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Κωνσταντίνος
Μαγγιώρος
Πρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου HeDA

WORLD WATER DAY 2022

Konstantinos
Maggioros
Chairman
of the Board of HeDA

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι
του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου,

Dear members and friends of HeDA,

Η χρονιά αυτή ξεκίνησε με θετικές προβλέψεις
οικονομικής ανάπτυξης, τόσο για τη χώρα μας όσο και για
την Ευρωζώνη. Ωστόσο, η πρόσφατη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία δημιούργησε νέα δυσμενή δεδομένα σε
παγκόσμιο επίπεδο, όπως η έκρηξη κόστους πρώτων υλών
και ενέργειας -φυσικού αερίου και πετρελαίου- καθώς
και γεωπολιτικά ρίσκα, τα οποία καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε για άλλη μια φορά με διορατικότητα,
σχεδιασμό, δημοσιονομική σύνεση αλλά και μέριμνα προς
τον καταναλωτή και πολίτη.

This year was off to a good start with positive forecasts
for economic growth, both for Greece and the Eurozone.

Η άνοδος του πληθυσμού, η ραγδαία αστικοποίηση και
η οικονομική ανάπτυξη ασκούν πίεση και ενισχύουν τη
ζήτηση για υπόγειους υδάτινους πόρους. Η αυξανόμενη
ζήτηση σε συνδυασμό με τις συνεχώς εντεινόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής απομειώνουν τους υπόγειους υδροφορείς και επιφέρουν μείωση της προσφοράς,
γεγονός που με τη σειρά του επιδρά στην ποιότητα και την
ποσότητα των υπογείων υδάτων. Συνεπώς, είναι υπαρκτή
η κατεπείγουσα ανάγκη βιώσιμης διαχείρισης του νερού
παγκοσμίως.
Οι Κάτω Χώρες για πάρα πολύ καιρό εξέλαβαν ως δεδομένα τα αποθέματα του υδροφόρου ορίζοντά τους. Η

Population growth, rapid urbanisation and economic
development are increasing demand for groundwater. This
growing demand in conjunction with the effects of climate
change are depleting aquifers and causing a decline in
supply. This, in turn, has a knock-on effect on the quality
and quantity of groundwater. Therefore, there is an urgent
need for sustainable groundwater management worldwide.
The Netherlands has taken its vast groundwater reserves
for granted for a long time. The drought of 2018 exposed
how groundwater levels were dropping extremely fast due
to growing demand and decreased infiltration, especially
in areas with elevated sandy soils. In low-lying areas of the

However, the recent Russian invasion of Ukraine developed
new unfavorable global conditions, such as higher prices
for raw materials and energy - natural gas and oil- as well as
geopolitical risks, which we are once again called upon to
address, also with due respect and care for the people.
In a period of recovery from the declining impact of the
pandemic, according to the European Central Bank pro-

Σε μια περίοδο ανάκαμψης από την ύφεση της πανδημίας,
οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που
ενσωματώνουν μια πρώτη αξιολόγηση των επιπτώσεων του
πολέμου, συγκλίνουν σε επιβράδυνση της ανάπτυξης κατά
0,5% φέτος κλείνοντας στο 3,7% το 2022, 2,8% το 2023 και
1,6% το 2024, ενώ ο πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει
κατά μέσο όρο στο 5,1% το 2022 έναντι του στόχου 2%.

jections, that incorporate a first assessment of the implications of the war, GDP growth has been revised downwards
by 0.5% for the near term. The projections foresee the
economy growing at 3.7 % in 2022, 2.8 % in 2023 and 1.6 %
in 2024 with inflation at an average rate of 5.1% in 2022 as
opposed to 2%, which was initially the target.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέλη του Συνδέσμου μας
επαγρυπνούν, πρωτοστατώντας μάλιστα στην
ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πληγέντες του
πολέμου της Ουκρανίας αλλά και όσους επηρεάζονται από
την κατάσταση αυτή. Παράλληλα, αναπροσαρμόζουν τις
στρατηγικές σύμφωνα με τις νέες συνθήκες και
διαδραματίζουν πολλαπλώς ηγετικό ρόλο, στηρίζοντας
σταθερά την ελληνική οικονομία και τις διμερείς επιχειρηματικές ελληνο-ολλανδικές σχέσεις. Άλλωστε, σύμφωνα
με προσωρινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Ολλανδίας για το ελληνο-ολλανδικό εμπόριο του 2021, καταγράφηκε σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 2020, τόσο των
ελληνικών εξαγωγών (39,08%) όσο των εισαγωγών μας
από την Ολλανδία (10,46%), γεγονός που καταδεικνύει
τους ισχυρούς μας δεσμούς, τους οποίους ενισχύουμε και
σε συνεργασία με την Ολλανδική Πρεσβεία.

In this context, the members of our Association remain
alert and leading as to the provision for humanitarian aid
for the victims of the war and to those affected. At the
same time, members are adapting their business strategies
according to the new conditions and undertake a leading role, supporting the Greek economy and the bilateral
Greek-Dutch business relations. After all, according to
provisional data by the Statistical Service of the Netherlands for the 2021 Greek-Dutch trade, a significant increase
was recorded compared to 2020, both for Greek exports
(39.08%) and for imports from the Netherlands (10.46%),
which demonstrates strong commercial ties that are further
strengthened this year through the cooperation with the
Dutch Embassy in Athens.

Με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, με την ελπίδα ότι ο
πόλεμος αυτός θα βρει σύντομα διέξοδο και θα λήξει
ομαλοποιώντας την κατάσταση, με αισιοδοξία, πίστη αλλά
και ετοιμότητα, ενισχύουμε έμπρακτα το θετικό μας
αποτύπωμα στην οικονομία, την αγορά, το περιβάλλον
και την κοινωνία, ανοίγοντας νέους καινοτόμους και
βιώσιμους δρόμους.

With a view towards tomorrow, with the hope that this
war will soon end, with optimism, faith and readiness, we
continue to strengthen our positive footprint on the economy, the market, the environment and society, paving new,
innovative and sustainable paths.
4
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ξηρασία που έπληξε τη χώρα το 2018 αποκάλυψε τους
ταχύτατους ρυθμούς με τους οποίους η στάθμη των υπογείων υδάτων έφθινε υπερβολικά γρήγορα εξαιτίας της
αύξουσας ζήτησης και της φθίνουσας διήθησης, ιδιαιτέρως δε σε περιοχές με αμμώδες έδαφος οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο υψηλότερο από τη στάθμη της θάλασσας.
Στις υπόλοιπες περιοχές των Κάτω Χωρών η αποστράγγιση
των αγροτικών γαιών επιταχύνει φαινόμενα καθίζησης
και υφαλμύρωσης. Όλο και περισσότερο η ποιότητα των
υπογείων υδάτων υποβαθμίζεται, μεταξύ άλλων και διότι
οι ρυπογόνες ουσίες που απορρέουν από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες, όπως γεωργικές και βιομηχανικές, εντοπίζονται σε μεγαλύτερες ποσότητες αλλά και σε όλο και
μεγαλύτερα βάθη. Μακροπρόθεσμα, οι καταστάσεις αυτές θα αποδειχτούν μη-βιώσιμες και θα πυροδοτήσουν περισσότερα προβλήματα στο σκέλος των υδάτινων πόρων
που χρησιμοποιούνται για ύδρευση και αγροτικές χρήσεις
αλλά και θα επηρεάσουν έτι περαιτέρω το οικοσύστημα με

