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Αγαπητά Μέλη και Φίλοι,

Dear Members and Friends

Έτος ανάκαμψης εκτιμάται ότι θα είναι το 2021 για την ελληνική
οικονομία, με τους μεγάλους επενδυτικούς οίκους του
εξωτερικού να προβλέπουν μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά
4,6%, αισθητά υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Η ελληνική οικονομία διαφαίνεται ότι είναι από εκείνες που
ωφελούνται περισσότερο από την έναρξη των εμβολιασμών
και την επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς, εξαιτίας του
αναμενόμενου τουρισμού.

2021 is bound to be the year when the Greek economy bounces

Στο πλαίσιο αυτό ο Ελληνο-Ολλανδικός Σύνδεσμος
πρωτοστατεί με ευθύνη, καθώς τα μέλη του επενδύουν
και στηρίζουν σταθερά την ελληνική οικονομία με πνεύμα
καινοτομίας και βιωσιμότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη
των διμερών εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Ολλανδίας. Στην
κατεύθυνση αυτή και με στόχο τη συνεργασία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον Ελληνο-Ολλανδικό
Σύνδεσμο, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, τα
μέλη του Δ.Σ. και τη συμμετοχή της Πρέσβεως της Ολλανδίας
στην Ελλάδα κας Stella Ronner-Grubačić. Κατά τη διάρκειά
της συζητήθηκαν σημαντικά θέματα, όπως η ενίσχυση της
ταυτότητας της «Ελληνικής Διατροφής», η προστασία των
Ελληνικών προϊόντων, η βελτίωση των ελέγχων ποιότητας και
ασφάλειας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτικού
τομέα, ενώ τα μέλη που συμμετείχαν δεσμεύθηκαν να
συνεργαστούν με τον Υπουργό και να συμβάλουν στο έργο του,
προσφέροντας την επιχειρησιακή εμπειρία τους.

a heightened sense of responsibility and its members

Επιπλέον, με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου για την ενημέρωση των
μελών σχετικά με τα πεπραγμένα του έτους 2020, την έγκριση
απολογισμού 2020 και προϋπολογισμού 2021, καθώς και
τις μελλοντικές του ενέργειες, τονίζοντας τις καρποφόρες
προσπάθειες και τις ουσιαστικές πρωτοβουλίες που έχουν
ληφθεί ώστε να στηριχθούν οι συνέργειες μεταξύ των
εταιρειών για την προώθηση τόσο της επιχειρηματικότητας όσο
και των Ελληνο-Ολλανδικών σχέσεων.

Furthermore, at the Annual General Meeting of our Association,

Κλείνοντας, θα ήθελα να αποχαιρετήσω την απερχόμενη
Ολλανδή Πρέσβη Stella Ronner-Grubačić, να την ευχαριστήσω
θερμά για την άριστη συνεργασία, τη σπουδαία συμβολή της
στην ενίσχυση του Συνδέσμου και να της ευχηθώ από καρδιάς
κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

On a final note, I would like to bid farewell to H.E. Ambassador

Καλό και ασφαλές καλοκαίρι!

Have a safe summer everyone!

back, according to big investment agencies from abroad who
foresee an average 4.6% GDP growth, considerably higher than
the Eurozone average. The economy of Greece appears to be
amongst those benefiting the most from the vaccination rollout
and the return to normalcy, because of expected tourist flows.
Within this context, HeDA is playing a leading role with
investing in the Greek economy, supporting it steadfastly in
a spirit of innovation and sustainability and contributing to
the development of Greek-Dutch bilateral relations. In this
direction, and with a view to working with the Ministry of Rural
Development and Food, the BoD of HeDA had a virtual meeting
with Minister Spilios Livanos, in the presence of Ms. Stella
Ronner-Grubačić, the Dutch Ambassador in Greece. The range
of important issues raised in the meeting encompassed ways
to strengthen the identity of the “Greek Diet”, Greek product
protection, better food controls and the digital transformation
of the agricultural sector. BoD members who took part in the
meeting expressed their commitment to cooperate with the
Minister and to assist him, based on their respective work
experience.

which was successfully organised, members were duly informed
of the actions the Association undertook over the past year,
approved of both the stocktaking for 2020 and the budget
for 2021 and they were also given an overview of upcoming
activities aimed at supporting synergies between and among
companies to promote entrepreneurship and Greek-Dutch
relations.

Stella Ronner-Grubačić, to thank her for our excellent cooperation
and her substantial contribution to the work of HeDA and to,
moreover, wish her success in her new duties with all my heart.

4

EMBASSY
NEWS

HeDA Business Review

A FAREWELL MESSAGE
FROM THE
DUTCH AMBASSADOR

ISSUE#26 | July 2021

Αγαπητά Μέλη,
με την ελπίδα το μήνυμά μου να σας
βρίσκει υγιείς και καλά, εύχομαι εσείς
και οι οικείοι σας να ανταπεξήλθατε
στην πανδημία χωρίς προβλήματα.
Τώρα που ο Ιούνιος πλησιάζει ατο
τέλος του, και το εμβολιαστικό
πρόγραμμα προχωρεί ταχέως,
βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ
και ευελπιστούμε η ζωή να επανέλθει
σε μια κανονικότητα εντός των
επομένων εβδομάδων.
Δυστυχώς τότε πια δε θα βρίσκομαι
στην Ελλάδα, μαζί σας, καθώς
αναχωρώ από την Αθήνα στα τέλη
του τρέχοντος μηνός. Αν και η
θητεία μου επρόκειτο να διαρκέσει
μερικά ακόμη χρόνια, όταν μου
προσφέρθηκε η θέση Συμβούλου του
Γ.Γ. για Θέματα Φύλου και Ισότητας

στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
της Ε.Ε. δεν μπορούσα να αρνηθώ και
έτσι μεταβαίνω στις Βρυξέλλες, όπου
αναλαμβάνω τα νέα μου καθήκοντα
τον Ιούλιο.
Λυπάμαι που φεύγω από την
Ελλάδα, όπου στη διάρκεια των
δυο τελευταίων ετών πραγματικά
εξετίμησα το πολυσχιδές της
εργασίας μου στην Πρεσβεία
των Αθηνών ενώ, παράλληλα,
απολάμβανα τις ομορφιές της πόλης
και της χώρας σε συνδυασμό με
την ευγένεια και τη φιλοξενία των
Ελλήνων. Χαίρομαι, επίσης, που
καταφέραμε, με την οικογένειά
μου και παρά την πανδημία, να
επισκεφτούμε 14 νησιά, μεγάλο τμήμα
της Πελοποννήσου και μέρος των
υπέροχων θεάτρων και μοναστηριών
που διαθέτει η Ελλάδα! Μα, πάνω

από όλα, θα θυμάμαι πάντα με
τρυφερότητα το φως της Αττικής γης.
Τώρα που ήρθε η ώρα του
αποχαιρετισμού, θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω για τη θαυμάσια
συνεργασία μας. Χάρηκα πολύ που
γνωριστήκαμε και εργαστήκαμε
συλλογικά ενώ είμαι βεβαία πως αυτή
η εξαιρετική σχέση θα συνεχίσει
και με την επόμενη Πρέσβη, την κα
Susanna Terstal, η οποία πρόκειται να
αναλάβει καθήκοντα τον Αύγουστο.
Σας εύχομαι ολόψυχα ό,τι καλύτερο,
τώρα και στο μέλλον!
Με εκτίμηση,

Stella Ronner-Grubačić
Πρέσβης

So time has now come to say goodbye
and I would like to thank you for the
excellent cooperation

An honorary plaque offered from the Hellenic Dutch Association to theAmbassador in recognition of
support to the aims and objectives of HeDA.

Dear members,
I hope this email finds you well and in
good health and that you and yours
have managed to get through the coronavirus pandemic without any serious
issues. Now that the month of June is
coming to an end, and the vaccination
campaign has started to get off the
ground, it seems there really is some
light at the end of the tunnel. Hopefully, life will be returning to some kind of
normalcy within the coming weeks.
Unfortunately, I will no longer be in
Greece to witness that since I will
be leaving Athens by the end of this
month. While my mandate would normally have lasted a few more years, I
was offered a position in the EU’s Ex6

ternal Action Service as Advisor to the
Secretary General for Gender and Diversity, an offer that was too good to
turn down. I will be taking up my new
post in Brussels in July.
Obviously, it is with sadness that I am
leaving Greece. Οver the past two
years, I really enjoyed the diversity
of my work in the Embassy in Athens
while relishing in the beauty of the city
and the country and appreciating the
kindness and hospitality of the Greek
people. I am glad that we have, despite
the pandemic, been able to see no less
than 14 islands, large parts of the Peloponnese and some of the best that
Greece has to offer in terms of ancient
theatres and monasteries! But, above
all, I will always treasure the memories
7

and think back on the light in this city.
So, the time has now come to say
goodbye. I wish to thank you all for the
excellent cooperation. It was a pleasure getting to know you and working
with you. I am sure that our excellent
partnership will continue with my successor, Ms Susanna Terstal, who will be
arriving in August.
I wish you all the best for the future!

