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As the decade comes to a close, the next
one brings a greater goal than ever
before: corporations, businesses
and individuals across industries
engage in a cross-collaborative
effort to achieve a sustainable
and safe future for our planet.
No contribution is too small,
and no target too large2020 aims for an alliance
to protect our shared
future.
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EDITORIAL
Κωνσταντίνος
Μαγγιώρος
Πρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου HeDA
Konstantinos
Maggioros
Chairman
of the Board of HeDA

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι,

Dear Members and Friends,

Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το 2019 και υποδεχόμαστε

In a few days we will be saying farewell to 2019 and welcom-

το 2020. Τις στιγμές αυτές όλοι αναλογιζόμαστε το έτος που

ing 2020. On days like these, we all tend to reminisce on the

πέρασε, τις αποφάσεις που λάβαμε και, κυρίως, το αποτύ-

year that passed, decisions we made and, most importantly,

πωμα που αφήσαμε στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

the footprint we left behind on the Greek society and econ-

Στο πλαίσιο αυτό, το 2019 ήταν πράγματι μια χρονιά με

omy.

θετικό πρόσημο για την ανάπτυξη της οικονομίας. Οι δείκτες

Within this context, 2019 was indeed a year with positive

έδειξαν ότι το ΑΕΠ κατά το 1ο εξάμηνο του 2019 παρουσία-

and encouraging signs for the growth of the economy. Rele-

σε άνοδο κατά +1,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του

vant indicators show that GDP grew by +1.5% in the first half

2018, ενώ ο δείκτης της ανεργίας βρίσκεται στο χαμηλότερο

compared with the same period in 2018, while unemploy-

σημείο των τελευταίων εννέα χρόνων, μειωμένος στο 16,7%.

ment dropped to 16.7%, a nine-year lowest ever.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν στη φιλοσοφία

At the same time, businesses are continuously integrating

και στη στρατηγική τους την αντίληψη ότι η ανάπτυξή τους

into their core philosophy and strategy the understanding

πρέπει να συνάδει με τους 17 Στόχους της βιωσιμότητας για

that growth plans need to be aligned with the 17 Sustainable

έναν καλύτερο κόσμο. Αυτοί αποτελούν οδηγό για όλους μας

Development Goals for a better world. These SDGs comprise

στο επιχειρείν, καθώς μας εμπνέουν ώστε να συμπαρασύ-

a guiding path in the field of entrepreneurship, inspiring us

ρουμε και άλλους σε αυτό το κύμα αλλαγής. Στην κατεύθυν-

to drive and to include others along this course of change.

ση αυτή τα μέλη του Συνδέσμου μας αποτελούν πρότυπο,

In this wavelength, the members of our Association, indeed

όπως, άλλωστε, γίνεται σαφές στο τεύχος αυτό.

act as role models as after all, is clearly demonstrated in this

Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσουμε μία υπόσχεση

issue.

για το 2020, να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά

It is, therefore, the right time to make a promise for 2020, to

προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας.

move forward towards growth and sustainability in a more

Ας αναλογιστούμε, λοιπόν, τις πράξεις που είχαν θετική

effective manner. Let us all reflect on those actions and ini-

επίδραση και ας αποτελέσουν αφετηρία για ουσιαστική

tiatives that made a positive impact and let them signal the

ανασύνταξη με γνώμονα την προσφορά στην κοινωνία

learning examples for meaningful reorganization aimed at

και στο περιβάλλον.

supporting our society and environment.

Καλωσορίζω τα νέα μέλη -Resolute, Novatech και Dimitriou

I wish to welcome the new members -Resolute, Novatech

Themis- στον Σύνδεσμό μας και εύχομαι ολόψυχα το 2020

and Dimitriou Themis- to our Association and to wish to all

να φέρει σε όλους υγεία, ευημερία, επιτυχία, αισιοδοξία και

that 2020 brings each and every one health, prosperity, suc-

προοπτική για ένα καλύτερο, παραγωγικότερο και ακόμα πιο

cess, optimism and prospects for a better, more productive

δημιουργικό έτος!

and ever more creative year!

Κωνσταντίνος Μαγγιώρος
Πρόεδρος Δ.Σ. HeDA

Konstantinos Maggioros
Chairman of the Board of HeDA
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To Ελληνο-Ολλανδικό Επιμελητήριο
οδηγεί σήμερα... το μέλλον!
Βρεθήκαμε στο τιμόνι ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων σε μια διαδρομή
που θα μας «ακολουθεί»!