Netherlands the draining of agricultural soils accelerates
land subsidence and salinisation. Increasingly, groundwater
quality is also declining as contaminants resulting from
anthropogenic sources, such as agriculture and industrial
processes, are being found in larger quantities and at
greater depths. In the long run, these are unsustainable
situations which will be causing further problems for the
agricultural and drinking water sector while having huge
environmental repercussions on the ecosystem.
In order to cope with these challenges and to sustainably
manage groundwater reserves for future generations, the
Netherlands is studying ways how to reduce groundwater
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In Greece, the
Embassy of The
Netherlands
continues to
explore and
promote solutions
for the sustainable
management of
water resources
through “Water for
tomorrow”

τις ευρείες περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.
Προκειμένου να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις εν λόγω
προκλήσεις και να διαχειρίζονται με τρόπο βιώσιμο τα αποθέματα των υπογείων
υδάτων επ’ωφελεία των επόμενων γενεών, οι Κάτω Χώρες μελετούν τους τρόπους με τους οποίους θα μειωθεί η χρήση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα,
θα αυξηθεί η διήθηση και θα περιοριστεί
η επιμόλυνση των καθαρών αποθεμάτων
με φόντο τις ραγδαίες μεταβολές που
επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Η εν λόγω
άσκηση, στην οποία επιδίδονται από κοινού διάφορες βαθμίδες της κυβέρνησης
διατομεακά, θα οδηγήσει σε ένα συνδυασμό βιώσιμης διαχείρισης, περιορισμού
της απώλειας της βιοποικιλότητας και
ενίσχυσης των προσπαθειών που καταβάλλονται με στόχο την κλιματική προσαρμογή.
Η αναγκαιότητα για μια παγκοσμίως
βιώσιμη διαχείριση υδάτων σε επίπεδο
λεκάνης προϋποθέτει μια συμπεριληπτική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς.
Το σύνολο των διαφόρων λειτουργιών
των υπόγειων νερών και των ποικίλων
χρηστών του θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η
συμπεριληπτική προσέγγιση κυβερνητικοί φορείς, επιχειρήσεις και ινστιτούτα
γνώσης θα πρέπει να συνεργαστούν
σε πολλά και διαφορετικά πεδία ενώ
ταυτοχρόνως θα εργάζονται προς την
κατεύθυνση της προώθησης του παγκοσμίου πλαισίου επιτάχυνσης του Στόχου
6 (SDG6 Acceleration Framework) για τα
υπόγεια ύδατα.
Λόγω του ζωτικής σημασίας ρόλου τον
οποίο διαδραματίζουν τα υπόγεια νερά,
η βιώσιμη διαχείρισή τους αποτελεί σημαντική προϋπόθεση που συνδέεται με
πολλούς από τους Στόχους του ΟΗΕ για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs). Συγκεκριμένα συνδέεται με το 1/3 αυτών και δη
με ό,τι άπτεται του Κλίματος, των Βιώσιμων Πόλεων, της Μηδενικής Πείνας, της
Υγείας και Ευεξίας. Η βιώσιμη διαχείριση
των υπογείων υδάτινων πόρων βρίσκεται
στον πυρήνα και αποτελεί προϋπόθεση
για την επίτευξη του Στόχου 6 - SDG6
που αφορά τη “διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους”.
Στην Ελλάδα, η Πρεσβεία των Κάτω Χωρών συνεχίζει να διερευνά τρόπους και
να προάγει λύσεις υπέρ της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων μέσω του
προγράμματος «Νερό για το Αύριο» (βλ.
www.nerogiatoavrio.gr), το οποίο στηρίζει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία.
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use, increase infiltration
and limit contamination
of clean reserves, all
within the context of a
rapidly changing climate.
This joint exercise
between various levels
of government across
different sectors will lead
to integration between
sustainable groundwater
management, reduction
of biodiversity loss and
climate adaptation efforts.
The need for global
sustainable groundwater
management requires
an inclusive approach.
All the different vital
functions of groundwater
and the various users
need to be considered.
In order to enable an
inclusive approach
governments, businesses
and knowledge institutes
need to collaborate on
many different areas while
contributing to the SDG6
Acceleration Framework
on groundwater.
Due to the groundwater’s
vital role, the sustainable
management thereof is
an important requirement
for many of the SDGs.
It is actually related to
one third of the SDG
targets on the topics
of Climate, Resilient
Cities, Zero Hunger,
Health and Life on Land.
Sustainable management
of groundwater is a
central condition for
SDG6 on “availability
and sustainable water
management and
sanitation for all”.
In Greece, the Embassy
of The Netherlands
continues to explore
and promote solutions
for the sustainable
management of water
resources through
“Water for tomorrow”
(www.nerogiatoavrio.
gr), a project funded by
Athenian Brewery.
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DUTCH AMBASSADOR MEETS
HEDA BOD MEMBERS

ALFA BETA VASSILOPOULOS
AWARDED THE SHARE
EQUALITY LABEL
Δημήτρης Λύτης
Store Associates Relations Supervisor & D&I
Lead, ΑΒ Βασιλόπουλος
Μαρία Συρεγγέλα
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Αρμόδια για θέματα
Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας
Δημήτρης Αρτικόπουλος
Vice President Human Resources /
Organizational Development,
ΑΒ Βασιλόπουλος

F

Γ
On March 1st, Ambassador of the Kingdom of the
Netherlands, Susanna Terstal met virtually with the board
members of the Hellenic Dutch Association (HeDA) to
discuss updates on Greek multinational projects and
recent developments. Both parties expressed their shared
optimism for developments and opportunities covering
sustainability, energy renewable sources, construction,
digitalization, health care, food and agribusiness. During
the meeting HEDA BoD members stated their continued
commitment to maximizing synergies between Dutch and
Greek companies.
HeDA, a non-profit member-based association focused
solely on business relations between Greece and the
Netherlands, plays a major role in facilitating mutuallybeneficial opportunities for trade and investment. In
addition, and against the backdrop of the Embassy’s
engagement with HeDA in the frame of fostering
bilateral diplomatic and commercial relations between
the two countries, both parties agreed to continue their
conversation on forthcoming opportunities.

