρετούν ενώ φροντίζουμε τους
εργαζομένους μας και προετοιμαζόμαστε για
την επομένη ημέρα.
Ο

κόσμος

άλλαξε

και

είμαστε

έτοιμοι

“In these unprecedented times for humanity, supporting our customers and the societies they serve, while protecting our employees and preparing for the next day, is
what we at INTRALOT feel is our duty and
mission.
The world has changed and we are ready
to further enable our customers, through

να εξοπλίσουμε περαι-

technology,

τέρω τους πελάτες μας

tribute to good causes

με προηγμένες στην τε-

and the reconstruction

χνολογίες, ώστε συνεχί-

of societies hit by the

σουν να συμβάλουν στο

pandemic, as well as to

κοινωνικό έργο και στην

offer reliable services

ανασυγκρότηση

and high quality prod-

των

to

con-

κοινωνιών που έπληξε η

ucts in the digital era.

πανδημία, καθώς και να

We currently make use

παρέχουμε

αξιόπιστες

of technology to work

υπηρεσίες και προϊόντα

efficiently from a dis-

υψηλής ποιότητας στην

tance. We are creative,

ψηφιακή εποχή.

resilient,

Αυτό τον καιρό, αξιοποιούμε την τεχνολογία

and

Dr. Chris Dimitriadis,
Group CEO, INTRALOT

optimistic

forward-thinking,

identifying

ways

of

enabling our industry

προκειμένου να εργααπόσταση.

through digital technologies. We remain

Δημιουργικοί, ανθεκτικοί, αισιόδοξοι και δι-

connected and as eager as ever to serve our

ορατικοί, εντοπίζουμε τους τρόπους με τους

customer needs in the best possible way.

οποίους η ψηφιακή τεχνολογία ενισχύει τον

We wish everyone remain safe and follow

κλάδο μας. Παραμένουμε ενωμένοι και πρό-

instructions to contribute to public health

θυμοι όσο ποτέ, να ανταποκριθούμε στις

and the safety of ourselves and our loved

ανάγκες των πελατών μας με τον καλύτερο

ones.”

ζόμαστε

αποτελεσματικά

από

δυνατό τρόπο.
Μείνετε ασφαλείς και ακολουθήστε τις οδηγίες των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, προστατεύοντας εσάς και τους αγαπημένους σας».
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GUARDIAN TELEMATICS

GUARDIAN TELEMATICS

SIGFOX HELLAS

SIGFOX HELLAS

Η Guardian Telematics είναι μια εταιρεία παραγωγής λογισμικού και προϊόντων τηλεματικής με εξειδίκευση στον
ασφαλιστικό τομέα. Έφερε την τηλεματική στις ασφάλειες
στην Ελλάδα και Κύπρο ξεκινώντας το έργο BuyTheMile.
Στην Guardian Telematics σχεδιάζουμε, δημιουργούμε και
αντιπροσωπεύουμε στην Ελληνική αγορά καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες:

Guardian Telematics, a software and telematics manufacturing company specializing in the insurance sector. We
brought telematics to insurance in Greece and Cyprus by
starting the BuyTheMile project.
Our Work in Guardian Telematics involves the design, creation and representation of innovative products and services
in the Greek market:

Η κορυφαία υπηρεσία συνδεσιμότητας του Διαδικτύου των

The world’s leading Internet of Things connectivity service,

Πραγμάτων στον κόσμο, είναι ήδη διαθέσιμη σε 65 χώρες

is already available in 65 countries and on every continent.

και σε κάθε ήπειρο. Το δίκτυο Sigfox είναι πραγματικά το

The Sigfox network is really the unique global network and

μοναδικό παγκόσμιο δίκτυο και οικοσύστημα λύσεων IoT,

ecosystem of IoT solutions, with integrated access technol-

με ενιαία τεχνολογία πρόσβασης και διαχείρισης δεδομέ-

ogy and data management. Help businesses unlock their

νων. Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να ξεκλειδώσουν το πλήρες

full potential by leveraging Sigfox’s global IoT network.

• Solutions for the monitoring and management of fleets
and assets for the maintenance, disposal, control and
movement of vehicles or containers and their contents.

συνεργατών της Sigfox .Οι συσκευές και η συνδεσιμότητα

Sigfox devices and connectivity are often cheaper than

Sigfox είναι πολλές φορές φθηνότερες από αντίστοιχες

traditional alternative networks. The extremely low power

εναλλακτικών παραδοσιακών δικτύων. Η εξαιρετικά χαμηλή

consumption gives a very long life to the solutions based

κατανάλωση ισχύος προσδίδει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής

on the Sigfox protocol. Easy installation and high autonomy

στις λύσεις που βασίζονται στο πρωτόκολλο Sigfox.