Τ

ην Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, με σημείο εκκίνησης την Κηφισιά, και συγκεκριμένα το κατάστημα της COCO-MAT, μέλη του Ελληνο-Ολλανδικού Επιμελητηρίου ταξίδεψαν με... ηλεκτροκίνηση στο μέλλον! Συνοδοιπόρος τους
σε αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδρομή ήταν η LeasePlan Hellas, η
κορυφαία εταιρία car-as-a-service (παροχής αυτοκινήτου ως υπηρεσίας).

Όλοι, όσοι είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα που τους περίμεναν εκεί, έζησαν
μία ξεχωριστή εμπειρία μέσω της οποίας τους αποκαλύφθηκε το μέλλον της
μετακίνησης. Στο μοναδικό αυτό event,
το οποίο διοργάνωσε η LeasePlan, οι
συμμετέχοντες ανακάλυψαν ποιο είναι
το επόμενο βήμα που θα διευκολύνει
τόσο τη δική μας ζωή όσο και τη ζωή
στον πλανήτη. Ανάμεσά τους βρέθηκαν επικεφαλής εταιρειών-μελών του
Επιμελητηρίου και εκπρόσωπος της
Πρεσβείας της Ολλανδίας. Άλλωστε,
το Ελληνο-Ολλανδικό Επιμελητήριο
είναι πάντα «ανοιχτό» και έτοιμο να
αγκαλιάσει κάθε νέα τάση, κάθε καινοτομία και κάθε τεχνολογία.
Όλα τα μέλη που συμμετείχαν στο event έμειναν ικανοποιημένα και ενθουσιασμένα με όσα μας επιφυλάσσει το μέλλον. Οι μετακινήσεις όλων ευελπιστούμε να
είναι σύντομα «πράσινες» κι ευχόμαστε να έχουμε πάντα τη χαρά και τη δυνατότητα να ερχόμαστε σε επαφή με τις νέες τάσεις.

HeDA is leading the future!
We drove electric and hybrid cars, leading the way towards the future of mobility

O

n Thursday November 21st, starting from Kifissia, and specifically the
COCO-MAT store, members of the Hellenic-Dutch Association of
Commerce & Industry drove the electric future of mobility! Together with
them, οn this interesting route, was LeasePlan Hellas, the leading car-as-aservice company.
Everyone who had the opportunity to drive the electric and hybrid cars had a
unique experience through which the future of mobility was unveiled. In this special event, organized by LeasePlan, participants, including Managing Directors of
Hellenic-Dutch Association of Commerce & Industry member companies as well
as a representative of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, discovered
what’s next in building a sustainable future. After all, HeDA is always “open” and
ready to embrace every new trend, innovation and technology.
All participants were satisfied and excited about what the future holds. May mobility soon become greener and may we always have the pleasure and scope to get
acquainted with new trends.
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Επίσκεψη των Επιτίμων
Προξένων των Κάτω
Χωρών στην Αθήνα
Οι Επίτιμοι Πρόξενοι των Κάτω Χωρών λειτουργούν ως προέκταση της Πρεσβείας, δεδομένης της
παρουσίας τους σε όλη την ελληνική επικράτεια,
σε κομβικά σημεία για την επιχειρηματικότητα και
τον τουρισμό. Χάρις στη βαθιά γνώση της τοπικής
οικονομίας που διαθέτουν, τις επαφές και το ισχυρό τους δίκτυο βοηθούν στην ανάδειξη ευκαιριών
τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν οι ολλανδικές
εταιρίες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα.
Επιπροσθέτως, ως προξενικές αρχές, παρέχουν
υπηρεσίες προς τους πολίτες των Κάτω Χωρών
όποτε παραστεί ανάγκη. Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου οι Επίτιμοι Πρόξενοι πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Αθήνα προκειμένου να συζητήσουν τις
προτεραιότητες του νέου έτους.
Περιμένουμε με ανυπομονησία το 2020 καθώς προσβλέπουμε σε μια χρονιά γεμάτη νέες ευκαιρίες!

Dutch Honorary Consuls
visit Athens
The Honorary Consuls of the Netherlands act as
an extension of the Embassy in the most important centers for business and tourism throughout
Greece. Their deep knowledge of the local economy and strong connection to the local network help
us identify the right opportunities for Dutch companies interested in doing business in Greece. In addition, they offer consular services to Dutch citizens in their hour of need. On Wednesday, November 20th, the Honorary Consuls
visited the Embassy of the Netherlands in Athens to discuss the priorities for the coming year.
We look forward to a year full of opportunities in 2020!