Την 1η Μαρτίου, η Πρέσβειρα της Ολλανδίας στην Ελλάδα
κα. Susanna Terstal πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου (HeDA), οπότε και ενημερώθηκε για
την πορεία πολυεθνικών και διμερών πρότζεκτς όπως και
για τις τρέχουσες εξελίξεις. Κατά τη συζήτηση, αμφότερες
οι πλευρές εξέφρασαν την αισιοδοξία τους αναφορικά με
ευκαιρίες και τεκταινόμενα που άπτονται θεμάτων βιωσιμότητας, ΑΠΕ, κατασκευών, ψηφιοποίησης, υγείας, τροφίμων, αγροδιατροφικού τομέα και συναφών επιχειρήσεων,
με τα μέλη του ΔΣ να δηλώνουν τη σταθερή δέσμευσή
τους υπέρ της μεγιστοποίησης των συνεργιών μεταξύ ολλανδικών και ελληνικών επιχειρήσεων.
Ο HeDA, ως μη-κερδοσκοπική ένωση προσώπων η οποία
εστιάζει στις επιχειρηματικές σχέσεις που συνδέουν την
Ελλάδα και τις Κάτω Χώρες, διαδραματίζει μείζονα ρόλο
στη δημιουργία και διευκόλυνση αμοιβαίως επωφελών
ευκαιριών υπέρ του εμπορίου και των επενδύσεων. Συν
τοις άλλοις, η δυναμική συνεργασία της Πρεσβείας με τον
HeDA εντάσσεται στο πλαίσιο της προαγωγής των διμερών διπλωματικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.
Για το σκοπό αυτό, εξάλλου, όλες οι πλευρές συμφώνησαν
να συνεχίσουν να συνδιαλέγονται και να αναζητούν πρόσφορες ευκαιρίες.
8

ια πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ΑΒ Βασιλόπουλος συγκαταλέγεται μεταξύ των 18 εταιρειών που λαμβάνουν
το σήμα ισότητας SHARE.
Το SHARE αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για τη συνεχή
προώθηση της ισότητας των φύλων, της ισορροπίας μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και του καταμερισμού των ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών που υποστηρίζεται από μια σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών.
Η ΑΒ Βασιλόπουλος ανταποκρίθηκε με επιτυχία σε αυτό
το «ταξίδι» που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε, την εκπαίδευση
και την τελική αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια που
«αγγίζουν» 4 πτυχές: την ίση μεταχείριση των δύο φύλων,
την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων, τη συμφιλίωση
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για γυναίκες και άντρες,
καθώς και την εταιρική κουλτούρα και την ευρύτερη επιχειρησιακή πολιτική.
Σε αυτό το πνεύμα, ο Δημήτρης Αρτικόπουλος , VP
of Human Resources & Organizational Development της ΑΒ
Βασιλόπουλος, σημείωσε: «Το SHARE δίνει φωνή και δύναμη για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού οικοσυστήματος που χρειάζεται τις γυναίκες -αλλά και τους άντρες- για
να εξελιχθεί και να κάνει το επόμενο βήμα.».
Το Σήμα Ισότητας SHARE επιβεβαιώνει τον τρόπο με τον
οποίο η ΑΒ Βασιλόπουλος λειτουργεί ως εργοδότης, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους της να είναι όλα όσα είναι
και όλα όσα θέλουν να είναι.

or the first time in Greece, Alfa Beta Vassilopoulos
is among the 18 companies to receive the SHARE
Equality Label. SHARE reflects the commitment to

constantly promote gender equality, work-life balance,
the sharing of responsibilities between men and women
and more, through a series of strategic initiatives.
Alfa Beta Vassilopoulos has successfully responded
to this “journey” which included, among other things,
training and final evaluation according to predefined
criteria, such as equal treatment of both genders,
equality in decision-making, work-life balance for both
women and men, as well as corporate culture and wider
corporate policies.
In this spirit, Dimitris Artikopoulos, VP of Human
Resources & Organizational Development of Alfa Beta
Vassilopoulos highlights: “The SHARE Equality Label
“promotes” an inclusive ecosystem that needs both
women - and men - to evolve and flourish.”.
The SHARE Equality Label confirms the way Alfa Beta
Vassilopoulos – a team of diverse and unique people –
operates as an employer, encouraging its people to be
everything they are and everything they want to be.
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HOW SANCTIONS ON RUSSIA MIGHT
IMPACT THE DUTCH ECONOMY
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Εκτιμώμενες επιπτώσεις στην ολλανδική οικονομία λόγω κυρώσεων κατά
της Ρωσίας
Σε μελέτη της, η ολλανδική τράπεζα
Rabobank αποτιμά τις ενδεχόμενες
επιπτώσεις για την ολλανδική οικονομία των κυρώσεων κατά της Ρωσίας,
σημαντικού προμηθευτή πρώτων
υλών και σιτηρών, με το κόστος αυτών να ανέρχεται στα 1.100 ευρώ ανά
Ολλανδό πολίτη. Το καίριο ερώτημα
παραμένει το πόσο αυστηρές θα είναι
οι κυρώσεις, διότι αυτό ακριβώς διαφοροποιεί σημαντικά τις οικονομικές
επιπτώσεις.

Επιβολή κυρώσεων σύντομης χρονικής διάρκειας (εξαμήνου).
Η επιβολή κυρώσεων με διακοπή
εμπορίας καυσίμων μεταξύ Ρωσίας
και Δύσης θα εκτοξεύσει τις τιμές της
ενέργειας και η Ευρώπη αναγκαστικά
θα προμηθευτεί καύσιμα από άλλες
παραγωγούς-χώρες σε υψηλότερες
τιμές.
Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, τις
εξάμηνες κυρώσεις θα ακολουθήσει
εξομάλυνση, με το πετρέλαιο στα 125
δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο
στα 110 ευρώ/Mwh, και την επερχόμενη αύξηση στις τιμές των σιτηρών να
ενισχύει τον πληθωρισμό έως και 8%
στην Ολλανδία, προκαλώντας μείζονα
αναπτυξιακή κάμψη. Η χώρα θα πληγεί διότι εισάγει μεγάλες ποσότητες

φυσικού αερίου από τη Ρωσία ενώ οι
Ρώσοι δεν πρόκειται να επηρεαστούν
ιδιαίτερα από τις βραχυπρόθεσμες
κυρώσεις αλλά ωφεληθούν από τις
υψηλότερες τιμές ενέργειας.
Επιβολή μακροπρόθεσμων
κυρώσεων.
Οι μακροπρόθεσμες κυρώσεις θα
πλήξουν σκληρά τόσο τη ρωσική οικονομία όσο και την ολλανδική. Οι τιμές
της ενέργειας θα αυξηθούν ακόμη
περισσότερο, μειώνοντας σοβαρά την
αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών
αλλά και την οικονομική ανάπτυξη
κατά μία ποσοστιαία μονάδα φέτος.
Το 2023 η ανάπτυξη θα υποχωρήσει
στο 0,4% αντί του αναμενόμενου 1,5%.

Following a study by Rabobank on the
effect that sanctions imposed on Russia,
a major supplier of raw materials and
fuel, might have on the economy of
the Netherlands, the average cost of
sanctions could amount to 1,100 euro
per Dutch citizen. The key question is,
nonetheless, the degree of severity
of those sanctions, a factor which
considerably influences economic
consequences as such.
Short-term sanctions (6 months). The
imposition of sanctions and the cease
of fuel purhases from Russia by western
countries shall lead to major energy
price hikes, with the Continent having
to buy fuel at higher prices from other
energy-producing countries.
According to this scenario, 6-monthlong sanctions can eventually lead to
a plateau, with oil at 125 USD a barrel,
natural gas at 110 €/Mwh, a consequent
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rise in grain prices and inflation up to
8% in the Netherlands causing a major
slump in growth and development.
The country is definitely going to
be affected since it imports sizeable
quantities of natural gas from Russia,
though the later will not suffer much but
will, instead, rather benefit from higher
energy prices.
Long-term sanctions.
Long-term sanctions will be dealing
a heavy blow to both the Russian and
the Dutch economy. Energy prices
are expected to increase even more,
seriously hurting the households’
purchasing power and limiting
economic growth by one percentage
point this year, while next year, in 2023,
the growth rate could slow to 0.4% in
lieu of the initially expected 1.5%.
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ANASTASIOU ACCOUNTING