of devices without the need for maintenance mean lower

• Λύσεις παρακολούθησης και διαχείρισης επιχειρησιακών
στόλων και περιουσιακών στοιχείων για τη συντήρηση, τη
διάθεση, τον έλεγχο και την κίνηση των οχημάτων ή των
εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και του περιεχομένου αυτών.
• Ασφαλιστικές λύσεις Pay as and How you Drive, ο συνδυασμός της τηλεματικής με την ασφάλιση, αξιοποιεί την τελευταία τεχνολογία Μ2Μ για να συλλάβει λεπτομερείς πληροφορίες οδήγησης και περιβαλλοντικά δεδομένα για την
αξιολόγηση της πραγματικής συμπεριφοράς του κινδύνου
και την βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής στην ασφάλιση
αυτοκινήτων ανάλογα με την χρήση του οχήματος.
• Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στα συστήματα τηλεματικής επιτρέπει τον εντοπισμό προσώπων που χρήζουν ιατρικής βοήθειας ή πρέπει να αναζητηθεί γρήγορα και έγκαιρα
η θέση τους.
Πελάτες μας είναι οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες
σε Ελλάδα και Κύπρο. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι
πελάτες μας, φαίνεται στις εταιρικές μας αξίες αλλά και
στην δημιουργία και διατήρηση του καλού ονόματος, που
έχουμε αποκτήσει στην αγορά τηλεματικής με έμφαση στην
αφοσίωση και στην επιτυχία κάθε έργου που αναλαμβάνουμε, την ουσιαστική καινοτομία για την εταιρεία σε όλα τα
προϊόντα της και την εμπιστοσύνη και προσωπική ευθύνη σε
όλες τις εταιρικές της σχέσεις.

• Combining telematics with insurance, leverages the latest
M2M technology to capture detailed driving information
and environmental data for rating true risk behavior and
better pricing policy on car insurance depending on vehicle
use.
• The use of this technology in telematics systems makes it
possible to identify people who need medical help or their
position should be searched quickly and in a timely manner.
Our customers are the biggest insurance companies in
Greece and Cyprus. The trust that our customers show us
can be seen not only in our corporate values but also in
the creation and maintenance of the good name we have
acquired in the telematics market with emphasis on the
dedication and success of every project we undertake, the
essential innovation for the company in all its products,
trust and personal responsibility in all of its corporate relationships.
info

www.guardiantelematics.gr

δυναμικό τους, αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο ΙοΤ των

total solution cost (TCO) and the first truly mass-scale senΗ εύκολη εγκατάσταση και η μεγάλη αυτονομία των συ-

sor interface technology. The Sigfox network has unique

σκευών χωρίς την ανάγκη συντήρησης σημαίνουν χαμη-

built-in security and high operational reliability along with

λότερο συνολικό κόστος λύσης και την πρώτη πραγματική

huge capacity. Sigfox’s ultra-tight bandwidth transmission

τεχνολογία διασύνδεσης αισθητήρων σε μαζική κλίμακα.

is extremely tolerant of all interference. The star network
architecture is very robust and offers guaranteed levels of

Το δίκτυο Sigfox διαθέτει μοναδική ενσωματωμένη ασφά-

service. Sigfox is also free from DDoS attacks and malware,

λεια και μεγάλη επιχειρησιακή αξιοπιστία μαζί με τεράστια

due to its low message load.

χωρητικότητα. Οι συσκευές Sigfox είναι έως και 300 φορές
πιο ενεργειακά αποδοτικές από τις παραδοσιακές κινητές
συσκευές IoT και όλα τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας
Sigfox έχουν σχεδιαστεί για εξοικονόμηση ενέργειας και
αποτελεσματική απόδοση.

info

www.sigfox.gr
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ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

INSTITUTE OF
ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ιδρύθηκε
το 2005. είναι ένας ερευνητικός οργανισμός, που επικεντρώνεται στην προώθηση της Επιχειρηματικότητας για
όλους. Η κύρια δραστηριότητα του IED είναι να συνδέσει
την έρευνα και την καινοτομία με την αγορά εργασίας.
Η αποστολή του IED είναι να αναγνωρίσει, να υποστηρίξει και να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα ως κρίσιμο
παράγοντα για την ανάπτυξη και τη συνοχή των κοινωνιών. Διεξάγουμε έρευνα και παρέχουμε καινοτόμες,
ρεαλιστικές λύσεις κατά παραγγελία που διευκολύνουν
την επιχειρηματικότητα και προωθούν την απασχολησιμότητα. Επενδύοντας στην καινοτομία, παρέχουμε βιώσιμες
λύσεις σε όλες τις επιχειρηματικές προκλήσεις.

Established in 2005, the Institute of Entrepreneurship Development (IED) is a research organization, focused on the
promotion of Entrepreneurship for everyone. IED’s main activity is to connect research and innovation with the labor
market through the implementation of European projects.

Έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 200 ευρωπαϊκά
έργα και μετά από συνεργασία με περισσότερους από
2.200 συνεργάτες από όλο τον κόσμο, πέτυχαμε τον πρωταρχικό μας στόχο. Είμαστε ένα Κέντρο Αριστείας στον
τομέα της Επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη.
Για να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να χτίσουν λαμπρές καριέρες και να ξεκινήσουν
τη δική τους επιχείρηση.
Συνδέουμε τις νεοσύστατες επιχειρήσεις με επενδυτές,
φορείς και, γενικά, με τους ενδιαφερόμενους του οικοσυστήματος Startup εταιριών σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.

Having implemented more than 200 European projects,
and after collaborating with more than 2.200 partners
from all over the world, we have accomplished our primary
goal. We are a Center of Excellence in the field of Entrepreneurship across Europe. To enhance entrepreneurship,
we create educational material that can help people build
bright careers and start their own business. We connect
the startups with investors, policymakers and, generally,
with the stakeholders of the startup ecosystem at a national and European level.