«Entrepreneurs’ Day – Sharing Business
Stories’ από την Πρεσβεία των Κάτω
Χωρών και το Orange Grove
Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της Εβδομάδας
Επιχειρηματικότητας (11-17/11) διοργανώθηκε η Ημερίδα
‘Entrepreneurs’ Day – Sharing Business Stories’, η οποία
φιλοξενήθηκε από την Interamerican και έστρεψε τους προβολείς
σε επιχειρηματίες και επιχειρήσεις.
Αρκετοί ήταν οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες που μίλησαν για την
προσωπική τους διαδρομή προς την επιτυχία, απαριθμώντας ευχάριστες
στιγμές, αποφάσεις που απέδωσαν αλλά και τα εμπόδια τα οποία
συνάντησαν στην πορεία. Επιχειρηματίες, από startups και άλλες εταιρίες,
είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν σε εμπειρίες, προκλήσεις και βέλτιστες
πρακτικές προερχόμενες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η Πρέσβης κα Stella Ronner-Grubačić, η οποία προλόγισε την ημερίδα,
επισήμανε πως η επιτυχία δεν είναι δεδομένη και προϋποθέτει σκληρή
δουλειά. Προσέθεσε ότι «κάθε απόφαση δεν έχει οπωσδήποτε τα
αναμενόμενα αποτελέσματα αφού οι αστοχίες αποτελούν κομμάτι της

Embassy and Orange
Grove organize
‘Entrepreneurs’ Day
– Sharing Business
Stories’
On Thursday November 14, ‘Entrepreneurs’
Day – Sharing Business Stories’ was held
in the context of Global Entrepreneurship
Week (11-17 November 2019).
The day event, that took place at Interamerican
HQ, turned the spotlight on entrepreneurs and
entrepreneurship. In the presence of several
entrepreneurs discussing their path to success
– sharing successful moments, decisions that
worked out and pitfalls they encountered along
the way, businesspeople, startups and other
entrepreneurial organisations alike had the

διαδικασίας. Εν τέλει, καθοριστικές αποδεικνύονται οι
δύσκολες στιγμές, όχι γιατί αποκαλύπτουν τη γνώση που
απουσιάζει αλλά ακριβώς επειδή έτσι γίνεται κτήμα μας
η γνώση”. Μετά την εναρκτήρια ομιλία της Πρέσβεως, ο
COO της Interamerican, κ. Vincent Teekens, καλωσόρισε
τους συμμετέχοντες στη διαδραστική Ημερίδα που
περιελάμβανε και μια συνέντευξη επί σκηνής με τους
κκ. Peter Economides, Global Brand Strategist, και
Γιάννη Κανελλόπουλο, Πρόεδρο του Orange Grove, να
μιλούν περί branding και επιχειρηματικότητας. Όπως
είπε χαρακτηριστικά ο κ.Οικονομίδης, “Σπουδαία είναι
μόνο η ιδέα που προσφέρει λύση σε πρόβλημα”. Επίσης,
συμβούλεψε τους παρισταμένους να μη λησμονούν
ποτέ το branding, να έχουν πλήρη επίγνωση των όσων
αντιπροσωπεύουν και του τι ακριβώς επικοινωνούν.
Ο κ.Γιάννης Κανελλόπουλος συντόνισε και μια συζήτηση
σε πάνελ, στην οποία συμμετείχαν 4 νεοφυείς επιχειρήσεις
του Orange Grove, η Big Olive, η Clio Muse, η Lia Premium
Olive Oil και η Kids in the Kitchen! Οι εκπρόσωποι των
επιχειρήσεων αναφέρθηκαν στην εμπειρία της λειτουργίας
της δικής τους εταιρίας και ομοφώνησαν σχετικά με τη
θεμελιώδη αναγκαιότητα ύπαρξης καλής ομάδας, από τη
μια, και σωστού ισοζυγίου εργασιακού και προσωπικού βίου.
Όπως εξάλλου σχολίασε η Δάφνη της Clio Muse:
“Να επιδιώκετε πάντοτε την ισορροπία στην ομάδα σας.
Η ομάδα είναι η οικογένειά σας στη δουλειά”. Κύριο μήνυμα
της συζήτησης αναδείχθηκε η σημασία της αναφοράς
στη συνολική εμπειρία μιας startup. “Μην αναφέρεστε σε
ιστορίες επιτυχίας. Να αναφέρεστε σε ιστορίες σκληρής
δουλειάς. Επιτυχημένες ή μη, οι ιστορίες σας αφορούν
πάντα τη σκληρή δουλειά”, κατέληξε ο κ. Κανελλόπουλος.