Το Λογιστικό-Φοροτεχνικό Γραφείο
Αναστασίου Αναστασία και Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1993 από ομάδα έμπειρων στελεχών και δραστηριοποιείται
στον τομέα της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (λογιστικές υπηρεσίες, λογιστική οργάνωση εταιρειών,
εργατικά-ασφαλιστικά, ολοκληρωμένες λύσεις μισθοδοσίας, φοροτεχνικές
υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές συμβουλές).
Οι σημερινές επιχειρήσεις λειτουργούν μέσα σε ένα αβέβαιο και περίπλοκο περιβάλλον. Η πολυετής πείρα,
ο επαγγελματισμός και η πανεπιστημιακή κατάρτιση των στελεχών μας μάς
διακρίνουν ως τη λογιστική εταιρεία με
το ανθρώπινο πρόσωπο που βρίσκεται
πάντα δίπλα στο φορολογούμενο πολίτη και ως σημαντική ασπίδα για την
επιχείρησή σας.
Τα γραφεία μας σε Αθήνα και Σαντορίνη παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, από στελέχη και συνεργάτες με
εξειδικευμένες δεξιότητες και μακρά
πείρα, ανταποκρινόμενα πλήρως στις
αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν
και θα προκύψουν από το συνεχές μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα και
τις νομοθετικές αλλαγές στο χώρο των
Δημοσίων και Ιδιωτικών οργανισμών
στην Ελλάδα.
Το Λογιστικό-Φοροτεχνικό Γραφείο
Αναστασίου Αναστασία και Συνεργάτες παρέχει ένα πλήρες φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε Δημόσιους φορείς και Ιδιωτικές εταιρείες σε
όλους τους κλάδους της οικονομίας,
ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις και
τις αυξημένες απαιτήσεις που απορρέουν από το μετασχηματισμό της Οικονομίας και της Αγοράς.

The Anastasiou Anastasia & Co. Accounting and Tax Services Firm, which
was established in 1993 by a team of
experts, provides economic, financial
and accounting services as well as advise regarding labor and insurance/social security legislation to businesses
and individuals alike.
Enterpreneurship today is faced with a
volatile and complex reality. Our long
experience and professional background, our expertise and know-how
along with our highly-qualified staff
and associates, place us ideally as the
company with the human face that will
always be there for each and every taxpayer while acting as a precious shield
for your business undertaking.
Our Offices in Athens and Santorini,
and our well-versed and highly-educated staff and partners, provide you with
high-quality services, rising promptly
to the occasion, as novel requirements
keep emerging against the backdrop
of changing fiscal and tax legislation
and new Greek laws on private and
public entities.
The Anastasiou Anastasia & Co. Accounting and Tax Services Firm is offering a full-fledged range of services
to cater to the needs of public and
private organizations active in all economic fields, thus responding to the
challenges and ever-increasing demands that are the result of the transformation of both the market and the
economy.
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Info:

Αναστασίου Αναστασία & Συνεργάτες
Φοροτεχνικό - Λογιστικό γραφείο
Κεντρικό:
Σερρών 33-35 ,Τ.Κ 18120 Κορυδαλλός
Τ: +30 210 4966602, F:+30 210 4944184
Υποκ/μα:
Εμπορειό Θήρας, ΤΚ:84703
Τ: +30 22860 37306
Email: grafeiogr@yahoo.gr

Η ALTHOM, με παρουσία στο Αμβούργο
και στην Πάτρα, παρέχει για πάνω από 10
χρόνια υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης
στους τομείς της μηχανικής, της τεχνικής
δημοσίευσης, της ανάπτυξης λογισμικού
και της διαχείρισης ποιότητας.
Με εμπειρία στη διαχείριση έργων και το
υψηλά καταρτισμένο προσωπικό της, η
ALTHOM προσφέρει βελτιστοποιημένες
υπηρεσίες και διαδικασίες, όσον αφορά
την ποιότητα, το κόστος, την ευελιξία και
την ακρίβεια παράδοσης, προσαρμοσμένες σε οποιαδήποτε ειδική ανάγκη κάθε
προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος.
Η ALTHOM προσφέρει ευρύ πεδίο εξειδικευμένων υπηρεσιών μηχανικού (μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, βιομηχανικών
και υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού), όπως
σχεδιασμό, ανάπτυξη, επικύρωση και επαλήθευση στους τομείς της αεροδιαστημικής, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
της ναυπηγικής, και της μηχανικής και των
κατασκευών εγκαταστάσεων.
Επιπροσθέτως, παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικών δημοσιεύσεων σύμφωνα με όλους
τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς
και τις κατάλληλες διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα, προβάλλοντας τη 10ετή
εμπειρία συνεργασιών μας ως βασικός
συνεργάτης πολλών σημαντικών πελατών
της αεροναυπηγικής βιομηχανίας διεθνώς.
Επιπλέον, η ALTHOM παρέχει υπηρεσίες
Συμβούλου Διαχείρισης Ποιότητας, επιδεικνύοντας ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών,
ανάπτυξης, βελτιστοποίησης, εφαρμογής
και παρακολούθησης διαδικασιών, μεθόδων και λύσεων λογισμικού υπέρ της ψηφιακής βιωσιμότητας για το δίκτυο αξίας
των κατασκευαστικών εταιρειών.
Η ALTHOM είναι πιστοποιημένη με DIN EN
ISO 9001: 2015 και EN/AS 9100: 2018

ALTHOM is a high-performing service provider in the fields of engineering,
technical publications, software development and quality management with a
presence in Patras, Greece and Hamburg, Germany.
ALTHOM has more than 10 years of experience in providing nearshoring solutions.
Thanks to its robust cross-industry competence of technical experts and experienced project management team, ALTHOM offers optimized services and
processes in terms of quality, costs, flexibility and delivery punctuality tailored
to any need.
ALTHOM covers a wide range of specialized mechanical, civil, industrial, and
electrical engineering services, such as design, development, validation and
verification in the fields of aerospace, renewable energy, plant engineering
and construction.
In addition, we provide technical publications in compliance with all applicable
technical regulations and appropriate international specifications & standards,
given our 10-year experience as a key supplier for various main customers of
the aviation industry.
Furthermore, ALTHOM provides Consulting & Quality Management support
services, showcasing a wide portfolio of capabilities including specification,
development and implementation of key corporate processes, methods and
software solutions for digital sustainability in the value network of manufacturing companies.
ALTHOM is certified according to DIN EN ISO 9001: 2015 and EN/AS 9100:
2018.

For more info visit:
www.althom.eu
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Εξασφαλίζοντας αποτελέσματα υψηλών επιδόσεων για τους συνεργάτες
της και ενεργώντας proactively για την
εκπλήρωση των επιχειρηματικών τους
αναγκών, η Generation Y - International
eBusiness Hub κατέχει ηγετική θέση
στους τομείς του e-commerce και του
digital transformation. Υπηρετώντας το
όραμα της συν-δημιουργίας του ψηφιακού μέλλοντος, επενδύει στρατηγικά
στην ανάπτυξη και την ευημερία των
συνεργατών της δημιουργώντας ισχυρές, δια-βίου σχέσεις.