Στο IED προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους
και εταιρείες στην ψηφιακή νοοτροπία, σε τεχνολογικές
πλατφόρμες και εργαλεία, παρέχοντάς τους τις δεξιότητες για το μέλλον. Συνδέουμε εταιρείες, νεοσύστατες
επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες μέσα από ένα
οικοσύστημα επιχειρηματικότητας με κύριο πυλώνα την
ψηφιακή καινοτομία.
Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2020, θα κυκλοφορήσει η νέα
μας διαδικτυακή πλατφόρμα μαθημάτων, IED Academy,
με σκοπό να φέρει τους ανθρώπους ένα βήμα πιο κοντά
στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, μέσω του
ψηφιακού γραμματισμού.
Τέλος, για την επόμενη περίοδο, η ομάδα πρόκειται να
αναλάβει μια νέα επιχειρηματική επιχείρηση. Την δημιουργία ενός οικοσυστήματος για την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και την δημιουργία ενός κόμβου
σύνδεσης (connecting hub) για την καινοτομία και τις
επιχειρήσεις.

IED’s mission is to recognize, support, and enhance entrepreneurship as a crucial factor in the development and
cohesion of societies. We conduct research and provide
innovative custom-made realistic solutions that facilitate
entrepreneurship and promote employability. By investing
in innovation, we provide viable solutions to all entrepreneurial challenges.

At IED we try to educate people and companies in the
digital mentality, technology platforms and tools, providing
them with the skills for the future. We connect corporations, startups and young talent in an ecosystem of entrepreneurship having digital innovation as its main pillar.
By the end of July 2020 our new online course platform
IED Academy will be released, bringing people one step
closer to entrepreneurship and innovation, through digital
literacy. Finally, for the next period the team is going to
undertake a new business venture. To establish an ecosystem for European Entrepreneurship in Europe and to create
a connecting hub for innovation and business.

info

www.ied.eu
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Carglass® Ελλάδος: Σκοπός μας να κάνουμε τη
Διαφορά δείχνοντας πραγματικό ενδιαφέρον –
Εφαρμογή Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας
Η Carglass® Ελλάδος, με την υπευθυνότητα και το ενδιαφέρον που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία της όλα αυτά τα χρόνια,
λειτούργησε απρόσκοπτα κατά τη διάρκεια της υγειονομικής
κρίσης με πρωταρχικό σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής μετακίνησης των οδηγών, όπου αυτή ήταν απαραίτητη.
Στο πλαίσιο της προστασίας των πελατών και των Ανθρώπων
της, η εταιρεία έθεσε άμεσα σε ισχύ το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΒCP) προσαρμόζοντάς το συνεχώς στις προκλήσεις που καθημερινά προέκυπταν.
Η Carglass® Ελλάδος έθεσε ως πρωταρχικό στόχο την αδιάλειπτη συνεισφορά στην Κοινωνία μέσα από τις υπηρεσίες
που παρέχει για την απαραίτητη συντήρηση των οχημάτων
- επαγγελματικών, κρατικών και ιδιωτικής χρήσης -πάντα με
κύριο άξονα την ασφάλεια και προφύλαξη της υγείας όλων
των εμπλεκομένων. Η εταιρεία εξυπηρέτησε με σαφή προτεραιότητα κρατικά και δημοτικά οχήματα, το έργο των οποίων
είναι αδιαμφισβήτητα σημαντικό, ειδικά στη διάρκεια αυτής
της περιόδου. Παρείχε δε, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τις υπηρεσίες της αφιλοκερδώς προκειμένου να συνεισφέρει στην επιβαρυμένη καθημερινή λειτουργία κρατικών
φορέων και οργανισμών.

ανεφοδιασμού της από όλους τους εγκεκριμένους προμηθευτές κρυστάλλων παγκοσμίως.
Συνεπώς, η Carglass® Ελλάδας είναι σε θέση να εγγυηθεί
την επάρκεια των προμηθειών της αλλά ταυτοχρόνως και
την ποιότητα των κρυστάλλων που τοποθετούνται, τα οποία
είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές Κατασκευαστών Πρωτότυπου Εξοπλισμού (OEM).

Η Carglass® Ελλάδος, χάρη στην παγκόσμια δυναμική και τις
πολύ ισχυρές συνεργασίες του Ομίλου Belron, του οποίου
είναι μέλος, διασφάλισε εγκαίρως την απρόσκοπτη ροή του

23

Carglass® Greece:
We aim to make a Difference with Genuine due Care –
Our Business Continuity Plan
Carglass® Greece, with the same heightened sense of caring
and responsibility, typical of its philosophy through the years,
seamlessly proceeded with its operations during the global
health crisis aiming, first and foremost, to ensure the safe movement of vehicles and drivers wherever necessary.

Θέτοντας πάντα στο επίκεντρο τον Άνθρωπο, η εταιρεία έλαβε εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προφύλαξη
του προσωπικού και των πελατών, διασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες της παρέχονται σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον. Σημαντικό μέρος του προσωπικού, το οποίο καλύπτει
όλα τα τμήματα της εταιρίας, εργάστηκε απομακρυσμένα
ενώ, παράλληλα, έχουν εφαρμοστεί μέτρα προφύλαξης των
εργαζομένων στο Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και στα Κεντρικά Γραφεία.