Warm regards,

Stella Ronner-Grubačić
Ambassador
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OPPORTUNITIES FOR DUTCH
ENTREPRENEURS IN THE GREEK
HORTICULTURAL SECTOR

Ο

T

τομέας της δενδροκηπευτικής στην Ελλάδα
εισέρχεται σε μείζονα φάση εκσυγχρονισμού. Αν
και η οικονομική κρίση, και κατόπιν η πανδημία,
πάγωσαν τις επενδύσεις στις κηπευτικές καλλιέργειες
θερμοκηπίου τα τελευταία χρόνια, οι εξαγωγές
αυξήθηκαν ενώ παρατηρήθηκε και σημαντική αύξηση
στην παραγωγή οπωρικών. Λόγω της τρέχουσας ευνοϊκής
πολιτικοοικονομικής συγκυρίας, οι Έλληνες επιχειρηματίες
του κλάδου αναμένεται να προχωρήσουν σε σημαντικές
επενδύσεις, εν όψει και περαιτέρω εκσυγχρονισμού
εντός των επομένων ετών, γεγονός που δημιουργεί
ευκαιρίες για Ολλανδούς επαγγελματίες του χώρου της
δενδροκηπευτικής.
Κατόπιν διενέργειας ενδελεχούς έρευνας για
λογαριασμό της, η Πρεσβεία των Κάτω Χωρών στην
Αθήνα διοργάνωσε, σε συνεργασία με το ελληνικό
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την 1η
Ιουλίου, webinar στην αγγλική γλώσσα σχετικά με τις
«Ευκαιρίες ελληνο-ολλανδικών συμπράξεων στον τομέα
της δενδροκηπευτικής στην Ελλάδα». Στη συγκεκριμένη
εκδήλωση κατέστη σαφές ότι αφθονούν οι ευκαιρίες, για

he horticultural sector in Greece is about to embark
on a major modernization process. While the economic crisis, followed by Corona, halted investments in
greenhouse production of vegetables in recent years, the
export of those vegetables from Greece to the Netherlands
increased. In the same period, we saw a strong increase in
production volumes in the fruit segment. As a result of the
current favorable political-economic climate, Greek horticultural entrepreneurs are expected to invest heavily in
further modernization in the coming years. This offers great
opportunities for the Dutch horticulture business community.
Curious about what this can mean for you? Then keep July
1st, from 13:00-14:00 (14:00-15:00 Greek time) free in your
agenda. We will then organize the webinar “Opportunities
for Greek- Dutch partnerships to modernize the horticulture
sector in Greece”. During the webinar it will become clear
where your opportunities lie in this upcoming modernization. The webinar is the result of an extensive sector study
that was carried out on behalf of the Dutch Embassy in
Athens.
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ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΓΙΑ ΟΛΛΑΝΔΟΎΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΕΣ
ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΦΥΤΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΉΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

Why this webinar?
Since last year, overall fruit and vegetable exports from
Greece have risen sharply, and this trend is expected to
continue. Important sales markets for vegetables are in
particular Germany, Bulgaria, Poland and Romania, while
Egypt is a growth market for Greek fruit. The Netherlands is
an important buyer of Greek berry growers, especially their
strawberries and blueberries.
However, the productivity of Greek horticulture is still
far behind that of the Netherlands. This now seems to be
changing. Greek producers are increasingly investing in
high-tech greenhouses and technology, often of Dutch
origin. Due to the changing markets these producers understand better than anyone that they need to modernize in
order to meet the high standards of the retail market – both
at home and abroad. This leads to an increasing demand for
digital applications and technology. This demand is being
stimulated by EU and Greek incentive funds to further promote sustainable horticulture production.

Ολλανδούς συμβούλους και φορείς γνώσης, λόγω του
επικείμενου εκσυγχρονισμού, για παροχή ολοκληρωμένων
λύσεων αύξησης της παραγωγής κηπευτικών,
συγκεκριμένα σε θερμοκήπια, όπως και παροχής πρώτων
υλών αλλά και προστιθέμενης αξίας σε ό,τι αφορά τα
οπωρικά, σε συνδυασμό πάντοτε με την ανάγκη για νέα
τεχνολογική γνώση και έρευνα.
Από πέρυσι, ο συνολικός όγκος εξαγωγών των ελληνικών
οπωροκηπευτικών εκτοξεύθηκε απότομα, μια τάση που
αναμένεται να έχει διάρκεια. Σημαντικές αγορές για
τα ελληνικά κηπευτικά προϊόντα είναι η γερμανική, η
βουλγαρική, η πολωνική και η ρουμανική, με την Αίγυπτο,
επίσης, να εισάγει όλο και μεγαλύτερες ποσότητες
ελληνικών φρούτων αλλά και τις Κάτω Χώρες να
αποτελούν σημαντικό πελάτη Ελλήνων καλλιεργητών
μούρων, ιδίως φράουλας και μύρτιλων.
Η παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων του
κλάδου της δενδροκηπευτικής, πάντως, εξακολουθεί να
υστερεί σε σχέση με αυτή των Κάτω Χωρών, αν και κάτι
φαίνεται να αλλάζει. Οι Έλληνες παραγωγοί επενδύουν
όλο και περισσότερο σε θερμοκήπια υψηλής τεχνολογίας
και, εν γένει, σε τεχνολογίες, συχνά ολλανδικής
προέλευσης. Με φόντο τις μεταβαλλόμενες αγορές, οι
παραγωγοί κατανοούν, καλύτερα από τον καθένα, ότι
επιβάλλεται να εκσυγχρονισθούν ώστε να ανταποκριθούν
στις υψηλές προδιαγραφές της αγοράς λιανικής – εντός
και εκτός Ελλάδος, εξ’ ου και η αυξανόμενη ζήτηση
για ψηφιακές εφαρμογές και τεχνολογία, ζήτηση την
οποία υποθάλπουν ευρωπαϊκά και κρατικά κονδύλια σε
συνδυασμό με κίνητρα περαιτέρω ενίσχυσης της βιώσιμης
παραγωγής.
Το webinar της 1ης Ιουλίου ξεκίνησε με μια σύντομη
εισαγωγή της διενεργηθείσας έρευνας. Κατόπιν,
παρουσιάστηκαν τα ευρήματά της περί ελληνοολλανδικών εμπορικών ροών και παραγωγής προϊόντων
δενδροκηπευτικής στην Ελλάδα. Έπειτα, συζητήθηκαν
οι υφιστάμενες ευκαιρίες για δυνητικές συμπράξεις
και συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων των δυο χωρών
και ακολούθησαν συστάσεις και προτάσεις σε Έλληνες
παραγωγούς, κυβερνητικούς οργανισμούς και φορείς
γνώσης για να προχωρήσουν στον προγραμματισμένο
εκσυγχρονισμό. Με δεδομένο αυτό το πλαίσιο πλέον,
ιδιαίτερο βάρος δόθηκε τόσο στις δυνατότητες που
προσφέρονται σε Ολλανδούς και Έλληνες επιχειρηματίες
όσο και στο διευκολυντικό ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει η Πρεσβεία. Τέλος, παρουσιάστηκαν
οι ολλανδικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη εκδηλώσει
ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά δενδροκηπευτικής και
φυτοκαλλιέργειας.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Σπήλιος Λιβανός, ο
Επιτετραμμένος της Πρεσβείας του Βασιλείου των
Κάτω Χωρών στην Αθήνα κ. Mr. Maurits ter Kuile, και
ο σύμβουλος της Agriprogress Nederland για θέματα
αγροδιατροφικού τομέα κ.Pieter Helfferich.

For which entrepreneurs is this interesting?
The webinar takes a closer look at where exactly the opportunities lie for Dutch entrepreneurs. These are found in the
provision of integrated solutions for increasing production
in the greenhouse (vegetables) and starting material and
adding value on the land (fruit). This will go hand in hand
with a need for technological knowledge and research,
which offers opportunities for Dutch consultants and knowledge instiutes.
Speakers:
• H.E. Mr. Spilios Livanos, Minister of Rural Development
and Food, Greece
• Mr. Maurits ter Kuile, Charge d’Affairs, Embassy of The
Kingdom of The Netherlands, Greece
• Mr. Pieter Helfferich, Abribusiness Consultant, Agriprogress Nederland
The webinar starts with a brief background of the study.
We then present findings on Greek-Dutch trade flows and
Greek horticulture production. From there, opportunities
for potential Dutch-Greek business partnerships are shared,
and we look at recommendations to Greek producers,
government agencies and knowledge institutes to realize
their planned modernization. From this context, we zoom
in on possibilities that are now available for both Dutch and
Greek entrepreneurs, and on the facilitating role that the
Dutch Embassy can play. Finally, as a real-life example, we
look at the various fields of expertise of a group of Dutch
companies that have indicated to want to take the step
towards the Greek horticultural sector.
9

BUSINESS
NEWS

HeDA Business Review

OUR
NEWS

ISSUE#26 | July 2021

HeDA MEETS MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND FOOD,
MR. SPILIOS LIVANOS