Η δραστηριότητα της εταιρίας Theeta
καλύπτει ευρεία γκάμα κλάδων και τομέων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγικής και εξαγωγικής βιομηχανίας
και της μεταποίησης.
Οι τρέχουσες προσπάθειες της Theeta
συμπεριλαμβάνουν την παραγωγή
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Beckher), τη διάθεση στην αγορά
ιταλικών κρασιών (Miravento) και την
προσφορά μοναδικών λύσεων χημικής απολύμανσης υψηλής τεχνολογίας
(Sanosil).

Παρέχοντας υπηρεσίες σε 24 χώρες σ’
όλο τον κόσμο και λειτουργώντας γραφεία σε 10 απ’ αυτές, ειδικεύεται στη
δημιουργία καινοτόμων ηλεκτρονικών
καταστημάτων και Β2Β εφαρμογών,
καθώς και στην προώθησή τους μέσω
δημιουργικών και στοχευμένων ενεργειών digital marketing, εξατομικευμένων για τον κάθε πελάτη.

Theeta’s activity encompasses a wide
range of industries, including import,
export, and manufacturing.
Theeta’s current efforts include producing electric and electronic appliances (Beckher), distributing Italian
wine (Miravento), and distributing
unique high-tech chemical disinfection
solutions (Sanosil).

Αν και η Theeta είναι νέα, την εταιρία
έχουν ιδρύσει και λειτουργούν άτομα
που διαθέτουν 20ετή και πλέον πείρα
στη διοίκηση επιτυχημένων επιχειρήσεων μεταποίησης και διανομής.

While Theeta is a young company, it
was founded and is led by individuals
with over 20 years of experience running successful manufacturing and distribution businesses.

Στους άμεσούς μας στόχους συγκαταλέγονται η διεύρυνση του δικτύου των
συνεργατών μας, προμηθευτών και
διανομέων, και η περαιτέρω ανάπτυξη
της πλέον πρόσφατης δραστηριότητας
μας που αφορά τρόφιμα και ποτά.

Our immediate goals include expanding our network of partners, whether
they are suppliers or distributors, as
well as developing our more recent
food and beverage business.

νει συνεργασίες με τη Marriott Hotels
& Resorts, την Alumil Α.Ε., τη Megatek
S.A., την Balkan Sports S.A., το Middle
East Economic Survey, το Johns
Hopkins University, το Προξενείο του
Παναμά, τη Lapin House, την Toi&moi,
τα Hellenic Duty Free Shops, το Delphi
Economic Forum, την Berling, το CEO
Clubs Greece, την Kosmocar, τον όμιλο
Eltrak και τον όμιλο Σαρακάκη, μεταξύ
πολλών άλλων.
Ως αποκλειστική αντιπρόσωπος στην
Ελλάδα μεγάλων διεθνών οίκων
(Algolia, Manus Plus και έπονται κι άλλοι), η Generation Y είναι ο παγκόσμιος
σύμμαχος των εταιρειών για ρηξικέλευθες λύσεις.

Με εμπειρία 22 ετών και περισσότερους από 2.500 πελάτες, η Generation
Y έχει αναπτύξει 10 business units:
Sustainability (ως στρατηγικός επενδυτής στην Global Sustain), Έρευνα
Αγοράς, Design, Development, Mobile,
Branding,
Performance
Marketing,
Business Consultancy, Data Analysis &
Reporting, Insurance.
Η αποτελεσματικότητα και η απόδοση
των υπηρεσιών της, μάλιστα, είχε ως
αποτέλεσμα την επέκταση των εργασιών της εταιρείας, πέρα από την Ελλάδα
και την Κύπρο, σε χώρες όπως Μεγάλη
Βρετανία και ΗΠΑ, στη Μέση Ανατολή
και στην Ευρώπη.
Ενδεικτικά,
το
εκτενές
διεθνές
portfolio της Generation Y περιλαμβά-

For more info visit:

For more info visit:

https://theeta.nl
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“Generation Y: A matter of trust”
Providing its partners with high performance results and acting proactively
to fulfil their business needs, Generation Y – International eBusiness Hub
occupies an industry leader status in
the fields of digital re-invention and
e-commerce. By sharing a vision of
co-creating the digital future, it strategically invests in its partners’ growth
and prosperity, creating strong, lifelong relationships.
With 22 years of experience, Generation Y has developed ten business units
of action: Market Research, Creative,
Web Development, Mobile, Branding,
Performance Marketing, Business Consultancy, Data Analysis, Insurance, Sustainability.
We, the trusted partner of your company, specialize in creating innovative
digital assets, custom B2B & Β2C platforms and web applications, as well as
promoting them through conceptual
and targeted marketing campaigns
and communication strategy.
Delivering services in 24 countries
around the world and occupying offices in 10 of them, our international clientele includes ongoing partnerships
of mutual growth and a constant resetting of goals. In this light, we achieve
the desired effect regardless of business sector or scale of partner, constantly dedicated to supporting the
people behind their brand.
With more than 2,500 clients and exclusive distribution rights of international leading companies (Algolia,
ManusPlus and more), Generation Y is
your global digital partner for breakthrough solutions.

www.generation-y.gr
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Η ILT LOGISTICS Α.Ε. είναι οδικός διαμεταφορέας που δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα και το εξωτερικό στην
παροχή υψηλής ποιότητας εξειδικευμένων λύσεων Διεθνών Μεταφορών
και Υπηρεσιών Logistics προς τρίτους
(3PL), και επιχειρεί από 2 κόμβους στον
Ασπρόπυργο Αττικής και στη Θεσσαλονίκη.
Η ILT ιδρύθηκε το 1991 και έκτοτε έχει
αναπτύξει ένα δίκτυο 14 ευρωπαϊκών
χωρών, με έμφαση στην ιταλική αγορά
όπου προσφέρει καθημερινές αναχωρήσεις σε 11 μεγάλες πόλεις. Σήμερα
το σχέδιο ανάπτυξης δρομολογίων της
ILT βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή με
την προσθήκη νέων δρομολογίων στη
Δυτική Ευρώπη, κυρίως προς τη Γαλλία,
την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις
και τεχνογνωσία για όλους τους μεγάλους κλάδους της οικονομίας, όπως
ηλεκτρονικό/ηλεκτρολογικό
εξοπλι-

BUSINESS
NEWS

σμό, γεωργικά μηχανήματα, ανταλλακτικά, μόδα, βιομηχανικά προϊόντα και
πρώτες ύλες.

ILT LOGISTICS S.A. is an expert in
Road Freight Forwarding in Greece
and abroad, dedicated to providing
high-quality, customized and efficient
Transportation Logistics solutions and
third-party logistics (3PL) services,
operating out of 2 Greek hubs in Aspropirgos (Attica) and Thessaloniki.
ILT was established in 1991, and has
since developed a network of 14 European countries with a focus on the Italian market, offering daily departures to
11 Italian major cities.
Currently, ILT’s route development
plan is underway by adding new routes
to Western Europe, mainly to France,
the Netherlands, Belgium and the UK.
We offer dedicated solutions and expertise for major industries, such as
electronic equipment, agricultural machinery, spare parts, fashion, industrial
products, and raw materials.
Our modern privately-owned facilities
at Aspropirgos and Thessaloniki have
a capacity of 5,000 pallets, meeting all
modern storage and distribution specifications. We offer our clients end-toend supply chain management solutions.
In ILT we have adopted a triple bottom
line sustainability framework, enabling
us to evaluate our business value to
the broader social, environmental and
business community we are operating
in.
ILT is the first choice for the transportation of premium products and shipments of high value.
“Every shipment is a special task.”