Ειδικότερα, για τα Εταιρικά καταστήματα ισχύουν επιπλέον
ισχυρότερα μέτρα που αφορούν στην προφύλαξη του προσωπικού και των πελατών, όπως παροχή γαντιών για υποχρεωτική χρήση από τους πελάτες, απολύμανση του εσωτερικού
Διαθέτοντας πανελλαδικό δίκτυο εταιρικών καταστημάτων, των οχημάτων, περιορισμένη παραμονή πελατών στους χώη Carglass® έχει τη δυνατότητα να εγγυηθεί όχι μόνο την ρους των καταστημάτων, διαρκής και σχολαστικός καθαριαπρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεών της αλλά και σμός επιφανειών, χεριών και εργαλείων.
την καθολική λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας προκειμένου να προστατευτούν οι πελάτες, οι Άνθρωποι Τα μέτρα προφύλαξης, τα οποία έχουν εφαρμοστεί καθολικά
της εταιρείας και οι συνεργάτες της. Παράλληλα, τα εταιρικά σε όλες τις εταιρικές εγκαταστάσεις, και η απρόσκοπτη πακαταστήματα διασφαλίζουν ότι οι αυτοκινητιστές συνεχίζουν ροχή των υπηρεσιών αποτελούν για την εταιρεία έναν τρόπο
να απολαμβάνουν το σταθερά υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης συνεισφοράς στην πρωτόγνωρη περίοδο που βιώνουμε αλλά
μέσα από τις διαδικασίες και τον κεντρικοποιημένο ποιοτικό και μια εγγύηση πως η Carglass® Ελλάδος είναι πάντα διαθέέλεγχο της εταιρείας.
σιμη για την ασφάλεια και τη διευκόλυνση των πελατών.
Ταυτοχρόνως, η Carglass® Ελλάδος, συνεισφέροντας στον
περιορισμό των μετακινήσεων, ενίσχυσε περαιτέρω το στόλο των κινητών μονάδων εξυπηρέτησης με προσθήκες οχημάτων πανελλαδικά. Μέσω των πλήρως εξοπλισμένων μονάδων, οι οποίες λειτουργούν στις ευρύτερες περιοχές των
εταιρικών καταστημάτων, οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετηθούν στο χώρο τους για επισκευή ή αντικατάσταση κρυστάλλων με την ίδια ασφάλεια, και το ίδιο επίπεδο εξειδίκευσης,
που θα απολάμβαναν σε ένα κατάστημα.
Στον ίδιο άξονα περιορισμού των περιττών μετακινήσεων, η
εταιρεία διαθέτει ιδιολειτουργούμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών καθώς επίσης και online ολοκληρωμένο διακαναλικό σύστημα εξυπηρέτησης, άμεσα προσβάσιμο από
όλες τις συσκευές. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες μπορούν
να κλείνουν απομακρυσμένα το ραντεβού τους, είτε επικοινωνώντας άμεσα με εκπρόσωπο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ή επιλέγοντας οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα
διαθέσιμα κανάλια (online booking, web chat, φόρμα email,
Messenger/ Chatbot κ.α.).

ISSUE#22 | July2020

ly-specialised manner and without them having to go to a physical store.
Aimed at keeping unnecessary traffic and movement to a minimum, our Company has its own Customer Service Centre as
well as an on line integrated across-the-board service system,
which all mobile appliances can access directly. Users may now
make their appointments remotely, communicate directly with
a Customer Service rep or opt for other communication channels (online booking, web chat, email, Messenger/ Chatbot etc.).
Carglass® Greece, thanks to the global dynamics and strong
partnerships of the Belron Group, which it is a member of, secured the unimpeded flow of its supply, through all of its approved and certified suppliers the world over in a timely manner.
Therefore, Carglass® Greece vouches for the sufficiency of
its supplies and also for the quality of its car windows, which
come with an Original Equipment Manufacturer (OEM) recommendation.

Forever people-oriented, our Company took, right on time, all
the necessary measures to protect the staff and its customers
with services provided within the safest context possible. A
In the context of protecting its customers and its People, our significant part of our staff, from every company department,
Company promptly rolled out its Business Continuity Plan worked from home while, at the same time, personnel protec(BCP), which it adjusted to the various daily challenges as they tion measures were taken at the level of our Supply Chain
happened.
Centre, our Customer Care Centre and our Headquarters.
Carglass® Greece is set onto helping the community, and society as a whole, via the services it provides for the maintenance of vehicles, be they professional, public or private. Our
company’s main focus has always been on health and hygiene,
protecting and guaranteeing the safety of everyone involved.
The Company gives clear precedence in servicing the fleet of
vehicles of state and local government entities which, no doubt,
perform important tasks, all the more so during a critical juncture. Actually, in most cases, during the health crisis, our Company provided its services pro bono to facilitate the daily workload of state entities and public organisations.

As regards our stores, in particular, additional and stricter
measures apply to protect our staff and our customers, such
as the compulsory use of gloves by customers, disinfecting the
interior of the vehicles, specific limitations to the time customers get to spend inside the store, constant and thorough cleaning of surfaces, hands and tools.