chance to elaborate on opportunities, challenges and best
practices from Greece and abroad.Ambassador Stella RonnerGrubačić, who opened the event, stressed that success is not
a given and that it requires hard work: “Not every decision
turns out the way you plan. Failures are part of the process.
In the end, I believe, tough moments are often defining
moments. Not because they indicate knowledge you lack,
but rather knowledge you gained”. After the opening speech
of the Ambassador, the COO of Interamerican, Mr Vincent
Teekens, gave the invitees a word of welcome. Part of the
interactive program was an interview on stage between Mr
Peter Economides, Global Brand Strategist, and Mr Yiannis
Kanellopoulos, Orange Grove Chairman, who discussed
branding and entrepreneurship. According to Mr Economides
“There is no such thing as a great idea, if that idea does not
solve a problem”. His advice was actually to never forget about
branding, to understand what it is you represent and what you
communicate to the world.Mr Yiannis Kanellopoulos also acted
as moderator of an interactive panel discussion between Big
Olive, Clio Muse, Lia Premium Olive Oil and Kids in the Kitchen!
– all of them Orange Grove startups. The aforementioned
entrepreneurs shared their experiences of managing their
business and agreed that what is essential is having a good team
and achieving work-life balance. To actually quote Daphne from
Clio Muse “Always keep the balance in your team; they are your
family at work”. The take-away message of the discussion was
that we should be referring more to the startup experience as a
whole. As Yiannis Kanellopoulos put it: “Don’t talk about success
stories. Talk about hard-working stories. Whether they are
succeeding or failing, these are stories of hard work”.

Με την ευκαιρία αυτή, ευχαριστούμε θερμά
τις επιχειρήσεις που έχουν στηρίξει το Orange
Grove στα έξι χρόνια της ύπαρξής του. Χάρις στις
προσπάθειες που κατέβαλλαν από κοινού, μεταξύ
άλλων, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η Interamerican, η
Philips, η FrieslandCampina, η KLM και η COCO-MAT,
αναβαθμίστηκε η ελληνική επιχειρηματικότητα.

We would like to take this opportunity to thank the
companies that have supported Orange Grove in its
six years of existence. With the combined effort of,
amongst others, Athenian Brewery, Interamerican,
Philips, FrieslandCampina, KLM and COCO-MAT we
have brought Greek entrepreneurship to a higher level.
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Η Πρεσβεία και
το Orange Grove
συνδιοργάνωσαν
το 7ο Masterclass
αγροδιατροφικής
τεχνολογίας στην
Πάτρα
Φέτος, στο 7ο Masterclass για τον
αγρο-διατροφικό και αγρο-τεχνολογικό τομέα που διοργανώθηκε στην Πάτρα (15-17 Νοεμβρίου) συμμετείχαν 12 επιλεγμένες
startups. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις
παρακολούθησαν εργαστήρια και
εκπαιδεύτηκαν από ειδικούς του
Τμήματος Παραγωγής Αξίας του
Πανεπιστημιακού και Ερευνητικού
Κέντρου Wageningen, του κορυφαίου γεωπονικού πανεπιστημίου στον κόσμο. Στη διάρκεια του
Masterclass, οι startups επεξεργάστηκαν την επιχειρηματική τους
πρόταση, βελτιστοποίησαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και τελειοποίησαν τις δεξιότητές τους στο
pitching.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρία, ο
Γιάννης Κανελλόπουλος, Πρόεδρος
Δ.Σ του OGP, αναφέρθηκε στο έργο
που έχει παράξει το Orange Grove
από συστάσεώς του, αφού από το
2013 έχει συνεργαστεί με εκατοντάδες startups σε πλειάδα τομέων και
πεδίων. Έχει πλέον καταξιωθεί ως
διεθνής πλατφόρμα καινοτομίας και
βέλτιστων πρακτικών καθώς διευκολύνει τη συνεργασία, ενθαρρύνει
τις συμπράξεις και την αμοιβαίως
επωφελή ανταλλαγή εμπειριών. Καταφέρνοντας να συγκεράσει διαφορετικές εκφάνσεις, το Orange Grove
συμβάλλει προς την υιοθέτηση ενός
άλλου τρόπου θεώρησης στην Ελλάδα, προάγοντας μια κουλτούρα συνεργασίας, διαφάνειας, καινοτομίας
και νεωτερικής σκέψης.
Η Πρέσβης των Κάτω Χωρών, κα.
Stella Ronner-Grubačić, στη δική της
ομιλία τόνισε τη σημασία που η Ελλάδα και οι Κάτω Χώρες αποδίδουν στο
αγροτικό τομέα και στην επιχειρηματικότητα, όπως και στο μοίρασμα και
στην ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών. Σημείωσε πως “θεωρούμε το
μοίρασμα της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουμε σε