H NEFINIA ξεκινά, μέσω της δικής της στρατηγικής επιχειρηματικής υποστήριξης, την εφαρμογή του προγράμματος WOMEN INNOVATION HUB NETHERLANDS προκειμένου να υποστηρίξει γυναίκες που είναι, ή επιθυμούν να
γίνουν, επιχειρηματίες.
Οι εταιρείες, όπου ανώτερες διοικητικές ή ηγετικές θέσεις κατέχουν γυναίκες, αποτελούν ισχυρούς καταλύτες οικονομικής ανάπτυξης με σημαντικό αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό, στις γυναίκες ειδικότερα και
στην κοινωνική ευημερία γενικότερα.
Αποτελέσματα ερευνών επιβεβαιώνουν ότι οι γυναίκες μπορούν να
καταλάβουν υψηλότερες θέσεις στις επιχειρήσεις και να έχουν μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής ως εργαζόμενες σε ανοιχτές και ζωντανές
αγορές, τόσο σε ΜΜΕ όσο και σε μεγαλύτερες εταιρείες. Επίσης, μπορούν εύκολα να συγκεντρώσουν χρήματα ή να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ακαδημαϊκά προγράμματα.
Το WOMEN INNOVATION HUB NETHERLANDS στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών στις
επιχειρήσεις και τη στήριξή τους προκειμένου να
κατακτήσουν ηγετικές και
στρατηγικές θέσεις εντός
των οργανώσεων και της
κοινωνίας. «Ενθαρρύνει
τις γυναίκες να σκέφτονται μακροπρόθεσμα και
να ενεργούν δυναμικά»
και, κυρίως, λειτουργεί
υποστηρικτικά, με ατομικό πρόγραμμα καθοδήγησης, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών δικτύωσης
υψηλής ποιότητας με
εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας, εταιρείες και
επενδυτές ή προγράμματα χρηματοδότησης.
«Στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε ως κόμβος για τη χειραφέτηση και
την επιχειρηματικότητα των γυναικών. Πρόκειται για την ιδέα ενός καινοτόμου και δημιουργικού κόσμου που θα σας συναρπάσει και θα θέλετε να εμβαθύνετε στις διάφορες μεθόδους και τις δυνατότητες που
προσφέρουν οι γυναίκες διαμορφώνοντας το μέλλον. Με άλλα λόγια
πρόκειται για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο
επόμενο επίπεδο.»
- Χριστίνα Ειρήνη Καρβουνά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της NEFINIA’
Η NEFINIA, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, στοχεύει στην προώθηση,
την υποστήριξη και την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε όλες τις εκφάνσεις της, δημιουργώντας ευκαιρίες συνεργασίας
μεταξύ Ελληνίδων και Ολλανδών γυναικών επιχειρηματιών σε όλα τα
επίπεδα.
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NEFINIA will start, via its own business support strategy,
the implementation of the «WOMEN INNOVATION HUB
NETHERLANDS» program, to prop up women who already are, or want to be, entrepreneurs.
Companies led by women, or having women in senior
leadership positions, are powerful catalysts for economic
growth which, in turn, has a major impact on the workforce, women in general and prosperity within societies.
Surveys confirm that women are able to move to higher
positions in business and have higher labor-force participation rates in open and vibrant markets, in both SMEs
and big corporations. Moreover, they can easily raise
funds or have access to funding, financial services and
academic programs.
The «WOMEN INNOVATION HUB NETHERLANDS» aims
to empower women in business and to support them
to get to leadership
and strategic positions
within
organizations
and society,“encouraging women to think big
and act big” primarily
through an individual
mentoring program, offering high-quality networking opportunities
with industry experts,
companies and investors or funding programs.
“We would like to be
the hub for female empowerment and entrepreneurship. This is the
idea of an innovative
and creative world which fascinates and makes you want
to dive deeper into the diverse methods and possibilities
women are offering to shape the future. In other words, it
is about taking female entrepreneurship to the next level.”
- Christina Eirini Karvouna, Managing Director at NEFINIA
NEFINIA aims to promote, support and empower women
entrepreneurship in all its forms and expressions through
this initiative while fostering cooperation opportunities,
on every level, between Greek and Dutch women entrepreneurs.
info

Με στόχο τη συνεργασία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον HeDA
συναντήθηκαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιος Λιβανός και τα μέλη του Δ.Σ., παρουσία της Πρέσβεως των Κάτω
Χωρών στην Ελλάδα, κας Stella
Ronner-Grubačić.

To establish cooperation between the Ministry of Rural
Development & Foods and
HeDA, Minister Spilios Livanos had a virtual discussion
with HeDA BoD members,
which the Dutch Ambassador in Greece, Ms. Stella
Ronner Ronner- Grubačić, participated in.

Στη συνάντηση, στην οποία συζητήθηκαν σημαντικά θέματα,
όπως η ενίσχυση της ταυτότητας
της «Ελληνικής Διατροφής», η
προστασία των ελληνικών προϊόντων, η βελτίωση των ελέγχων
ποιότητας και ασφάλειας και ο
ψηφιακός μετασχηματισμός του
αγροτικού τομέα, ο Υπουργός τόνισε ότι το ΥΠΑΑΤ αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα σε πρωτοβουλίες
με ισχυρή καινοτομική και βιώσιμη διάσταση που αφορούν σε
νέους αγρότες καθώς και στην προώθηση συμπράξεων και συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον πρωτογενή τομέα.

During that meeting a wide
range
of
important
issues was discussed, incl.
strengthening the identity
of the “Greek Diet”, protecting Greek produce, improving quality and safety as well
as the digital transformation
of the agricultural sector.
The Minister stressed the fact that emphasis is being
given to initiatives having a strong innovative and sustainable footprint, involving young farmers, while fostering cooperation and PPPs in the primary sector.
For their part, the 11 BoD members presented their
respective companies and committed themselves to
working together with the Minister and to contributing
to his work by means of their own experience.

Από πλευράς τους, τα 11 μέλη του Δ.Σ. παρουσίασαν τις εταιρείες τους και δεσμεύθηκαν να συνεργαστούν με τον Υπουργό και
να συμβάλουν στο έργο του, προσφέροντας την επιχειρησιακή
εμπειρία τους.

http://womenthub.com
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HEINEKEN & ATHENIAN BREWERY
BREW A BETTER WORLD

ANNUAL
GENERAL

On April 22, Earth Day, HEINEKEN announced
its global sustainability strategy for the next
decade, titled «Brew a Better World - Raise
the Bar 2030». Setting three main pillars,
environment, society and responsible
consumption, the Group will focus, among
others, on zero carbon emissions, 100%
management of solid and liquid waste
at its facilities worldwide, water
consumption reduction, as well as
production with 100% sustainable
raw materials. At the same time, it
will work even more vigorously to
strengthen the inclusion and diversity
culture but also women representation
in management positions, to ensure
full wage integration and fair wages,
as well as to promote responsible
consumption.
At Greek level, Athenian Brewery
has already achieved two of the above
environmental goals by implementing liquid
waste management programs in all its plants
and achieving management of 100% of its solid
waste so that it does not end up in landfills. At the
same time, and in the same direction, it has already
reduced water consumption by 20% in the last decade,
carbon dioxide emissions in production by 14% since 2013,
while the certification of barley produced through the
company’s Contractual Farming Program as sustainable
is expected this year to exceed 50% of the total quantity.
With even greater intensity, it will continue to work to
achieve the goals of increasing women representation in
its management team, but also the overall strengthening
of the inclusion and diversity culture, as well as to be a
guardian of responsible consumption, actively promoting
its benefits through campaigns and activities.

ASSEMBLY

Μ

T

ε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική
Συνέλευση του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου την Τρίτη 8
Ιουνίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

he Annual General Meeting of HeDA, which was
conducted through teleconferencing on Tuesday
June 8, updated members on actions the Association undertook over the past year, took stock of 2020,
approved the budget for 2021 and provided an overview
of upcoming activities.
In his opening statement, HeDA BoD President Konstantinos Maggioros welcomed and thanked the members
for their presence and seamless support. He, moreover,
highlighted the exceptionally fruitful efforts BoD members have been exerting and their overall contribution
to further developing bilateral trade relations between
Greece and the Netherlands over the year. In addition, he
underscored the Secretary General’s efforts to have the
HBR upgraded while fostering synergies between and
among members to promote entrepreneurship and help
expand membership.

Η εκδήλωση είχε ως κεντρικό στόχο την ενημέρωση των μελών γύρω
από τις δράσεις και τα πεπραγμένα του έτους 2020, την έγκριση απολογισμού 2020 και προϋπολογισμού 2021 καθώς και τις μελλοντικές
ενέργειες του Συνδέσμου.
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
κ. Kωνσταντίνος Μαγγιώρος, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τα μέλη
για την παρουσία 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 2020 και υπογράμμισε τις προσπάθειες της Γενικής Γραμματέως του Συνδέσμου
να αναβαθμίσει το τεύχος HBR, να στηρίξει τις συνέργειες μεταξύ
των εταιρειών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και να
προσελκύσει πολλά νέα μέλη.