Emergency protection measures, which have been enforced
throughout our corporate facilities, and an unimpeded, seamless, provision of services are a means for our Company to pitch
in during these unprecedented times but also a guarantee that
Carglass® Greece shall always be there to protect customers
Through our panhellenic network of corporate offices and and make their lives easy.
branches, Carglass® is in a position to not only guarantee
the continuous operation of its facilities but also the universal enforcement of all necessary measures to protect customers, company staff, partners and associates. At the same time,
stores and branch offices alike make sure that professional drivers get top-quality service, steadfastly and without fail, thanks
to our own corporate processes and centralised quality control
system.
Carglass® Greece helped limit unnecessary traffic and further
increased its fleet of mobile units all over Greece. These fully-equipped on-the-road units operate within the wider context
of corporate stores and get auto glass replaced or repaired for
customers wherever they may be, in a safe, secure and high-
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RE-OPENING
THE WORLD

ESCAPE FOR THE DAY
AT THE PLAZA RESORT HOTEL

Μέτρα προστασίας από την
KLM για την πρόληψη του
Covid-19
BLUEBIZ PROGRAM: ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ BLUE CREDIT
Σε απαιτητικούς καιρούς, όπως σήμερα, το ταξίδι έχει
γίνει πιο δύσκολο για λόγους που δεν μπορούμε να
ελέγξουμε. Μέσα σ’ αυτή τη δοκιμασία, η KLM θέλει να
λύσει τους όποιους προβληματισμούς μπορεί να έχουν
οι ταξιδιώτες σχετικά με τις μπλε πιστώσεις που λήγουν.
Η αεροπορική εταιρεία θα παρατείνει την ισχύ των μπλε
πιστώσεων για ένα ακόμη έτος. Αυτό σημαίνει ότι οι πιστώσεις δεν θα λήξουν στο τέλος του τρέχοντος έτους
και οι κάτοχοι μπλε κάρτας θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και το 2021. Η KLM και το γκρουπ έχουν
αναπροσαρμόσει την επισκόπηση λογαριασμών όλων
των κατόχων με τη νέα ημερομηνία λήξης.

AND INDULGE YOURSELF IN A
SHORT-YET-SWEET ESCAPE BY THE WATER.

Αποδράστε από την καθημερινότητα
στο Plaza Resort Hotel και απολαύστε μια σύντομη αλλά γλυκιά απόδραση δίπλα στο νερό.
Επωφεληθείτε από την ειδική
προσφορά μας για μια ολόκληρη μέρα
στον παραθαλάσσιο παράδεισο της
Αθηναϊκής Ριβιέρας.
Για την κράτηση σας σε Comfort δωμάτιο επικοινωνήστε μαζί μας

στο +30 2291075000
ΠΑΚΈΤΟ ΗΜΙΔΙΑΜΟΝΉΣ ΜΕ ΧΡΉΣΗ
ΠΙΣΊΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΊΑΣ ΣΤΟ PLAZA
RESORT
To πακέτο διαμονής περιλαμβάνει:
• Ημιδιαμονή 09:30-19:30 σε
Comfort δωμάτιο με θέα πόλη
μόνο με 50€ κατά άτομο
(minimum ατόμων: 2)
• Ομπρέλα, ξαπλώστρες και πετσέτες
για την πισίνα και την παραλία
• Παιδιά ως 8 ετών διαμένουν
δωρεάν
• Παιδιά 9 ετών ως 15 ετών διαμένουν
με επιπλέον κόστος 25€

ΠΤΉΣΕΙΣ KLM
Οι πτήσεις από Αθήνα προς Άμστερνταμ έχουν ξαναρχίσει από τις 15 Ιουνίου και η KLM θα πραγματοποιεί 2
πτήσεις την ημέρα από τις 4 Ιουλίου.

Take advantage of our special offer
and enjoy a full day in the seaside
paradise of the Athens Riviera.

Book your comfort room by contacting
us at +30 22910 75000. Sunbeds, um-

KLM health measures
to prevent
Covid-19
BLUEBIZ PROGRAM: BLUE CREDIT EXTENSION
In challenging times like today, travelling has become more difficult due to reasons beyond your
control. In these trying times, KLM wants to remove
any uncertainty travelers may have about their expiring blue credits. The airline is going to extend the
validity of the blue credits for one more year. This
means that credits will not expire at the end of this
year and Blue card holders will be able to use them
in 2021 too. KLM and the group have adjusted all
holders’ accounts overview with the new expiration
date.

the use of our pool and sandy beach.

KLM FLIGHTS
Flights from Athens to Amsterdam have resumed
since 15th June and KLM will operate 2 flights per
day as of 4th July.