Οι σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο Αττικής και
στη Θεσσαλονίκη έχουν χωρητικότητα
5.000 παλετών και πληρούν όλες τις
προδιαγραφές αποθήκευσης και διανομής. Έτσι προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.
Στην ILT έχουμε υιοθετήσει ένα τριπλό
πλαίσιο βιωσιμότητας, που μας επιτρέπει να αποτιμούμε την αξία της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας στην
ευρύτερη κοινωνική, περιβαλλοντική και επιχειρηματική κοινότητα στην
οποία δραστηριοποιούμαστε. Η ILT είναι η πρώτη επιλογή για τη μεταφορά
προϊόντων υψηλής ποιότητας και αποστολών υψηλής αξίας.
«Κάθε φορτίο είναι μια ειδική αποστολή».
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PARTNERSHIPS BETWEEN DUTCH
UNIVERSITIES AND BUSINESSES –
A SUCCESSFUL MODEL THAT COULD
WORK IN GREECE

Η στενή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων στην Ολλανδία αποτελεί έναν από τους κύριους
παράγοντες επιτυχίας στην αγορά
εργασίας για φοιτητές και αποφοίτους. Μέσω του εν λόγω σχήματος
συνεργασίας, η Ολλανδία έχει υιοθετήσει μια μοναδική και διακριτή προσέγγιση στην επικοινωνία εταιρειών
και φοιτητών με σκοπό τη δημιουργία
επαγγελματικών ευκαιριών.
Οι σημαντικότερες πτυχές αυτής της
προσέγγισης είναι:

1. Διαδικτυακές πλατφόρμες
πανεπιστημίων.

For more info visit:
www.italylines.gr

Τα ολλανδικά πανεπιστήμια (όπως του
Άμστερνταμ, Ντέλφτ και Χρόνινγκεν)
διαθέτουν διαδικτυακές πύλες για
αναζήτηση εργασίας και θέσεων πρακτικής εξάσκησης για τελειοφοίτους
και αποφοίτους, μέσω των οποίων
οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να

προσφέρουν θέσεις στους ανωτέρω.
Στην περίπτωση του Πανεπιστημίου
του Χρόνινγκεν, λόγου χάριν, οι εργοδότες-εταιρείες μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω της ιστοσελίδας του
Γραφείου Σταδιοδρομίας ή Διασύνδεσης (Career Services) του ακαδημαϊκού ιδρύματος (https://www.rug.nl/
careerservices/werkgevers/nieuwevacature) τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Οι προσφερόμενες θέσεις
αξιολογούνται εντός δύο ημερών
από το Γραφείο Σταδιοδρομίας και
εν συνεχεία αναρτώνται στην κάτωθι
πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη
στους φοιτητές.

2. Μερική απασχόληση
υπαλλήλων επιχειρήσεων με
υψηλή επιστημονική κατάρτιση
σε διάφορα πανεπιστήμια.
Στην Ολλανδία αρκετοί εργαζόμενοι εταιρειών, οι οποίοι διαθέτουν
υψηλό επιστημονικό επίπεδο, διδά17

One of the key factors that helps university students and graduates succeed in the labor market of the Netherlands is the close cooperation of enterprises and academic institutions. Such
partnerships have afforded the country
scope for its unique and distinctive
approach that fosters communication
between businesses, on the one hand,
and students, undergraduate and
graduate alike, on the other, benefiting
all parties while providing them with
plenty of opportunities.
The most important elements of this
approach are the following:
1. Virtual platforms
2. Highly-qualified business executives
teaching part-time at academic institutions
3. Events and meetings
4. Contacts and interaction between
businesses and universities
5. Educational consulting programs
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ – ΈΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΊ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

σκουν παράλληλα σε πανεπιστήμια
ως μέλη διδακτικού προσωπικού μερικής απασχόλησης, ενώ μπορεί να
προσκληθούν ως ομιλητές ή να είναι
συντάκτες επιστημονικών δημοσιεύσεων. Ως παράδειγμα αναφέρεται το
Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Αϊντχόφεν
(TU/E), μέλος του cluster υψηλής τεχνολογίας Brainport Αϊντχόφεν στο
οποίο συμμετέχουν οι σημαντικότερες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας
της Ολλανδίας. Πρόκειται για ένα από
τα πανεπιστήμια που προκηρύσσουν
τις περισσότερες θέσεις εργασίας σε
συνεργασία με επιχειρήσεις. Εργαζόμενοι της εταιρείας ημιαγωγών ASML
με καθεστώς πλήρους απασχόλησης,
κατέχουν ταυτοχρόνως και θέση μερικής απασχόλησης ως καθηγητές στο
Τεχνικό Πανεπιστήμιο Αϊντχόφεν. Επίσης, το TU/E κατατάσσεται στα τρία
κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως
όσον αφορά το ποσοστό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που εκπονούνται σε συνεργασία με βιομηχανικούς
εταίρους (16%). Τέλος, πολλοί ερευνητές, των οποίων η κύρια εργασία είναι
στο Πανεπιστήμιο του Αϊντχόφεν, διατηρούν και σχέση εργασίας με εταιρείες του cluster.

3. Εκδηλώσεις.
Σε συνεργασία με επιχειρήσεις, ολλανδικά πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών το Τμήμα Economy & Business
του Πανεπιστημίου του Χρόνινγκεν,
διοργανώνουν εκδηλώσεις, τις επονομαζόμενες Εβδομάδες Καριέρας,
στις οποίες οι εταιρείες μπορούν να

παρουσιάσουν το προφίλ τους, να
περιγράψουν τις προσφερόμενες
θέσεις εργασίας και να συναντήσουν
ταλαντούχους φοιτητές, για ενδεχόμενη μελλοντική πρόσληψή τους. Οι
εν λόγω εκδηλώσεις προσφέρουν την
δυνατότητα στους φοιτητές να γνωρίσουν τα στελέχη μίας εταιρείας και να
επιδείξουν τις δεξιότητές τους. Αυτό
γίνεται, μεταξύ άλλων, με επί τόπου
πρακτικές ασκήσεις επιχειρηματικού
περιεχομένου κατά τις οποίες οι φοιτητές καλούνται -εντός συγκεκριμένης προθεσμίας- να ανταποκριθούν
σε πρακτικά θέματα, όπως ο σχεδιασμός μικρής κλίμακας στρατηγικής
για ένα καινούριο προϊόν. Συχνά ζητείται από τους φοιτητές να διαχειριστούν και να εξεύρουν δημιουργικές
λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα και
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
εταιρείες.

Αυτές οι εκδηλώσεις προετοιμάζουν
τους φοιτητές για την αγορά εργασίας
και ενδέχεται να καθορίσουν την
επαγγελματική τους πορεία. Σημειώνεται,
τέλος, ότι σε αυτές συμμετέχουν και
μεγάλες ολλανδικές εταιρείες, όπως η
FrieslandCampina και η KLM.
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4. Επικοινωνία και διάδραση
μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων.
Η συνεχής επικοινωνία και διάδραση
μεταξύ των δύο μερών είναι χαρακτηριστικά της Ολλανδίας. Έτσι, εάν οι
εταιρείες έχουν ανάγκη προσωπικού
με συγκριμένη εξειδίκευση, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα την εντάξουν
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμά τους. Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες συνάπτουν
συμβάσεις με πανεπιστήμια οι οποίες
ορίζουν ότι κάθε χρόνο ορισμένος
αριθμός φοιτητών θα πραγματοποιεί
στις εν λόγω εταιρείες την πρακτική
του άσκηση, γεγονός που βοηθά τους
φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και
εμπειρία ενώ προσφέρει στις εταιρείες
τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες των φοιτητών, ορισμένοι από
τους οποίους τελικώς προσλαμβάνονται με το πέρας των σπουδών τους.