The Embassy
and Orange Grove
co-organised
the 7th Agri-Food
Masterclass
in Patras
On November 15-17, the 7th AgriFood Masterclass took place in
Patras. A total of 12 selected agrifood and agri-tech startups were
trained by experts from the Value
Creation Department of the Wageningen University and Research Centre, the #1 agricultural university in
the world. During the Masterclass,
the startups worked on their business proposals, optimized their ideas and propositions, and fine-tuned
their pitching skills.
During the opening of the event, Yiannis
Kanellopoulos, Chairman of the Board
of Orange Grove Patras, stressed the
work Orange Grove has been doing
since its creation. Indeed, since 2013 it
has worked with hundreds of startups
in various fields. It has established itself
as an international platform for innovation and best practices, bringing people
together, enabling them to learn from
each other while fostering partnerships.
By bringing different sides together, Orange Grove contributes to ushering in a
new way of thinking in Greece: a culture
of cooperation, transparency, innovative and out-of-the-box thinking.
Ambassador Stella Ronner-Grubačić in
her speech highlighted the importance
that both the Netherlands and Greece
attach to the agricultural sector and
entrepreneurship, as well as to sharing
knowledge and experiences. “We value
sharing our knowledge and expertise
in the area of entrepreneurship and we
wish to contribute to a sustainable and
innovative economy, both in the Netherlands and elsewhere”, she said and also
added she was impressed by the young
talent in Greece. “In the short time that
I have been here, I have seen a lot of
young, talented and highly educated
people within the context of Orange
Grove: people full of energy and enthusiasm working on their business idea.”
Along the lines of its previous editions,
this year’s Masterclass culminated in
a Pitching & Networking Event. Four
teams where selected to pitch their
idea in front of a diverse audience and
an expert jury. After the Pitching Event,
all startups presented their innovative
ideas at the Networking Event and the

θέματα επιχειρηματικότητας πολύτιμα και επιθυμούμε να συμβάλλουμε
προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης
και καινοτόμου οικονομίας, τόσο
στις Κάτω Χώρες όσο και αλλού.” Η
Πρέσβης δήλωσε επίσης εντυπωσιασμένη από τα νέα ταλέντα που ζουν
στην Ελλάδα αφού “στο σύντομο
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε
από την έλευσή μου εδώ, έχω γνωρίσει πολλούς εξαιρετικά μορφωμένους και ταλαντούχους νέους μέσω
του Orange Grove, ανθρώπους γεμάτους ενθουσιασμό και ενέργεια, που
δουλεύουν την επιχειρηματική τους
ιδέα.”
Όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος, το
Masterclass έκλεισε με προφορικές
παρουσιάσεις και δικτύωση. Τέσσερις ομάδες επελέγησαν να παρουσιάσουν ισάριθμες ιδέες ενώπιον
κοινού και Επιτροπής. Κατόπιν, όλες
οι νεοφυείς επιχειρήσεις ανέπτυξαν
τις καινοτόμες προτάσεις τους στη
φάση της δικτύωσης ενώ το κοινό
συμμετείχε σε ψηφοφορία αναδεικνύοντας την ιδέα που προέκρινε.
Η Πρέσβης κα. Stella Ronner-Grubačić
απένειμε βραβεία στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Νικήτρια του Pitching ανακηρύχθηκε η KYTION, νεοφυής επιχείρηση που διευκολύνει τη γεωργία
ακριβείας χάρις σε ένα τεχνολογικό
σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιτρέπει την αυτοματοποίηση σε όλα
τα στάδια της παραγωγής. Η KYTION
θα συμμετάσχει σε εξατομικευμένο

πρόγραμμα διαρκείας μιας εβδομάδας στο StartHub, όπου θα έχει πλήρη πρόσβαση σε δίκτυο μεντόρων και
εμπειρογνωμόνων, ενώ έλαβε και εισιτήριο μετ’ επιστροφής για τις Κάτω
Χώρες. Επιπροσθέτως, η εταιρεία θα
προετοιμαστεί για το F&A Next 2020,
συνάντηση που προσφέρει σε νέες
επιχειρήσεις ευκαιρίες για διεθνείς
επαφές με κορυφαίους επενδυτές
και αναπτυξιακά κεφάλαια.
Το δεύτερο βραβείο παρέλαβε η
Aithra, νεοφυής επιχείρηση που εξειδικεύεται στην παραγωγή βιολογικών
ποτών χωρίς ζάχαρη και η οποία θα
έχει την ευκαιρία να αναπτύξει έτι περαιτέρω την επιχειρηματική της ιδέα
με τη συμμετοχή της, επί εξάμηνο,
στο πρόγραμμα της θερμοκοιτίδας
Orange Grove, ενώ μια ακόμη νεοφυής επιχείρηση, η Liofyllo, έλαβε βραβείο κοινού σε συνδυασμό με δωρεάν ώρες μεντορείας από το δίκτυο
του Orange Grove.