DAILY PACKAGE WITH POOL AND

For all information klm.gr

brellas, and towels are included to enjoy

BEACH USE AT PLAZA RESORT
The package includes:
• Day Use 09:30-19:30 in a Comfort
Room with City View only with 50€
per person (minimum person: 2)
• Umbrella, sunbeds and towels for
the pool and beach
• Children up to 8 years old are free
of charge sharing parents’ room
• Children from 9 to 15 years old cost
25€ sharing parents’ room

www.plaza-resort.com
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HEALTH
NEWS
Πώς επηρεάζει η επιδημία του
κορονοϊού την κατάσταση της
υγείας των ματιών μας

How does the COVID-19
pandemic affect our eyes

Experts are drawing our attention to the fact that we
Οι ειδικοί προειδοποιούν να προσέχουμε τα μάτια μας, ακριmust be careful with our eyes as much as we are with
βώς όπως τα χέρια και το στόμα μας.
our hands and mouth.
Πώς, άραγε, επηρεάζει η επιδημία του κορονοϊού την κατάBut how exactly does the COVID-19 pandemic affect
σταση της υγείας των ματιών μας και πώς μπορούμε να τα προour eyes and how can we protect ourselves, especially
στατεύσουμε, ιδιαιτέρως τώρα το καλοκαίρι;
in the summer?
Όποτε κάποιος βήχει, ή μιλά, δεν αποκλείεται να εκτοξευθούν
Upon sneezing, coughing or talking, droplets are
σταγονίδια και, εσείς, φορώντας μάσκα, έχετε προστατεύσει τη
ejected and as long as you wear a mask, you got your
μύτη και το στόμα -όχι όμως τα μάτια σας.
nose and mouth covered - but not your eyes.
Φορείς και ασθενείς φέρουν τον ιό ακόμη και στα δάκρυά
Coronavirus carriers and patients have
τους, εάν συνεπώς αγγίξουν τα μάτια τους και
viral RNA in their tears, so if they touch
κατόπιν μία επιφάνεια, θα μεταδώσουν τη μόtheir eyes and then a surface, they might
λυνση δεδομένου ότι όποιος ακουμπήσει την
infect the person who touches the same
επιφάνεια θα μεταφέρει τον ιό με τα χέρια στο
surface next.
σώμα του.
Moreover, in case you touch an inΕπιπλέον, αν αγγίξετε μολυσμένη επιφάνεια
fected surface first and your eyes next,
και κατόπιν τα μάτια σας, δεν αποκλείεται να
you could be getting the virus into your
μεταφέρετε τη μόλυνση στους οφθαλμούς
body through your eyes.
σας.
When someone is red-eyed, it does
Αν κάποιος έχει κόκκινα μάτια, μην πανικοnot necessarily mean they have the viβάλλεστε, δε σημαίνει ότι έχει τον ιό. Πάντως,
rus: do not panic. Still, it is expected
γενικότερα, εκτιμάται ότι ποσοστό 1-3% πρόthat 1-3% is going to be infected. Let
κειται να εμφανίσει τον κορονοϊό. Επιπροσθέit also be noted that the virus does not
τως, επισημαίνεται πως ο ιός δεν προσβάλει
attack other parts of the eye’s anatomy
άλλα ανατομικά μέρη του οφθαλμού, ούτε
or the visual pathway. There is, thus, no
την οπτική οδό. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος
reason to worry about your eyesight.
ανησυχίας, ούτε απειλείται η όρασή σας.
IOANNIS DATSERIS,
Viral conjuctivitis is usually coupled
Η ιογενής επιπεφυκίτιδα, που συνήθως MD, PhD, FEBO, Eye Surgeon,
with an upper respiratory tract infection
συνοδεύεται από λοίμωξη του ανώτερου Vice-President, Vitreous Retinal
(flu, sore throat), its typical feature beαναπνευστικού (ίωση, πονόλαιμο) με χαρα- Society
ing daccryrhea and pruritus. A person
κτηριστικότερα γνωρίσματα την έντονη δαmay get an infection in one eye but since it is highly
κρύρροια και τον κνησμό, κατά κανόνα ξεκινά από το ένα μάτι,
infectious it can easily spread over to the other.
αλλά επειδή είναι πολύ μεταδοτική μπορεί εύκολα να εξαπλωIf you normally wear contact lenses, it is wise to start
θεί και στο άλλο.
using glasses instead, as they can keep ejected dropΑν φοράτε φακούς επαφής, καλό είναι να αλλάξετε συνήθειlets from spreading through.
ες και να κάνετε χρήση γυαλιών οράσεως, τα οποία και θα προRefrain from touching your face and eyes. If touching
στατεύσουν τα μάτια σας σε μεγάλο βαθμό από τα σταγονίδια.
cannot be helped, wash your hands thoroughly. Hand
Αποφύγετε να αγγίζετε το πρόσωπο και τα μάτια σας. Κάθε
washing is necessary before touching your eyes and
φορά που αναπόφευκτα αγγίζουμε τα μάτια μας, επιβάλλεται
face, each and every time you administer eye drops or
το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών. Ακόμα και για την ενστάointment.
λαξη οφθαλμικών σταγόνων ή κολλυρίων, είναι απαραίτητο να
Chronic simple glaucoma patients must never stop
πλένουμε τα χέρια προτού αγγίξουμε τα μάτια ή το πρόσωπό
their regular consultation sessions. They should arμας.
range to see their eye doctor every three to six months,
Οι πάσχοντες από χρόνιο απλούν γλαύκωμα θα πρέπει, και
just like they did before the pandemic, and they must
αυτήν την περίοδο, να υποβάλλονται κανονικά σε τρίμηνη, ή
get quarterly prescriptions for eye drops and ointεξάμηνη, παρακολούθηση από το γιατρό τους αλλά και να φροments to avoid unnecessary movement.
ντίζουν να συνταγογραφούν σε τριμηνιαία βάση τα κολλύριά
Cataract patients, or people wishing to have laser
τους προκειμένου να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
eye surgery to treat a refractive disorder (myopia,
Οι πάσχοντες από καταρράκτη, ή οι επιθυμούντες να διορastigmatism, hypermetropia), are advised to have the
θώσουν με laser μια διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, αστιγμαoperation scheduled for the summer before there is,
τισμό, υπερμετρωπία), καλό θα είναι να προγραμματίσουν την
possibly, a next wave of the pandemic next winter.
επέμβαση για τους θερινούς μήνες, πριν επέλθει, ενδεχομέRumour has it that people should not be operated on
νως τον επόμενο χειμώνα, νέο κύμα πανδημίας. Δεν αληθεύει
in the summertime. It is not true. Seasons have nothότι απαγορεύονται, γενικώς, οι επεμβάσεις το καλοκαίρι. Όλοι
ing to do with scheduling medical procedures, wether
οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο καιρός δεν αποτελεί αντένδειthey meant to treat a cataract or involving laser vision
ξη για τον προγραμματισμό οποιασδήποτε επέμβασης στους
correction etc.
οφθαλμούς (καταρράκτη, laser για διαθλαστικές ανωμαλίες
Patients receiving treatment for macular degeneraκ.λ.π.).
tion should for no reason discontinue their treatment
Οι ασθενείς με παθήσεις της ωχράς κηλίδας δε θα πρέπει, για
during any epidemic whatsoever due to the risk of them
κανένα λόγο, να σταματούν τις θεραπείες τους στη διάρκεια
eventually suffering serious eyesight loss. Treatment
οποιασδήποτε επιδημίας διότι κινδυνεύουν με σοβαρή απώλεια
sessions must always happen in line with the schedόρασης. Οι θεραπείες πρέπει να συνεχίζονται, κανονικά και στο
ule the eye doctor has recommended and the same
χρόνο που προσδιορίζει ο οφθαλμίατρος, το ίδιο και οι ενδεgoes for diagnostic tests required. In every public and
δειγμένες διαγνωστικές εξετάσεις. Σε όλα τα Δημόσια Νοσοprivate hospital there is a designated space to have
κομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές υπάρχει η κατάλληλη υποδομή