5. Εκπαιδευτικό consulting.
Σημαντικός είναι και ο ρόλος του
«εκπαιδευτικού consulting» που
προσφέρουν οι επιχειρήσεις μέσω
μελετών περιπτώσεων (case studies).
Πρόκειται, συνήθως, για πραγματικά
θέματα που αφορούν την εκάστοτε
εταιρεία και τίθενται από τους καθηγητές στους φοιτητές ως εργασία
σε συνεννόηση και διάδραση με τις
αντίστοιχες επιχειρήσεις. Οι μελέτες
περιπτώσεων έχουν εισαχθεί στο
πρόγραμμα των οικονομικών σχολών
πολλών ολλανδικών πανεπιστημίων.
Επί παραδείγματι, στο Οικονομικό
Τμήμα του Πανεπιστημίου του Χρόνινγκεν προσφέρεται μάθημα επίλυσης επιχειρηματικών υποθέσεων
(Business Research & Consulting) που
αφορά τη διαχείριση συγκεκριμένου
εταιρικού ζητήματος. Οι φοιτητές, σε
αυτό το πλαίσιο, έρχονται σε επαφή
με την εταιρεία, επισκέπτονται τους
19

χώρους, συζητούν με τους υπευθύνους και αντλούν τις πληροφορίες
που χρειάζονται, ενώ οι αρμόδιοι
μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο των φοιτητών στην πορεία προς
την ολοκλήρωση της εργασίας και να
κρίνουν το αποτέλεσμά της. Πέραν
της επίλυσης του προβλήματος και
της επίδειξης των ικανοτήτων τους
στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων,
οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με την
εταιρεία σε ένα πρώιμο στάδιο των
σπουδών τους και έτσι εξοικειώνονται με την επιχειρηματική κουλτούρα
αλλά και προλειαίνουν το έδαφος για
τη μελλοντική, επαγγελματική, τους
αποκατάσταση.

HeDA Business Review

BUSINESS
NEWS

KLM OPERATING DIRECT
FLIGHTS TO 167 DESTINATIONS
THIS SUMMER

With direct flights to 167 destina-

Με απ΄ευθείας πτήσεις από το Άμστερνταμ σε 167 προορισμούς η
KLM είναι έτοιμη για το καλοκαίρι.
Μεταξύ 27 Μαρτίου και 29 Οκτωβρίου, η KLM Royal Dutch Airlines
θα πετά σε 96 Ευρωπαϊκούς και 71
διηπειρωτικούς προορισμούς, αποτελώντας την ιδανική επιλογή τόσο
για επαγγελματικά όσο και για ταξίδια αναψυχής.

tions, KLM is ready for summer.
Between 27 March and 29 October,
KLM will fly to 96 European and 71
intercontinental destinations, offering excellent choice for business
and leisure travellers alike.
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HARD ROCK CAFE LAUNCHES
ITS NEWEST BURGER INSPIRED
BY BRAND AMBASSADOR LIONEL MESSI
Το Hard Rock Cafe ανακοινώνει την παγκόσμια κυκλοφορία του Messi Burger
– ως μια από τις τελευταίες προσθήκες στο μενού του και στην καμπάνια
«LIVE GREATNESS» της Hard Rock
International σε συνεργασία με τον
θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Lionel Messi. Από σήμερα, αυτή η γαστρονομική απόλαυση, φιλοτεχνημένη
από τον ίδιο τον Messi, είναι πλέον διαθέσιμη για τους θαυμαστές των burger
αλλά και του Messi στις τοποθεσίες
των Hard Rock Cafe σε όλο τον κόσμο.
Ως μέρος της ongoing συνεργασίας
της Hard Rock International με τον
Lionel Messi, το Hard Rock Cafe είναι
υπερήφανο που παρουσιάζει το ομώνυμο burger, εμπνευσμένο από τον
ίδιο τον θρύλο του ποδοσφαίρου, αποτίοντας φόρο τιμής στα ιδανικά αυτά
συστατικά για burger του Messi.
Το Messi Burger περιλαμβάνει δέκα
γευστικά συστατικά και αλλάζει το παιχνίδι με μια παραλλαγή του Legendary
Steak Burger του Hard Rock. Αν θέλετε να γίνεται πραγματικά…MESSI, δοκιμάστε το μοναδικό αυτό burger με
την προσθήκη τηγανητού αυγού με μια
μικρή χρέωση.
«Είναι τιμή μας που μπορούμε να πάμε
τη συνεργασία μας με τον παγκοσμίου φήμης αστέρα του ποδοσφαίρου,
Lionel Messi, και την καμπάνια LIVE
GREATNESS στο επόμενο επίπεδο με
τη δική του έμπνευση και υπογραφή
στο Legendary Steak Burger του Hard
Rock Cafe», δήλωσε ο Jon Lucas, COO
της Hard Rock International. «Είμαστε
ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε
τους οπαδούς του Hard Rock αλλά
και του Messi στο δικό μας «γήπεδο»
για να δοκιμάσουν το Messi burger,
εμπνευσμένο από τα αγαπημένα συστατικά του ίδιου του Messi για μια
εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη».

Hard Rock Cafe announces the global
launch of its brand-new menu item –
the Messi Burger – as the latest innovation in Hard Rock International’s “LIVE
GREATNESS» campaign in partnership
with global soccer legend Lionel Messi. Starting today, this culinary delight,
crafted by Messi himself, is now available for fans to order at Hard Rock Cafe
locations worldwide.
As part of Hard Rock International’s
ongoing partnership with Lionel Messi,

THE MESSI BURGER
IS NOW AVAILABLE
AT HARD ROCK CAFES
WORLDWIDE

Hard Rock Cafe is proud to introduce a
namesake burger inspired by the soccer legend himself, paying tribute to
Messi’s ideal burger components.
The Messi Burger includes ten flavorful
ingredients for a game-changing take
on Hard Rock’s Legendary Steak Burger.
“It is an honor to take our partnership
with world-renowned soccer star Lionel Messi and the LIVE GREATNESS
campaign to the next level with his
very own take on Hard Rock Cafe’s
Legendary Steak Burger,” said Jon Lucas, COO of Hard Rock International.
“We are excited to welcome Hard Rock
and Messi fans to our turf to try the
burger inspired by Messi’s very own favorites for a unique and unforgettable
experience.”
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ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY –
MASTERCLASS SERIES:
EDUCATING CHANGE MAKERS