In 2020, the following 15 companies put their
trust in us:

Στη διάρκεια του 2020, οι παρακάτω 15 εταιρείες μας τίμησαν με την
εμπιστοσύνη τους:

•
•
•
•
•

• ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, βιομηχανικός εξοπλισμός
• NOVATECH, τεχνική κατασκευαστική στο χώρο της ενέργειας
• RESOLUTE, διαχείριση ζημιών ασφαλιστικών εταιρειών
• DQS, οργανισμός πιστοποιήσεων
• IASION, συμβουλευτική για εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη
• IST COLLEGE
• NBG SEEDS, η θερμοκοιτίδα της Εθνικής Τράπεζας
• SAMOTHRAKI FORUM, για την αειφόρο ανάπτυξη στη Σαμοθράκη
• GUARDIAN TELEMATICS, εταιρεία παραγωγής λογισμικού
και προϊόντων τηλεματικής
• IED, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
• SIGFOX, μοναδικό παγκόσμιο δίκτυο και οικοσύστημα λύσεων IoT
• AIMS INTERNATIONAL, ανεύρεση και επιλογή στελεχών
σε ανώτατο και ανώτερο διευθυντικό επίπεδο
• GALLIS LIGHTNING, κατασκευαστές διακοσμητικών &
αρχιτεκτονικών φωτιστικών
• ΘΗΣΕΑΣ κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
• PHARMATHEN SA, Φαρμακευτική εταιρεία.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το κλείσιμο της Συνέλευσης έγινε σε κλίμα διάχυτης ικανοποίησης για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών της. Το Δ.Σ. εκφράζει
τις ευχαριστίες του προς όλα τα μέλη που παρέστησαν στην τηλεδιάσκεψη.

DIMITRIOU - industrial equipment
NOVATECH - engineering, energy and construction
RESOLUTE - claims handling and consulting services
DQS - certification body
IASION, high-end management consultancy for
corporate growth
IST COLLEGE - educational institution
NBG SEEDS by the National Bank of Greece
SAMOTHRAKI FORUM for sustainable growth
GUARDIAN TELEMATICS - software and telematics
manufacturing
IED - Institute for Entrepreneurship Development
SIGFOX - a unique global network and ecosystem of IoT
solutions
AIMS INTERNATIONAL - leadership advisory firm
providing top class executive search and talent
management services
GALLIS LIGHTNING - decorative and architectural
lighting manufacturers
THESEUS REHABILITATION CENTER
PHARMATHEN S.A. - a pharmaceutical company.

The Meeting ended in an ambiance of contentment as
to its successful outcome and the Board would like to
extend its gratitude to all attendees.
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Στις 22 Απριλίου, Ημέρα
της Γης, η
HEINEKEN
ανακοίνωσε την
παγκόσμια
στρατηγική
της για τη
βιωσιμότητα για
την επόμενη
δεκαετία, με
τίτλο «Brew
a Better World
- Raise the Bar
2030». Θέτοντας
τρεις βασικούς πυλώνες, το περιβάλλον, την
κοινωνία και την υπεύθυνη
κατανάλωση, ο Όμιλος θα εστιάσει,
μεταξύ άλλων, στις μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τη διαχείριση του 100% των στερεών και υγρών αποβλήτων
στις εγκαταστάσεις της σε όλον τον κόσμο, τη μείωση της κατανάλωσης νερού, καθώς και την παραγωγή προϊόντων με 100%
πρώτες ύλες αειφόρου διαχείρισης. Παράλληλα, θα εργαστεί
ακόμα πιο δυναμικά για την ενίσχυση της κουλτούρας ένταξης
και διαφορετικότητας αλλά και της εκπροσώπησης των γυναικών σε διοικητικές θέσεις, τη διασφάλιση πλήρους μισθολογικής
ενσωμάτωσης και δίκαιων μισθών, καθώς και για την προώθηση
της υπεύθυνης κατανάλωσης.
Σε επίπεδο Ελλάδας, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει ήδη πετύχει
δύο από τους παραπάνω περιβαλλοντικούς στόχους έχοντας
θέσει σε εφαρμογή προγράμματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε όλα της τα εργοστάσια και επιτύχει τη διαχείριση του
100% των στερεών αποβλήτων της ώστε να μην καταλήγουν
σε ΧΥΤΑ. Παράλληλα, και προς την ίδια κατεύθυνση, έχει
ήδη μειώσει κατά 20% την κατανάλωση νερού την τελευταία
δεκαετία, κατά 14% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην
παραγωγή από το 2013, ενώ φέτος η πιστοποίηση του κριθαριού
που παράγεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβολαιακής
Καλλιέργειας της εταιρείας ως προϊόν αειφόρου διαχείρισης
αναμένεται να ξεπεράσει το 50% της συνολικής ποσότητας.
Με ακόμα μεγαλύτερη ένταση θα συνεχίσει να εργάζεται για
την επίτευξη των στόχων που αφορούν στην ενίσχυση της
εκπροσώπησης γυναικών στη διοικητική της ομάδα, αλλά και
τη συνολικότερη ενδυνάμωση της κουλτούρας της ένταξης και
διαφορετικότητας, καθώς και στο να αποτελεί θεματοφύλακα
της υπεύθυνης κατανάλωσης, προβάλλοντας ενεργά τα οφέλη
της μέσω καμπανιών και δράσεων.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία
έχει ήδη μειώσει κατά 20% την
κατανάλωση νερού την τελευταία δεκαετία, κατά
14% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην
παραγωγή από το 2013, ενώ φέτος η πιστοποίηση
του κριθαριού που παράγεται στο πλαίσιο του
Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας
της εταιρείας ως προϊόν αειφόρου διαχείρισης

αναμένεται να ξεπεράσει το 50%
της συνολικής ποσότητας.
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INTRALOT EMPOWERS NEDERLANDSE
LOTERIJ OPERATIONS WITH ITS
LotosX PLATFORM
Η INTRALOT ανακοινώνει ότι η θυγατρική της στην Ολλανδία INTRALOT
BENELUX BV, σε συνεργασία με την
τοπική Λοταρία Nederlandse Loterij,
ολοκλήρωσαν την αναβάθμιση του
προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Λοταρίας με το λανσάρισμα του LotosX,
του καινοτόμου κεντρικού συστήματος της INTRALOT. Το LotosX διαχειρίζεται πλέον όλα τα λοταριακά
παιχνίδια, τα ξυστά και τα λαχεία,
καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης
της Nederlandse Loterij.

INTR ALOT is pleased to announce that it s subsidiar y in The
Netherlands INTR ALOT BENELUX BV, in co - operation with
the Nederlandse Loterij, have
completed the transition of the
operator ’s full gaming por t folio
enabled by the innovative LotosX
plat form. Lot ter y Draw- Based
games , Scratch C ards and Passives as well as the back- of fice
operations are now live in The
Netherlands through LotosX .

Επιπλέον, η INTRALOT έχει εγκαταστήσει 4.300 τερματικά τύπου Photon
και ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης δυναμικού περιεχομένου για
τις οθόνες των σημείων πώλησης,
ενισχύοντας τα λοταριακά προϊόντα
και το αθλητικό στοίχημα του δικτύου
λιανικής της Λοταρίας. Με τα νέα τερματικά Photon, άριστης επίδοσης και
αποτελεσματικότητας, η INTRALOT
συμβάλλει στην επιτάχυνση του
εκσυγχρονισμού της Nederlandse
Loterij.
Ο κ. Bas van de Bunt, Διευθυντής
Business Transformation & Strategic
Projects της Nederlandse Loterij,
δήλωσε: «Τα νέα τερματικά Photon
δίνουν την ευκαιρία σε εμάς και τους
πράκτορες του δικτύου μας να προσφέρουμε αναβαθμισμένη εμπειρία
παιχνιδιού και ενίσχυση του brand του
Οργανισμού. Με το LotosX ενσωματώνουμε νέα τεχνολογία που θα μας
βοηθήσει να συνεχίσουμε να καινοτομούμε στο λιανικό δίκτυο».
Ο κ. Νίκος Νικολακόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του
Ομίλου INTRALOT, δήλωσε: «Θα θέλαμε να συγχαρούμε την Nederlandse
Loterij για το λανσάρισμα της ολοκληρωμένης λοταριακής λύσης μας
και να την ευχαριστήσουμε για την
εμπιστοσύνη της, που είναι το θεμέλιο
της 12-ετούς επιτυχημένης συνεργασίας μας. Είμαστε περήφανοι καθώς
συνεχίζουμε να παρέχουμε προηγμένη τεχνολογία στην κορυφαία Λοταρία της Ολλανδίας και να στηρίζουμε
την ανάπτυξη και τη συνεισφορά της
στην τοπική κοινωνία».
Για περισσότερες πληροφορίες:
INTRALOT Press Office, Τηλ.: +30
2106156000, email: press_office@
intralot.com
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Additionally, INTR ALOT has
rolled out 4, 3 0 0 Photon terminals along with it s robust
signage solution empowering
fur ther the ret ail channel of
Nederlandse Loterij’s Lot ter y
games and Spor t s Bet ting of fering. INTR ALOT’s Photon terminal,
one of the most power ful and
best-per forming terminals , is a
key value driver for accelerating
the modernization of NLO.
Mr. Bas van de Bunt , Direc tor
Business Transformation & Stra tegic Projec t s at Nederlandse
Loterij, st ated that “ The new
Photon terminal enables us and
our ret ailers to enhance the
game and brand experience
of our produc t s in-store. With
LotosX we work with the latest
technology that helps us to inno vate in ret ail.”
Mr. Nikos Nikolakopoulos , Group
Deput y CEO of INTR ALOT,
st ated: “ We would like to congratulate Nederlandse Loterij
for launching an enriched omni- channel lot ter y solution and
to thank them for their trust ,
which has been the foundation of
our 12-year successful par tnership. We are proud to continue
delivering our st ate - of-the -ar t
technology to the leading operator of The Netherlands’ gaming
market and suppor ting Nederlandse Loterij’s grow th and good
c auses’ contribution to the D utch
societ y.”
For more info: INTR ALOT Press
Of fice, Ph.: +3 0 21061560 0 0,
email: press _ of fice @intralot .com
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CARGLASS® : 30 YEARS SINCE
THE 1ST WINDSCREEN REPAIR

ΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τώρα, είναι στο χέρι σας!