προκειμένου να γίνονται οι ενέσεις για τις παθήσεις της ωχράς
κηλίδας. Η Πολιτεία, από πλευράς της, πρέπει να θεσμοθετήσει
ένα πλαίσιο για τη διευκόλυνση των ασθενών, ώστε οι θεραπείες να προσφέρονται και σε σύγχρονες Οφθαλμολογικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.
Άλλο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει πολύς κόσμος,
κυρίως τους θερμότερους μήνες, είναι τα λεγόμενα «μυγάκια»,
δηλ. μυιοψίες που καθίστανται αντιληπτές κυρίως σε φωτεινό
φόντο. Καθώς, συνήθως, οφείλονται σε αποκόλληση του υαλοειδούς, οφείλουμε να θυμόμαστε ότι θα πρέπει να αποταθούμε
αμέσως σε οφθαλμίατρο για έλεγχο με βυθοσκόπηση.
Πολλά και σοβαρά προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στα
μάτια η επαναλαμβανόμενη και παρατεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, προερχόμενη τόσο από τον ήλιο όσο και
από τεχνητές πηγές. Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) φθάνει στα
μάτια μας κυρίως μέσω της αντανάκλασής της σε λείες επιφάνειες, όπως η άσφαλτος, το νερό, το γυαλί κ.τ.λ. Αν και τα βλέφαρα είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα μάτια από τους
εξωγενείς εχθρούς τους, το δέρμα των βλεφάρων είναι εξαιρετικά λεπτό και περιέχει εύθραυστα στοιχεία που τραυματίζονται από την UV. Μέσα στο μάτι, εξάλλου, δύο διάφανες δομές,
ο φακός και ο κερατοειδής χιτώνας, διηθούν (φιλτράρουν) τη
UV αλλά με το πέρασμα του χρόνου αυτή η διήθηση προκαλεί
φθορές, ιδιαιτέρως δε στο φακό, ο οποίος αποκτά κιτρινωπό
χρώμα και «θολώνει» (πρόκειται για το γνωστό σε όλους μας
καταρράκτη).
Στις ομάδες υψηλού κινδύνου, για βλάβες τόσο από οξεία
όσο και από χρονία έκθεση, ανήκουν όσοι έχουν ανοικτόχρωμο δέρμα και ανοικτόχρωμα μάτια, τα βρέφη, τα νήπια και τα
μικρά παιδιά, καθώς και οι ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί
για καταρράκτη, όπως και όσοι παίρνουν φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθησία (λ.χ. ορισμένα αντιβιοτικά και αντισυλληπτικά). Ανήκουν επίσης σε ομάδα υψηλού κινδύνου όλοι όσοι
εργάζονται σε υπαίθριους χώρους το μεσημέρι (λ.χ. αγρότες,
ψαράδες, οικοδόμοι), όσοι εργάζονται σε χώρους με τεχνητές
πηγές της UV (λ.χ. σολάριουμ, λάμπες φθορισμού) και κάποιες
ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι λάτρεις των θαλάσσιων
και των χειμερινών σπορ.
Συμβουλές προστασίας:
• Προμηθευτείτε από ένα κατάστημα οπτικών ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου που φέρουν σήμανση CE και αναγράφουν ότι
απορροφούν πλήρως τη UVA και τη UVB.
• Μη σας ξεγελά το χρώμα των γυαλιών ηλίου: πιο σκούρα δε
σημαίνουν μεγαλύτερη ηλιοπροστασία. Αντιθέτως, συνεπάγονται μεγαλύτερη έκθεση στη UV διότι η κόρη του οφθαλμού
διαστέλλεται λόγω του σκούρου χρώματος.
• Προτιμήστε γυαλιά ηλίου που καλύπτουν τα μάτια και από το
πλάι.
* Να φοράτε καπέλο με φαρδύ γείσο, που σκιάζει καλά τα μάτια
σας.
• Εάν χρησιμοποιείτε φακούς επαφής, φορέστε γυαλιά ηλίου
ακόμα και αν οι φακοί σας παρέχουν μια κάποια προστασία από
τη UV.
• Μη σας ξεγελούν τα σύννεφα, διότι η UV τα διαπερνά σε μεγάλο ποσοστό (έως 80%). Χειμώνα-καλοκαίρι, με ή χωρίς συννεφιά, να φοράτε γυαλιά ηλίου σε υπαίθριους χώρους.
• Να θυμάστε ότι το δέρμα των βλεφάρων είναι πολύ ευαίσθητο στην υπεριώδη ακτινοβολία και χρειάζεται καλή αντηλιακή
προστασία (SPF 15, τουλάχιστον) όπως και καπέλο.
• Να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν «καίει» ο ήλιος. Από τις
11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα το καλύτερο (όχι μόνο για τα
μάτια, αλλά γενικώς) είναι να αποφύγετε τους υπαίθριους χώρους.
• Μην ξεχνάτε τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Όλων τα μάτια κινδυνεύουν από τον ήλιο, συνεπώς παιδιά και ηλικιωμένοι
χρειάζονται καπέλα και γυαλιά ηλίου.
* Εάν παίρνετε φάρμακα, ρωτήστε το γιατρό ή τον οφθαλμίατρο κατά πόσον προκαλούν φωτοευαισθησία.