PARTICIPANTS OF THE PRE-INCUBATION
PROGRAMME PRESENT
THEIR ACTION PLANS

Το Entrepreneurial University επέστρεψε και αυτή, τη δεύτερη φορά,
ασχολείται με το σχεδιασμό και τα
αποτελέσματα που παράγουν κύκλοι
μαθημάτων και προγράμματα καινοτόμου επιχειρηματικής εκπαίδευσης στα
ελληνικά πανεπιστήμια.
Στη διάρκεια του μοναδικού αυτού
προγράμματος, το οποίο συνθέτουν
τρία masterclasses και εξατομικευμένες συνεδρίες, οι Erik Boer (Lead
Entrepreneurship and Impact στο
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, συνιδρυτής του Preneurz
Amsterdam, πρώην διευθυντής του
ACE και του Startup Village) και
Arjan Goudsblom (συνιδρυτής του
Preneurz Amsterdam, πρώην επικεφαλής Mentoring & Global Growth της
Cicada Innovations στο Σίδνεϊ, πρώην
ad interim Διευθυντής Τεχνολογιών
της Techleap), μαζί με τους προσκεκλημένους ομιλητές, τον Martin
Lackéus (Ερευνητής Entrepreneurship
and Strategy του Πανεπιστημίου
Chalmers στο Gothenburg της Σουηδίας και πετυχημένος επιχειρηματίας) και την Yvette Baggen (Assistant
Professor στο Education & Learning
Sciences Group του Πανεπιστημίου
Wageningen), θα δουλέψουν πάνω
σε θέματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης με διδάσκοντες και ακαδημαϊκά
στελέχη, θα μοιραστούν μαζί τους
εμπειρογνωμοσύνη, πληροφορίες
και γνώσεις προερχόμενες από το
ολλανδικό οικοσύστημα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα από όλο τον κόσμο.
Η επίσημη έναρξη του προγράμματος
του Entrepreneurial University θα γίνει
από την Πρέσβη του Βασιλείου των
Κάτω Χωρών στην Ελλάδα, την κα
Susanna Terstal, και τον Έλληνα Υφυπουργό Παιδείας κ. Άγγελο Συρίγο. Το
μοναδικό αυτό Πρόγραμμα συνδιοργανώνει, για ακόμα μία φορά, η Πρεσβεία των Κάτω Χωρών με το Orange
Grove, σε συνεργασία με το ελληνικό
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του Preneurz
Amsterdam.

The Entrepreneurial University programme is back for its second edition
and this time around it focuses on the
design and impact of change-maker
education courses and programmes in
Greek universities.
During this exclusive programme,
consisting of three masterclasses
and one-on-ones, the hosts Erik Boer
(Lead Entrepreneurship and Impact
at Free University of Amsterdam,
co-founder Preneurz Amsterdam, f.
director of ACE and of Startup Village)
and Arjan Goudsblom (co-founder Preneurz Amsterdam, f. Head of
Mentoring & Global Growth at Cicada
Innovations in Sydney, f. ad interim
Director Technologies at Techleap)
alongside guest speakers Martin
Lackéus (Researcher at the Division of
Entrepreneurship and Strategy at the
University of Chalmers in Gothenburg,
Sweden and successful entrepreneur)
24

and Yvette Baggen (Assistant Professor at the Education and Learning Sciences Group of Wageningen
University) will work with teachers in
entrepreneurial learning and management level officials at universities,
to share know-how, insights and
expertise from the Dutch university
ecosystem and other universities from
around the world.
The Entrepreneurial University programme will be opened by Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Greece, Susanna Terstal,
and Deputy Minister of Education and
Religious Affairs, Angelos Syrigos.
This exclusive Programme is, once
again, organized by the Embassy
of The Netherlands in Greece and
Orange Grove, in collaboration with
the Hellenic Ministry of Education and
Religious Affairs, and is powered by
Preneurz Amsterdam.

Orange Grove’s Pre-Incubation Programme “OG Power
Up” came to a close on the 23rd of March with the participants presenting their action plans for the next steps
of their venture creation. The Pre-Incubation programme
supported 8 idea-stage projects, empowering prospective
entrepreneurs in their journey from idea to business. The
programme was powered by Orange Grove’s partner Aelia,
who supported the participants through weekly activities consisting of workshops and “powermind” collective
discussions, and ongoing assistance via the 24/7 Power Up
chat.

Το “OG Power Up”, το Πρόγραμμα Pre-Incubation του
Orange Grove, ολοκληρώθηκε στις 23 Απριλίου, με τους
συμμετέχοντες σε αυτό να παρουσιάζουν τα σχέδια δράσης και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του δικού
τους επιχειρηματικού εγχειρήματος. Το Pre-Incubation
στήριξε 8 προσπάθειες, ενδυναμώνοντας τους υποψήφιους επιχειρηματίες στην πορεία από τη σύλληψη της ιδέας
μέχρι την εφαρμογή της στην πράξη. Το όλο πρόγραμμα
στήριξε ο Aelia που συνέτρεξε τους συμμετέχοντες καθ’όλη τη διάρκεια των εβδομαδιαίων τους δραστηριοτήτων,
σεμιναρίων και δυναμικών συζητήσεων σε ολομέλεια, με
την αδιάλειπτη συνδρομή του 24/7 Power Up chat.
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INNOVATION IN WESTERN GREECE AND
THE ENTITIES SUPPORTING IT 2.0
Το Orange Grove ένωσε τις δυνάμεις
του με το πρόγραμμα στήριξης καινοτόμου επιχειρηματικότητας της ΕΤΕ,
το NBG Business Seeds, και απευθυνόμενο σε τοπικούς αλλά και εθνικής
εμβέλειας εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους για θέματα καινοτομίας,
διεξήγαγε online συνέδριο με τίτλο Η
καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα και οι
Φορείς που τη Στηρίζουν στις 18 Μαρτίου. Η εκδήλωση, η οποία έριξε φως
στους φορείς καινοτομίας στη Δυτική
Ελλάδα, τους οργανισμούς και τους
θεσμούς που τη στηρίζουν, τα χρηματοδοτικά μέσα, τις δυνατότητες της
περιοχής, τις προκλήσεις και τις οικονομικές ευκαιρίες μετά την πανδημία,
μέσα από 9 συζητήσεις σε πάνελ, με
την ενεργό συμμετοχή 50 ομιλητών,
διοργανώθηκε από το NBG Business
Seeds της ΕΤΕ με την υποστήριξη της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του
Patras IQ, του Επιμελητηρίου Αχαΐας,
του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του ΕΑΠ,
του Orange Grove, του Τεχνολογικού
Πάρκου Πατρών, του POS4work, του
Mindspace, του Κέντρου Αρχιμήδης
του ΕΚΠΑ, του ACEin του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, της Endeavor
Greece, του Metavallon, του Uni.Fund,
της Bayer Hellas, του Bizrupt και του
Phaistos Networks.
Orange Grove joined forces with NBG Business Seeds and both local and national innovation stakeholders for the online conference “Innovation in Western
Greece and the entities supporting it” on March 18. The event, consisting of 9
panels and 50 speakers, was organized by NBG Business Seeds with the support of the Region of Western Greece, Patras IQ, Chamber of Achaia, University
of Patras, University of Peloponnese, Hellenic Open University, Orange Grove,
Patras Science Park, POS4work, Mindspace, Archimedes, ACEin, Endeavor
Greece, Metavallon, Uni.Fund, Bayer Hellas, Bizrupt and Phaistos Networks. The
conference mapped the forces of innovation in Western Greece as well as supporting organizations and institutions, funding tools, the region’s potential, the
challenges and perspectives in a post-pandemic economy.
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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 distributed at Athens Airport to passengers while boarding and are pre-packaged
tο 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
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