Three decades have passed since the day the first
windscreen repair was carried out by Belron® Group,
the parent company of Carglass® Greece, and it has
forever changed the vehicle glass replacement industry.
In 30 years, the Belron® Group has performed more
than 45 million windscreen repairs worldwide, with
multiple benefits to our customers and the environment. Globally, repair saved 45 million hours of waiting time for customers in our service points, as the
method only takes 30 minutes, while preventing 1.5
million tons of carbon dioxide emissions from windscreen replacement.
Carglass® repair is part of Belron® Way of Fitting
(BWoF) method. Belron® Technical, the group’s R&D
department, has developed exclusive patented technology, with which the front windscreen fully regains
its original properties, ensuring the safety of the
driver and passengers without the need of replacement.
In the Greek market, Carglass® has been offering
repair service since 2001, providing a lifetime warranty. Some of the highlights in the history of Carglass®
repair are the HPX3 revolutionary resin in 2011, which
is stronger and lasts longer than any other on the
market, and the new ART® technology in 2018, which
offers 40% better results than any other method of
repair.
The company looks forward to the continuous development of the services it offers to its customers,
aiming at their impeccable and excellent service,
through the largest corporate network in Greece for
vehicle glass repair and replacement.

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η πρώτη επισκευή παρμπρίζ από το Belron® Group, τη
μητρική εταιρεία της Carglass® Ελλάδος και άλλαξε για πάντα τον
κλάδο της αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων.
Μέσα σε 30 χρόνια, ο όμιλος Belron® πραγματοποίησε περισσότερες από 45 εκατομμύρια επισκευές εμπρόσθιου παρμπρίζ σε
παγκόσμια κλίμακα, με πολλαπλά οφέλη για τους πελάτες μας και
το περιβάλλον. Σε παγκόσμιο επίπεδο, με την επισκευή εξοικονομήθηκαν 45 εκατομμύρια ώρες παραμονής των πελατών στα
σημεία εξυπηρέτησης του ομίλου, αφού η μέθοδος διαρκεί μόνο
30’, ενώ παράλληλα αποτράπηκαν 1,5 εκατομμύρια τόνοι εκπομπής
διοξειδίου του άνθρακα που θα προέκυπταν κατά την αντικατάσταση παρμπρίζ.
Η επισκευή εμπρόσθιου παρμπρίζ της Carglass® είναι ενσωματωμένη στη μέθοδο Belron® Way of Fitting (BWoF), που ακολουθεί
η εταιρεία. To Belron® Technical, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
του ομίλου, έχει αναπτύξει αποκλειστική πατενταρισμένη τεχνολογία με την οποία το εμπρόσθιο παρμπρίζ ανακτά πλήρως τις αρχικές του ιδιότητες, εξασφαλίζοντας ξανά την ασφάλεια του οδηγού
και των συνεπιβατών, χωρίς να απαιτείται η αντικατάστασή του.
Στην Ελληνική αγορά, η Carglass® προσφέρει την υπηρεσία της
επισκευής από το 2001, παρέχοντας εγγύηση εφ’ όρου ζωής για
την εργασία. Σημαντικές στιγμές στην ιστορία της επισκευής της
Carglass® αποτέλεσαν το 2011 με την επαναστατική ρητίνη HPX3,
που είναι πιο δυνατή και διαρκεί περισσότερο στο χρόνο από
οποιαδήποτε άλλη του εμπορίου, και το 2018 με τη νέα τεχνολογία
ART®, που προσφέρει 40% καλύτερο αποτέλεσμα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο επισκευής.
Η εταιρεία προσβλέπει στη διαρκή εξέλιξη των υπηρεσιών που
προσφέρει στους πελάτες της, με στόχο την άψογη και άριστη
εξυπηρέτησή τους, μέσα από το μεγαλύτερο εταιρικό δίκτυο
καταστημάτων στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων
οχημάτων στην Ελλάδα.
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Rehab care card
Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Κάντε την δική σας εύκολα και άμεσα!

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ

214 100 6000 - 214 100 6082

Λεωφ. Συγγρού 202 & Αγ. Πάντων, Καλλιθέα | T: 214 100 6000 | www.theseusrehab.gr
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Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το ΚΑΑ ΘΗΣΕΑΣ στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης
των υπηρεσιών του παρουσιάζει την REHAB CARE CARD, τη
μοναδική κάρτα εξειδικευμένων υπηρεσιών αποθεραπείας
και αποκατάστασης. Οι κάτοχοι της REHAB CARE CARD
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από ένα μεγάλο
εύρος θεραπευτικών προγραμμάτων και εξειδικευμένων
υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, υδροθεραπείας, λογοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, αλλά και τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αποκατάστασης του ΚΑΑ ΘΗΣΕΑΣ.
Η REHAB CARE CARD παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ
• σε Ιδιώτες
• στο Ανθρώπινο Δυναμικό εταιριών
• σε μέλη Συλλόγων Ασθενών
• σε μέλη Επιστημονικών Εταιρειών
• σε μέλη Αθλητικών Σωματείων
• σε Επαγγελματίες Υγείας
Με την εγγραφή σας & την απόκτηση της REHAB CARE
CARD έχετε:
• Δωρεάν Εργομετρική Αξιολόγηση (Μέτρηση Σύστασης Σώματος, Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού, Μέτρηση Αερόβιας
Αντοχής, Μέτρηση Μυϊκής Ισχύος).
• 15% έκπτωση σε όλες τις μεμονωμένες Ιατρικές Πράξεις
και Εκτιμήσεις, στις Θεραπευτικές Συνεδρίες Ημερήσιας Νοσηλείας του ΘΗΣΕΑ, όπως Φυσικοθεραπεία, Υδροθεραπεία,
Εργοθεραπεία, Διατροφολογική Αξιολόγηση και Παρακολούθηση.
• 20% έκπτωση σε όλα τα προγράμματα άνω των 10 συνεδριών.
• Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες εταιρείες με τον ΘΗΣΕΑ
και διαγνωστικά Κέντρα.
Δική σας με μία μόνο κίνηση
Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στη ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ που
θα βρείτε στο site μας και επιλέγετε “ΥΠΟΒΟΛΗ”. Μόλις
λάβουμε την αίτησή σας, σάς καλούμε και προγραμματίζουμε το πρώτο σας ραντεβού για να παραλάβετε την κάρτα
σας και να πραγματοποιήσετε τις δωρεάν υπηρεσίες που
δικαιούστε με την εγγραφή σας.

Theseus Rehabilitation Center, within the framework of
constantly upgrading its services, presents you with the
REHAB CARE CARD, the only specialist physical medicine
and rehabilitation services card. REHAB CARE CARD holders
can choose from a very wide range of treatment programs
and specialised physical therapy, ergotherapy, hydrotherapy,
speech therapy, psychotherapy but also the Integrated
Rehabilitation and Recovery Programs of «Theseus».
REHAB CARE CARD is available GRATIS
• to individuals
• corporate HR staff
• Members of Associations of Patients
• Members of Scientific Societies
• Members of Sports Associations
• Healthcare Professionals
The REHAB CARE CARD comes with:
• a free Ergometer Test (BMI, BMR, Aerobic Fitness Level,
MMT);
• 15% off on all individual medical consultations and
assessments as well as day-care therapy sessions at
«Theseus», incl. Physiotherapy, Hydrotherapy, Occupational
Therapy, Nutritional status Assessment and Monitoring;
• 20% off on all programs having more than 10 sessions;
• discounts with partner companies and diagnostic centers.

MAKE YOUR VACATION AN UNFORGET TABLE EXPERIENCE!
Καλωσορίζουμε το νέο Μέλος μας, τη Skyfall Yacht Charter

Welcome to the Skyfall Yacht Charter experience! We are

Κάντε τις Διακοπές σας μια Αξεπέραστη Εμπειρία!

a dynamic, next generation company in the yacht charter

Καλωσήρθατε στη μοναδική βιωματική εμπειρία που σας

Get started with your REHAB CARE CARE right away
Fill in the REGISTRATION FORM which is available on our site
and then click on “SUBMIT”. Upon receiving your application,
we will contact you to schedule your first appointment to get
the card and start benefiting from free-of-charge services
your registration entitles you to.

προσφέρει η Skyfall Yacht Charter, μια δυναμική, νέας

It’s as simple as that! You’re now the proud owner of a
REHAB CARE CARD!