Στο σημείο αυτό επιθυμούμε να
εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας
προς τα Μέλη μας Heineken και
FrieslandCampina, εταιρίες οι
οποίες, πέραν της γενναιόδωρης
και αδιάλειπτης οικονομικής υποστήριξής τους κατά τα τελευταία
έξι χρόνια, μας προσέφεραν δροσερή μπύρα και μοναδικά εδέσματα κατά τις επαφές που ακολούθησαν στο πλαίσιο της δικτύωσης!

audience voted for the idea they liked
best.
Ambassador Stella Ronner-Grubačić presented the awards to the winning startups. The winner of the Pitching Event
was KYTION, a startup providing a technology system for precision farming
powered by renewable energy and allowing for automation at all production
stages. KYTION won a one-week personalized program at StartHub, with full
access to a mentor and expert network
coupled with a return ticket to the Netherlands. They will also be prepping for
F&A Next 2020, which gives new companies scope for access to top global
investors and financial growth capital.
The second prize went to Aithra, a startup specialising in the production of
sugar-free, organic liquors which, as a
result, will get to further develop their
business idea through taking part in the
Orange Grove Incubation Program over
a 6-month period. Another startup, Liofyllo, got the audience prize and free
mentoring hours with Orange Grove’s
network.

Our special thanks go to Heineken and FrieslandCampina who, on
top of their very generous financial support over the last six years,
provided us with an abundance of
fresh cold beer and tasty food at
the Networking Event!
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GREEN
NEWS
ΓΊΝΕ ΚΑΙ ΣΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΉΣ
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ: Στήριξε το
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τις
Πλαστικές Ύλες του 2020

BECOME AN AMBASSADOR
OF SUSTAINABILITY:
Join the European Plastics Pact

Στις αρχές Ιουλίου δύτες εντόπισαν στο Αιγαίο
“κοράλλια από πλαστικό”, γεγονός που δεν προκαλεί κατάπληξη αφού η Μεσόγειος συγκαταλέγεται
μεταξύ των περισσότερο επιβαρυμένων με πλαστικά απορρίμματα θαλασσών της υφηλίου.

In the beginning of July divers found a “gulf of plastic corals” in the Aegean Sea. This is no surprise: the
Mediterranean is among the seas with the highest
levels of plastic pollution in the world.

Η

G

Ελλάδα παράγει ετησίως 700 χιλ. τόνους πλαστικών
απορριμμάτων εκ των οποίων 11.500 τόνοι καταλήγουν
στις ελληνικές θάλασσες. Αν και βρίσκομαι στην Ελλάδα
μόνο λίγους μήνες, από το Σεπτέμβριο φέτος, παρατηρώ
πάντως ότι, κυρίως, η νεολαία δείχνει όλο και πιο ευαισθητοποιημένη απέναντι στο πρόβλημα. Η συνεργασία είναι εκ
των ων ουκ άνευ προκειμένου
να περιοριστεί η περαιτέρω
περιβαλλοντική ρύπανση από
πλαστικές ύλες. Τα τελευταία
χρόνια έχουν αναληφθεί πολυάριθμες πρωτοβουλίες για
το σκοπό αυτό σε ατομικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο.

reece alone produces 700,000 tons of plastic waste a year,
of which about 11,500 tons end up in its seas. Even though
I only arrived in Greece last September, I have noticed that
steadily, especially the younger generation in Greece is becoming more aware of the problem.
Cooperation is important to avoid having more plastics pollute
our environment. In recent
years many initiatives have
taken place on individual, local
and national level.

Now is the time to enhance
Έφτασε πλέον η ώρα να ενιEuropean-wide cooperation.
σχυθεί η συνεργασία και σε
Therefore, our Dutch Minister
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι,
of Infrastructure and Water,
η Ολλανδή Υπουργός ΔιαStientje van Veldhoven and
χείρισης Υποδομών & Υδάτιher French counterpart, Benoit
νων Πόρων κα. Stientje van
Poirson, initiated the European
Veldhoven και ο Γάλλος ομόPlastics Pact. This Pact brings
λογός της Benoit Poirson
together front-running compaπροωθούν το Ευρωπαϊκό Σύμnies and governments to realφωνο για τις Πλαστικές Ύλες,
μια πρωτοβουλία στην οποία
ize our end goal: zero plastic
θα συμμετάσχουν κορυφαίες
pollution. Stakeholders from
εταιρείες συνεργαζόμενες με
the entire value chain will come
κυβερνήσεις ώστε να επιτευtogether around a comprehenDutch Minister of Infrastructure
χθεί ο κοινός μας στόχος, η μηsive set of common, bold comand Water Management Stientje van Veldhoven
δενική ρύπανση από πλαστικά.
mitments to minimize the use
Εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμεof plastic and maximize recycling in the value chain.
νοι από ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας παραγωγής αξίας
συνεργαζόμενοι θα αναλάβουν από κοινού συνεκτικές και
θαρραλέες δεσμεύσεις για την ελαχιστοποίηση της χρήσεως
των πλαστικών υλών και τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης.
Δράττομαι της ευκαιρίας να σας παροτρύνω να προσυπογράψετε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τις Πλαστικές Ύλες.
Υποστηρίζοντάς το και σεις ενεργά, δε γίνεστε απλώς Πρεσβευτές της πρωτοβουλίας αλλά σας προσφέρεται η ευκαιρία να συνδιαμορφώσετε το Σύμφωνο!