injections to treat macular degeneration. The State,
for its part, ought to work on a regulatory framework
to facilitate those patients by allowing state-of-the-art
same-day eye clinics to provide such services as well.
Another major problem for many, especially over
the warmer months of the year, are the so-called flying spots, or else “floaters”, which are for the most
part apparent against a predominantly luminous background. Since they are primarily due to vitreous detachment, it is imperative you go straight to the eye
doctor and get fundoscopy.
Repeated exposure to UV rays, from the sun but also
from artificial sources, can cause a lot of serious problems. UV light gets to our eyes, first and foremost,
upon being reflected on smooth surfaces, like bitumen, water, glass etc. Although the eyelids are meant
to protect our eyes from their external enemies, their
skin is really thin and has fragile elements within that
UV light can damage. Moreover, there are two transparent structures inside the eye, the lens and the cornea, which filter UV radiation through but which also
suffer damages due to this filtration as time goes by.
This is especially important for the lens, which after
years of absorbing UV light turns yellowish and “blurry” (and that is what we call cataract).
High risk groups, who could suffer due to both short
and long term exposure, consist of people having a fair
complexion and light-coloured eyes, newborns, infants
and young children as well as patients who had eye
surgery to treat their cataract and also people on medication causing photosensitivity (e.g. certain antibiotics and contraceptives). People who work outdoors
(e.g. farmers, fishermen, masons), those working in
facilities using artificial UV light (e.g.solarium tanning
salons, fluorescent bulbs) and certain segments of the
population, such as water sports and winter sports
fans, are also high-risk.
Protection and tips:
• Purchase a pair of CE-labelled sunglasses from a certified store after you make sure they can filter both
UVA and UVB light.
• If you think that the darker the colour of your eyeglasses, the better, think again. Dark lenses equal
higher UV exposure since dark colours cause the pupil
to dilate.
• Opt for wrap-around sunglasses which protect from
UV rays coming in from the side, too.
* Wear a hat with a large brim to block the sun from
your whole face.
• If you are wearing contact lenses, put your sunglasses on even if the contact lenses you have can protect
you from UV light.
• Do not let the clouds fool you. UV gets through the
clouds for the most part (up to 80%). Put your sunglasses on whenever you are outdoors, no matter what
the season may be.
• Do not forget to protect the skin of your eyelids,
which is very sensitive to UV rays. Remember to use
sunscreen (at least SPF 15) and wear a hat.
• Be very careful when the sun is “burning”. It is best,
generally speaking and not merely for the sake of your
eyes, to stay indoors between 11 am and 5 pm.
• Do not forget about children and the elderly. The sun
poses a risk for everyone’s eyes, so make sure children
and senior citizens have their hat on and wear sunglasses.
• If you are on prescription drugs, consult with your
physician and/or your eye doctor and find out whether
they can cause photo-sensitivity.

#thankyou
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