γενιάς, εταιρία στο χώρο της μίσθωσης σκαφών αναψυχής!
Πρωταρχικός μας στόχος είναι να παρέχουμε αναβαθμι-

τική συνείδηση, καθιστώντας την εμπειρία της ιστιοπλοΐας

waters and long for an adventure in the Greek islands, Skyfall

προσβάσιμη σε όλους. Αν αγαπάτε την ιστιοπλοΐα, σας

Yacht Charter is the ideal option for you!
SkyFall yacht charter was founded by a group of people that

την περιπέτεια στα ελληνικά νησιά, τότε η Skyfall αποτελεί

share a passion for sailing and have a vast experience on

την ιδανική επιλογή για εσάς!

the field. Our main base is locate in Alimos Marina in Athens,

Η SkyFall ιδρύθηκε από ανθρώπους που μοιράζονται το

Greece and we are happy to provide bareboat, skippered and

πάθος για την ιστιοπλοΐα και διαθέτουν τεράστια πείρα

fully-crewed yacht charters anywhere in Greece. Our goal is

στο χώρο. Με ορμητήριο τη Μαρίνα Αλίμου, στην Αθήνα,
σας παρέχουμε σκάφη αναψυχής με ή χωρίς πλήρωμα, ή
καπετάνιο, όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα. Επιθυμία
μας είναι αυτή η αναζωογονητική εμπειρία να προσφέρεται

214 100 6000 - 214 100 6082

experience accessible to everyone. So, if you love to sail,
discovering amazing and natural landscapes, crystal clear

λαμβάνετε τα καταγάλανα νερά και ονειρεύεστε να ζήσετε

info

value and professionalism in the field and to make the Sailing

σμένες υπηρεσίες, με προστιθέμενη αξία και επαγγελμα-

αρέσει να ανακαλύπτετε εντυπωσιακά φυσικά τοπία, απο-

Αυτό ήταν! Είσαστε πλέον κάτοχος μιας REHAB CARE CARD!

industry. Our main goal is to provide improved service, adding

to make this refreshing experience accessible to everyone.
So, if you love sailing or have a passion for new and exciting
experiences, Skyfall is the ideal choice for you.
info

σε όλους. Αν, λοιπόν, λατρεύετε την ιστιοπλοΐα, ή ονειρεύ-

SkyfallCharter@gmail.com | sales@SkyfallYachtCharter.com
www.SkyfallYachtCharter.com| www.BookingMNG.com

εστε συναρπαστικές, νέες, εμπειρίες, σας περιμένουμε στη
Skyfall.
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GREECE
A GLOBAL DESTINATION FOR “EY ZHN”

The impact of the pandemic, in conjunction with
global developments and changes, such as working
from home, anywhere and at any time, the new
shift to mental, spiritual and physical health, new
technologies, emphasis on the natural environment
by means of the ESG criteria and more, are actually
overhauling the present but, most importantly, the
future of tourism.
Our company, which carries on a legacy due to
both our name and our 30-year involvement in new
forms of tourism, is really pleased to announce a
novel initiative, open to all. With EF ZIN LIFE and
tourism as our pillar, we are promoting Greece
as a destination and a paradigm of well-being,
in the broader and new sense of the term that
encompasses every way of life, far and beyond the
strictly anthropocentric one.
It is an open initiative, designed in a way that
allows everyone to play an active role as part of the
tourist ecosystem, incl. infrastructure, destinations,
communities, brands, suppliers, visitors and more,
both on a local and an international level.

Ο τουρισμός είναι μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες στη
χώρα μας, αλλά και διεθνώς.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας, σε συνδυασμό με παγκόσμιες
αλλαγές και εξελίξεις, όπως η δυνατότητα για εργασία από
οπουδήποτε και οποτεδήποτε, η νέα στροφή στην ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία, οι νέες τεχνολογίες, η έμφαση στο
περιβάλλον με τη θεσμοθέτηση των ESG κριτηρίων και πολλά
άλλα, αλλάζουν για πάντα το παρόν και, κυρίως, το μέλλον του
τουρισμού.
Ως εταιρεία (έχοντας και μια κληρονομιά από το όνομά μας και
την 30χρονη εμπλοκή μας σε ειδικές μορφές τουρισμού), με
ιδιαίτερη χαρά, αναπτύσσουμε μια νέα πρωτοβουλία ανοιχτή σε
όλους, την πρωτοβουλία EY ZHN LIFE για τη χώρα μας, με άξονα
τον τουρισμό, ώστε να συμβάλλουμε στην τοποθέτηση της
Ελλάδας ως προορισμού και παραδείγματος ΕΥ ΖΗΝ με μια νέα
και διευρυμένη σημασία του όρου, που θα περιλαμβάνει κάθε
μορφή ζωής, πέρα από την στενά ανθρωποκεντρική.
Πρόκειται για μια ανοιχτή πρωτοβουλία, σχεδιασμένη προκειμένου να μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο όλα τα
μέλη του τουριστικού οικοσυστήματος: υποδομές, προορισμοί,
κοινότητες, brands, προμηθευτές, επισκέπτες και πολλοί άλλοι
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

For further information, please dial (+30)210 9944544 or visit: https://bit.ly/3dG6elk
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AIR FRANCE-KLM GROUP AND SEA CHEFS
CRUISES SIGNED AN AGREEMENT
FOR THE DEVELOPMENT OF BIOFUEL

Ενεργό ρόλο στη μείωση εκπομπών CO₂
αναλαμβάνει η εταιρεία sea chefs Cruises
με την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας –
η πρώτη για την Κύπρο - για συμμετοχή της
στο Εταιρικό Πρόγραμμα Corporate SAF
(Sustainable Aviation Fuel) του ομίλου της
Air France-KLM, συμβάλλοντας στην οικολογική μετάβαση των αερομεταφορών.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην
Κύπρο για την υπογραφή της συμφωνίας
αυτής, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη
Καρούσου και του Υφυπουργού Ναυτιλίας
κ. Βασίλη Δημητριάδη από πλευράς της
Κυπριακής Κυβέρνησης, καθώς και επισήμων και εκπροσώπων του επιχειρηματικού
κόσμου, ο περιφερειακός διευθυντής
του ομίλου της Air France-KLM κ. Γιάννης
Πανταζόπουλος ευχαρίστησε τη sea chefs
Cruises και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.
David George Tidmarsh για τη συμβολή
τους στην προώθηση της παραγωγής και
διάθεσης αεροπορικών βιοκαυσίμων σε
μεγαλύτερη κλίμακα και με περισσότερο
ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση με τα
ορυκτά καύσιμα.
Μέσω του προγράμματος SAF οι εταιρικοί πελάτες της Air France και της KLM,
μετά από τον υπολογισμό των εκπομπών
CO₂ που σχετίζονται με τα ταξίδια τους,
μπορούν να καθορίσουν μια ετήσια
συνεισφορά που επιθυμούν να έχουν στο
πρόγραμμα αυτό. Όλες οι συνδρομές των
εταιρειών στο πρόγραμμα θα επενδύονται
στην συνέχεια στην προμήθεια και κατανάλωση SAF. Η κίνηση αυτή θα υποστηρίξει
τη δημιουργία μιας βιώσιμης βιομηχανίας
καυσίμων στις αερομεταφορές που θα
εγγυάται τα ολοένα και πιο οικολογικά
υπεύθυνα ταξίδια.

Sea chefs Cruises has joined forces
with Air France-KLM Group, taking
an active role in reducing CO₂
emissions, after signing the first
agreement in Cyprus to invest
in the group’s Corporate SAF
Program (Sustainable Aviation
Fuel), contributing to the ecological
transition of air transport.
At the event held in Cyprus, with
the presence of the Minister of
Transport, Communications and
Works Mr. Yiannis Karousos and
the Deputy Minister of Shipping
Mr. Vassilis Dimitriadis representing
the Cypriot Government, as well
as other officials and business
representatives, Mr. Yiannis
Pantazopoulos, Regional Manager
Air France-KLM, thanked sea chefs
Cruises and Mr David George
Tidmarsh, Managing Director, for
their contribution on promoting
the production and availability of
sustainable aviation fuels on a larger
scale, with a more competitive cost
compared to fossil fuels.
Through the SAF program,
Air France and KLM corporate
customers, after estimating the
CO₂ emissions associated with their
travel, can determine the annual
contribution they wish to make to
this program. The Air France-KLM
group invests all contributions in
the supply and use of sustainable
aviation fuel. This will support
the creation of a sustainable fuel
industry that ensures increasingly
eco-responsible air transport.
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ORANGE GROVE:
2020 ONLINE INCUBATION ROUND
IS A WRAP

Το Μάιο του 2021 ολοκληρώθηκε το
2020AUT Incubation Round του Orange
Grove, μετά από ένα πλήρες εξάμηνο με
24 εργαστήρια, ώρες εξατομικευμένης
μεντορείας και επαφές μεταξύ νέων
επιχειρηματιών και ειδικών της αγοράς.
Είμαστε ευγνώμονες σε εκπαιδευτές,
συμβούλους και μέντορες για τη συνεχή
υποστήριξη και την ενεργό συμμετοχή
τους στο δίκτυό μας, μέσω του οποίου
μοιράζονται γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη με τις startups. Θα θέλαμε, επίσης,
να ευχαριστήσουμε και τις 29 νεοφυείς
επιχειρήσεις οι οποίες εκπροσωπούν
ένα ευρύτατο φάσμα κλάδων, μεταξύ
άλλων τους τομείς της αγροδιατροφικής τεχνολογίας και των τεχνολογιών
υγείας, εκπαίδευσης, ταξιδίων, τουρισμού & αναψυχής, εκδόσεων, μηχανολογίας, εφοδιαστικής & κινητικότητας,
αθλητισμού & Fitness, ευζωίας και
σχεδίου μόδας, για τη συμμετοχή και
την αφοσίωσή τους.
Και μετά το πέρας της κατάρτισης,