I would hereby like to encourage you to join the European
Plastics Pact. By engaging you will not only become an Ambassador of the initiative but you also have the opportunity to
help shape the Pact!

For more information, please send an email to
europeanplasticspact@minienw.nl
or contact the economic secretary at our embassy:
ATH-EA@minbuza.nl.

Plaza Resort Hotel, μέλος των Great
ΤοHotels
Of The World, είναι ένα ξενο-

P

To θέρετρο αυτό, χτισμένο ακριβώς
δίπλα στη θάλασσα, διαθέτει ιδιωτική
αμμώδη παραλία ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό κομψότητας, επαγγελματικών υπηρεσιών
και υψηλής τεχνολογίας.

This elegant hotel, with its amazing
setting on the sandy private beach, offers a combination of elegance, professional services and latest technology in
a resort environment.

laza Resort Hotel, member of Great
Hotels Of The World, is a 5-star hotel located in Athens Riviera, just half
an hour away from the airport.

δοχείο 5 αστέρων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε απόσταση μόλις μισής ώρας από
το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

The spacious conference halls with natural daylight and amazing view to the
sea or gardens are the ideal venue to
host efficient meetings or memorable
conferences of 10 up to 600 people
throughout the year. Especially during
the summer period business can be
combined with a plethora of outdoor
activities on the beach or gardens or
just a couple of drinks enjoying the
sunset by the pool.

Οι ευρύχωρες συνεδριακές αίθουσες
με φυσικό φωτισμό και εκπληκτική θέα
στη θάλασσα ή τους κήπους αποτελούν
την ιδανική τοποθεσία για αποδοτικά
meetings και εντυπωσιακά συνέδρια 10
έως 600 ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. Ειδικά, κατά την καλοκαιρινή
περίοδο, οι επαγγελματικές συναντήσεις μπορούν να συνδυαστούν με μια
πληθώρα δραστηριοτήτων στην παραλία ή τους κήπους ή απλά με ένα ποτό
δίπλα στην πισίνα απολαμβάνοντας το
ηλιοβασίλεμα.
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες γαστρονομικές εμπειρίες, την εξειδίκευσή μας στη φιλοξενία μεγάλων
events και το άψογο service, συμβάλλουν ώστε το δικό σας event να μείνει
αξέχαστο στους καλεσμένους σας.

Business
mixed with
leisure
Α resort setting
for your relaxation
info@plaza-resort.com
www.plaza-resort.com

All these, combined with an exquisite
gastronomic experience and our expertise in hosting great events and impeccable service will make your event
an unforgettable experience for your
guests.
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H KLM ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΖΕΙ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΑΝΑΚΥΚΛΏΝΟΝΤΑΣ
ΤΙΣ ΦΙΆΛΕΣ PET
Η KLM Royal Dutch Airlines είναι η πρώτη αεροπορική εταιρία στον κόσμο που
ανακυκλώνει φιάλες ΡΕΤ για να δημιουργήσει εργαλεία για την επισκευή
και συντήρηση των αεροσκαφών της.
Οι άδειες φιάλες που συλλέγονται σε
κάθε πτήση μετατρέπονται σε νήμα,
το υλικό που χρησιμοποιείται από 3D
εκτυπωτές. Η διαδικασία αυτή μετατρέπει ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι
νερού σε μέρος ενός τρισδιάστατου
κομματιού του εξοπλισμού, γεγονός
που εξοικονομεί χρόνο και πόρους για
συντήρηση.
Με τον ίδιο τρόπο που οι συμβατοί
εκτυπωτές χρησιμοποιούν μελάνι, οι
τρισδιάστατοι εκτυπωτές χρειάζονται
νήμα. Η KLM προμηθευόταν το υλικό
αυτό από εξωτερικούς συνεργάτες
αλλά τώρα οι κενές φιάλες ΡΕΤ από τις
πτήσεις της εταιρίας μεταφέρονται σε
εταιρεία ανακύκλωσης η οποία τις επεξεργάζεται, παράγοντας στη συνέχεια
πλαστικά σφαιρίδια υψηλής ποιότητας
που αποτελούν το κύριο υλικό για το
νήμα. Οι τόνοι των πλαστικών μπουκαλιών που παραλαμβάνονται από τα
αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Schiphol
του Άμστερνταμ κάθε χρόνο μετατρέπονται πλέον σε τέτοιο υλικό.