στις νεοφυείς επιχειρήσεις του Orange
Grove θα συνεχίσει να προσφέρεται
στήριξη υπό μορφή αποκλειστικών
προνομίων που σχεδιάστηκαν ειδικά για
αυτές. Αν και βρεθήκαμε αντιμέτωποι
με πρωτόγνωρες δυσκολίες, καθώς το
συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε online και μόνο, από την πρώτη
στιγμή, καταφέραμε να έχουμε ένα
υψηλής ποιότητας πρόγραμμα εξ›αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο σε σχέση
με το περιεχόμενο όσο και τη δομή του,
το οποίο προσέφερε πολύτιμη προστιθέμενη αξία σε όλους, και σε καθένα
ξεχωριστά από τους συμμετέχοντες και
τις συμμετέχουσες, κρίνοντας από την
πρόοδο που σημείωσαν και την ανατροφοδότηση που είχαμε.
Με το πέρας του ετήσιου προγράμματος, αρχίσαμε την προετοιμασία για τον
επόμενο κύκλο που ξεκινά το Φθινόπωρο. Είμαστε, λοιπόν, στην ευχάριστη
θέση να σας ανακοινώσουμε ότι άρχισε
η υποβολή των αιτήσεων για το επόμενό
22

In May 2021, Orange Grove’s 2020AUT
Incubation Round came to an end after 6 months of 24 workshops, several
hours of one-on-one mentoring sessions and connections between new
entrepreneurs and market experts.
We are grateful to our trainers, advisors and mentors for their continuous
support and involvement and for sharing their knowledge and expertise with
our startups and network. We would
also like to thank our 29 startups,
across a spectrum of industries spanning Agri Food & Tech, HealthTech,
EdTech, TravelTech, Tourism & Leisure,
Publishing, Engineering, Logistics &
Mobility, Sports & Fitness, Wellness
and Fashion Design, for their participation and engagement.

Orange Grove startups will continue to receive support in the form of
exclusive benefits, designed especially
for our Alumni. We definitely faced
unprecedented challenges as this programme was exclusively online from
the get-go, however we managed
to deliver a remote education programme of high quality content and
structure, which added substantial value to each one of our 2020 Incubation
batch according to their subsequent
progress and feedback.
As we’re wrapping up this year’s
Round, we’re already busy preparing for the next edition in the Fall.
We’re thrilled to announce that Applications for our next Online Incubation programme are now open! This

μας Online Incubation!
Σε αυτήν την πανελλήνια πρόσκληση
που απευθύνουμε, με σκοπό την υποβολή νέων ιδεών, αναμένουμε με χαρά
αιτήσεις από όλη την επικράτεια καθώς
το πρόγραμμά μας προβλέπει κυρίως
συμμετοχή εξ αποστάσεως!
Έτσι, φέτος το Νοέμβριο, σε μιαν ακόμη
κοόρτη καινοτόμων startups πρόκειται
να δοθεί πρόσβαση σε εντατική εκπαίδευση υπό την επίβλεψη αναγνωρισμένων εκπαιδευτών της αλλοδαπής
και της ημεδαπής, σε συνδυασμό με
εξατομικευμένη μεντορεία και coaching
αλλά και μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης εντός του διευρυμένου δικτύου του
Orange Grove και της Πρεσβείας των
Κάτω Χωρών.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με
τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
θα βρείτε στον ιστότοπό μας:
https://orangegrove.eu/apply
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is a nationwide call for ideas and we
welcome applications from any Greek
region as the programme will mainly
require remote participation!
In November, a brand new cohort of
innovative startups will get access to
intensive training by acclaimed local
and international trainers, benefiting
from tailor-made mentoring and oneon-one coaching as well as unique
networking opportunities thanks to
the extended network of Orange
Grove and the Embassy of the Netherlands. You may find more details about
the applications on our website:
https://orangegrove.eu/apply
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THE RISE OF
ESG INVESTMENTS
Ομιλία της Κατερίνας
Περίσση στο συνέδριο
«Εταιρική Υπευθυνότητα
στην Πράξη»
Για τη δυναμική άνοδο των ESG
(Environmental, Social, Governance)
κριτηρίων και την αυξανόμενη ζήτηση για υπεύθυνες επενδύσεις στις
διεθνείς αγορές, μίλησε η Κατερίνα
Περίσση, General Manager της Global
Sustain, στο πλαίσιο του 8ου συνεδρίου «Εταιρική Υπευθυνότητα στην
Πράξη» που πραγματοποιήθηκε στις
3 Ιουνίου, καλώντας τις εταιρείες να
λάβουν δράση.
Σύμφωνα με την κ. Περίσση, ανάμεσα
στις τάσεις που σημειώνονται είναι
οι εξής:

Katerina Perissi highlighted
the significance of ESG
investments during “CSR
in Action”
Katerina Perissi, General Manager of
Global Sustain, talked about the rise
of ESG (Environmental, Social, and
Governance) criteria and the growing
demand for responsible investments
in international markets, calling
for action on ESG, during the 8th
conference “CSR in Action” held on
June 3.
Among trends noted are:
• More ESG regulation, especially in
the EU Taxonomy Framework (as of
June 2020).

• Περισσότεροι κανονισμοί για ESG
στην Ε.Ε. (Taxonomy Framework).

• Higher Demand for Responsible
Investing (ESG) by Institutional, Retail
and Asset Owners.

• Υψηλότερη ζήτηση για υπεύθυνες
επενδύσεις από θεσμικούς επενδυτές και ιδιοκτήτες περιουσιακών
στοιχείων.

• Greater integration. More Investors
tend to adopt ESG factors, even
across the entire portfolio.

• Περισσότεροι επενδυτές τείνουν
να υιοθετούν τα κριτήρια ESG, ακόμη
και σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.
• Μεγαλύτερη δέσμευση, καθώς οι
διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων
και τα funds συνεργάζονται στενότερα με τους μετόχους και τις εταιρείες
για την επιτάχυνση της δράσης.
• Μεγαλύτερη λογοδοσία, καθώς οι
επενδυτές θα υποβάλλουν αναφορές
για τις επενδυτικές τους αποφάσεις
και στρατηγικές, στο πλαίσιο καλών
διεθνών πρακτικών που ακολουθούνται από ηγέτες της αγοράς και
πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης.
• Η εφαρμογή στρατηγικών αποκλεισμού από τους επενδυτές, εξαιρώντας συγκεκριμένους τομείς, όπως
τα πυρηνικά όπλα, τον καπνό, το
αλκοόλ, τον άνθρακα κ.ά.

• Greater engagement. Asset
Managers & Funds tend to work
more closely with shareholders,
such as in filing/co-filing resolutions
- shareholder activism (e.g. proxy
voting) with corporate leaders to
accelerate action.
• More ESG Reporting. Investors
are expected to report on their
investment decisions and strategies
due to international best practices
followed by market leaders and
market-driven self-regulatory
initiatives.
• Investors apply exclusion strategies,
therefore excluding specific sectors,
such as nuclear weapons, tobacco,
alcohol, coal etc.
No doubt ESG is here to stay.

Το Health Hub είναι ένας υποψήφιος Ευρωπαϊκός
Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στη Θεσσαλία, που
συντονίζεται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς
για την Ψηφιακή Υγεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Πρόκειται για ένα «κατάστημα μίας στάσης» για
τους φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της
Υγείας και των Φαρμάκων, που θα τους υποστηρίζει στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού
τους.
Το Health Hub αναπτύσσει ένα οικοσύστημα επιστημόνων και επαγγελματιών με εκτεταμένη γνώση και πολυετή εμπειρία στους τομείς της Τεχνητής
Νοημοσύνης σε συνδυασμό με ενδελεχή έρευνα
στους τομείς της Υγείας και των Φαρμάκων, της
παροχής ψηφιακών τεχνολογιών, της κατάρτισης
και της δια βίου μάθησης, των επιχειρήσεων και της
καινοτομίας.
Μέσω της συλλογικής εμπειρογνωμοσύνης των
μελών του, το Health Hub παρέχει ένα ευρύ φάσμα
καινοτόμων υπηρεσιών σε όσους θέλουν να συμμετάσχουν στην ψηφιακή μετάβαση στον τομέα
της Υγείας και να επιτύχουν το μέγιστο αποτέλεσμα. Οι υπηρεσίες χωρίζονται σε τέσσερις κύριες
κατηγορίες: «Test Before Invest», «Skills & Training»,
«Support to Find Investments», «Innovation
Ecosystems & Networking».
Το δίκτυο του Health Hub επεκτείνεται συνεχώς,
προσφέροντας ευκαιρίες συνεργασίας και ένα
γόνιμο έδαφος για την ψηφιοποίηση της Υγείας σε
συνδυασμό με την αναπτυσσόμενη καινοτομία.

The Health Hub is a candidate European Digital
Innovation Hub in Thessaly, coordinated by the
Institute of Entrepreneurship Development, acting
as a reference point of Digital Health at national
and pan-European level. It is a one-stop shop
that delivers digital transformation services to
SMEs or public administrations of the health and
pharma sector and supports them in boosting
their outreach, precision, innovation capacity, and
networking efforts.
The Health Hub brings together a team of experts
with extensive experience in the areas of Artificial
Intelligence combined with advanced research in
the fields of health and pharma, drug design and
re-purposing, digital technologies, training, and
lifelong learning as well as business and innovation.
Through its members’ collective expertise, it
provides a broad innovative spectrum of services
to those who want to participate in the current
digital transition of the health sector and achieve
the maximum potential and impact. The services
are divided into four main categories: “Test
Before Invest”, “Skills & Training”, “Support to
Find Investments”, “Innovation Ecosystems &
Networking”.
The Health Hub network is constantly expanding,
by providing health innovation opportunities for
collaborations and creating a fertile ground for
health digitalization combined with innovation to
be developed.

Όπως όλα δείχνουν, τα ESG κριτήρια
είναι εδώ για να μείνουν.

info

ied.eu/about/health-hub
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HARD ROCK INTERNATIONAL BEGINS
YEAR-LONG 50TH ANNIVERSARY
CELEBRATION BY ANNOUNCING
PARTNERSHIP WITH LIONEL MESSI
Αθήνα, 10.06.21 - Η Hard
Rock International εγκαινιάζει το ξεκίνημα των εορτασμών της 50ης επετείου
της, ανακοινώνοντας μία
νέα συνεργασία με τον
παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστή Lionel Messi, ο
οποίος θα αποτελέσει τον
πρεσβευτή της Hard Rock
International για τα επόμενα πέντε χρόνια και θα γίνει ο πρώτος αθλητής που
συνεργάστηκε ποτέ με την
εταιρεία.
Στο πλαίσιο της νέας αυτής συνεργασίας, η Hard
Rock λάνσαρε και μία
καινούρια συλλογή προϊόντων, εμπνευσμένη από
το νέο πρεσβευτή της.
Εκτός από το ειδικά προσαρμοσμένο
λογότυπο
για την 50η επέτειο, τα
ενδύματα της συλλογής
φέρουν μερικά από τα πιο
χαρακτηριστικά σύμβολα
του θρυλικού παίκτη, όπως
το λιοντάρι, τον αριθμό 10
και το δικό του, προσωπικό
λογότυπο. H συλλογή αυτή
διατίθεται σε όλα τα φυσικά καταστήματα αλλά και
στο ηλεκτρονικό κατάστημα
https://shop.hardrock.com/enus/messi.
«Αισθάνομαι τιμή που συνεργάζομαι με μία μάρκα
τόσο διάσημη όσο η Hard Rock, πόσο μάλλον σε αυτήν την
ιστορική της στιγμή - την 50η επέτειό της!», σχολίασε σχετικά ο Lionel Messi. «Ο αθλητισμός και η μουσική αποτελούν
αναπόσπαστα κομμάτια της ζωής μου, είναι ο ιδανικός συνδυασμός μεταξύ του επαγγέλματος και του ελεύθερου χρόνου
μου. Η ένωση των δύο είναι μεγάλη επιτυχία και είμαι πολύ
χαρούμενος που βασίστηκαν σε μένα για αυτό το τόσο ξεχωριστό αποτέλεσμα. Αποτελεί τιμή μου να είμαι ο πρώτος
αθλητής που συνεργάζεται με μία εταιρεία με μακρά ιστορία
συνεργασίας με θρύλους της μουσικής».
Στο πλαίσιο της καμπάνιας, ο Messi έκανε το ντεμπούτο του
ως πρεσβευτής, πρωταγωνιστώντας σε μία διαφημιστική
καμπάνια αναδεικνύοντας τις ικανότητές του με την μπάλα ποδοσφαίρου, την ώρα που αυτή παίρνει τη θέση της ανάμεσα
στα αγαπημένα αναμνηστικά της μάρκας.

Athens, June 10, 2021 –
Hard Rock International
has established itself as
one of the most globally
recognized companies
in the world. The brand
is kicking off its anniversary celebrations by
unveiling a new partnership with footballer
Lionel Messi, who will
serve as brand ambassador for the next five
years, as first athlete to
partner with Hard Rock.
As part of the new partnership, Hard Rock has
also unveiled a new
collection of merchandise inspired by its new
ambassador. In addition to the special 50th
anniversary logo, the
garments show some
of the player’s most
characteristic
symbols,
such as the lion, the number 10 and his own logo.
This collection joins the
brand’s iconic merchandising line, available in all
its stores and online shop
https://shop.hardrock.com/
en-us/messi.
“I am honored to partner with such a renowned brand
as Hard Rock, and even more so at this historic moment
- its 50th anniversary!” said Lionel Messi. “Sports and
music are an integral part of my life, a perfect combination between my profession and my leisure time. Uniting both is a great success, and I am very happy that
they have counted on me for this special outcome. It is
an honor to be the first athlete to partner with a brand
who has a history of teaming with music legends.»
As part of the campaign, Messi makes his debut as
an ambassador starring in a commercial that unites his
skills with the soccer ball as it takes its place among
the cherished memorabilia of the brand.
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DIKAION LAW
LAWYERS & CONSULTANTS
Η Dikaion Law Lawyers &
Consultants είναι μια δικηγορική εταιρεία επίλεκτων
νομικών υπηρεσιών που
εδρεύει στην Ελλάδα και
παρέχει υψηλής ποιότητας
συμβουλές, προσαρμοσμένες τόσο σε επιχειρήσεις
όσο και σε ιδιώτες. Διαθέτουμε γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενώ
το εξωτερικό μας δίκτυο
εκτείνεται από την ηπειρωτική Ευρώπη (Ολλανδία,
Λουξεμβούργο, Κύπρος,
Βουλγαρία) στο Ηνωμένο
Βασίλειο και τη Σιγκαπούρη.
Οι κύριοι τομείς πρακτικής
μας είναι:
• ακίνητα

• εταιρικό και εμπορικό
δίκαιο
• ναυτιλιακό δίκαιο
• φορολογικό και διοικητικό
δίκαιο
• επίλυση διαφορών
Η ομάδα μας διαθέτει
πλούσια εμπειρία σε όλους
τους τύπους συναλλαγών
ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε
ακίνητα, ανάπτυξης ακινήτων, μίσθωσης ακινήτων και
μετεγκαταστάσεων.
Συνεργαζόμαστε τακτικά
ως αποκλειστικοί δικηγόροι
στην απόκτηση, χρηματοδότηση και υλοποίηση σημαντικών έργων στη Βόρεια
Ελλάδα.
Η ναυτιλιακή πρακτική μας

συμπεριλαμβάνει ναυτικά
ατυχήματα, αξιώσεις φορτίου, μεγάλες απώλειες,
θέματα ναυτικής ασφάλισης και εμπορικές διαφορές που προκύπτουν από
ναυτιλιακές συμβάσεις και
JV. Ενεργούμε, επίσης, για
πελάτες σε ολόκληρο τον
ναυτιλιακό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πλοιοκτητών και των ιδιοκτητών
σκαφών αναψυχής.
Από την ειδική συμβουλευτική υποστήριξη συναλλαγών έως την εταιρική νομική βοήθεια σε καθημερινή
βάση, οι εξειδικευμένοι
δικηγόροι μας στο εταιρικό
και δίκαιο συμμόρφωσης
προσφέρουν υπηρεσίες

προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών:
• Ίδρυση
• Εταιρική τήρηση βιβλίων
και καθημερινή διαχείριση
• Συμβουλευτική
• Κανονιστική Συμμόρφωση
Καλύπτουμε όλους τους
τομείς του φορολογικού
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής
φορολογίας και συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και
της συμμόρφωσης και των
φορολογικών δικαστικών
διαφορών, ενώ διαθέτουμε
σημαντική εμπειρία στην
αποτελεσματική επίλυση
διοικητικών αγωγών που
σχετίζονται με κυβερνητικούς φορείς στην Ελλάδα.

DIKAION LAW Lawyers &
Consultants is a Greecebased boutique law firm
which provides high quality
legal advice tailored to both
businesses and individuals.
Today, we have offices in
Thessaloniki and in Athens
while our overseas network
stretches from continental
Europe (The Netherlands,
Luxembourg, Cyprus,
Bulgaria) to the UK and
Singapore.
Our main areas of practice
are:
• real estate
• corporate and commercial

• shipping
• tax and administrative law,
and
• dispute resolution.
Our team has a wealth of
experience in all types of
real estate transactions,
including investment
property, property
development, property
lending, relocation.
We regularly act as
exclusive lawyers in the
acquisition, financing, and
implementation of wellknown projects in Northern
Greece.
Our shipping law practice

includes maritime
casualties, cargo claims,
major losses, marine
insurance matters and
commercial disputes arising
from shipping contracts
and JVs.
We also represent clients
across the maritime sector,
including ship and yacht
owners.
From bespoke transactional
advisory support to
corporate law assistance
on a day-to-day basis,
our corporate law and
compliance team offers
services tailored to clients’

needs on:
• Set-up
• Corporate bookkeeping
and day-to-day
management
• In-depth consultancy and
counseling, as well as
• Regulatory Compliance.
We cover all tax areas,
including business tax
advisory & compliance and
tax controversy & litigation,
and we are experienced
in the effective resolution
of administrative lawsuits
related to government
agencies in Greece.
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Advertise your business with H.B.R.
HEDA BUSINESS REVIEW is a quarterly electronic newsletter sent to 4000 recipients including HEDA members, large companies,
selected agencies, academia, ministries, chambers both in Greece and abroad.
At the same time, hard copies are now being distributed at Athens Airport to passengers while boarding and are pre-packaged to
be COVID-safe and at OMMA vision center at Psychiko.
Capitalise on this opportunity to promote your business by placing an ad with H.B.R. and give your company valuable exposure.

For more details please contact: heda@heda.com.gr

This edition is supported by:

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@heda.com.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