FROM DRINK
TO INK – KLM
MAKES TOOLS
FROM PET BOTTLES
KLM Royal Dutch Airlines is the first airline in the world to recycle PET bottles to
make tools for repairing and maintaining
its aircraft. Empty bottles are collected at the end of every flight and transformed into filament, the material used
in 3D printers. This process means an
empty water bottle can end up as part
of a 3D-printed piece of equipment that
saves Engineering & Maintenance time
and money.
In the same way normal printers use ink,
3D printers need filament to print with.
KLM used to buy this material from external suppliers. But now empty PET
bottles from its flights are delivered to
a recycling company in exchange for
high-quality plastic pellets, which are
the main material in filament. The tons of
plastic bottles that are taken off aircraft
at Amsterdam Airport Schiphol every
year are recycled into this filament.

ΕΚΤΥΠΩΤΈΣ 3D ΣΤΗ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΏΝ
Το τεχνικό τμήμα της KLM χρησιμοποιεί εκτυπωτές 3D με τρόπους που επιταχύνουν τις διαδικασίες επισκευής
και συντήρησης εδώ και αρκετό καιρό.
Για παράδειγμα, κατασκευάζει ειδικά
βύσματα για να εξασφαλιστεί ότι οι
τρύπες στις ζάντες δε θα καλυφθούν
με χρώμα κατά τη βαφή των τροχών
των Boeing 737. Προστατευτική ταινία
δε χρησιμοποιείται πλέον κατά τη διάρκεια της συντήρησης των πτερυγίων
των τουρμπινών, καθώς έχει αντικατασταθεί από ειδικό κάλυμμα που παράγεται με 3D εκτυπωτή. Επίσης, ο νέος
εξοπλισμός που οι τεχνικοί σχεδίασαν
για να αφαιρούν τα ντουλάπια φύλαξης αποσκευών της καμπίνας επιβατών
των Boeing 787 επιτρέπει η εργασία
αυτή να γίνεται πλέον από έναν μηχανικό, αντί για δύο οι οποίοι χρειάζονταν μέχρι πρότινος.

ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΟ
ΚΌΣΤΟΣ ΝΉΜΑΤΟΣ
Το τεχνικό τμήμα χρησιμοποιεί σήμερα περίπου 1,5 κιλό υψηλής ποιότητας
νήμα κάθε μέρα. Καθώς η ίδια η KLM
προμηθεύει φιάλες PET ως πρώτη ύλη,
το κόστος του νήματος μειώθηκε από
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τα 60 στα 17 ευρώ το κιλό. Συνεργαζόμενη με την εταιρεία ανακύκλωσης
Morssinkhof Rymoplast και τους κατασκευαστές νήματος Reflow, η KLM
δεν είναι απλά καινοτόμος με τη χρήση
τρισδιάστατης εκτύπωσης αλλά κάνει
και τη διαδικασία κυκλική.

ΜΕΊΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ
Η KLM έχει ως στόχο να μειώσει τα
απόβλητά της κατά 50% μέχρι το 2030
σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2011. Ο
στόχος της θα επιτευχθεί με παραγωγή
λιγότερων αποβλήτων συνολικά όπως
και με αύξηση της ποσότητας όσων
μπορούν να ανακυκλωθούν. Το 2018 η
εταιρία μείωσε τα απόβλητά της κατά
9% ενώ το 28% από τα εναπομείναντα
απορρίμματα ανακυκλώθηκε.
«Επενδύουμε συνεχώς σε βιώσιμα και
καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες,
για τους πελάτες μας, για την κοινωνία
και για τους ίδιους τους εργαζομένους
μας. Είναι υπέροχο το ό,τι μπορούμε
να δημιουργήσουμε χρήσιμα προϊόντα
από άχρηστα υλικά»,
δήλωσε ο Ton Dortmans, Εκτελεστικός
Πρόεδρος Τεχνικής Διεύθυνσης και Συντήρησης.

3D PRINTERS AT E&M

Morssinkhof Rymoplast and the filament
manufacturer Reflow, KLM is now able
KLM Engineering & Maintenance has not only to be innovative in its use of 3D
been using 3D printers for quite some printing, but also to make the process
time in ways that speed up repair and circular.
maintenance processes. For example,
special plugs have been developed to
ensure that rim holes don’t get painted
over when the wheels on Boeing 737s
KLM aims to reduce the volume of its
are painted.
Protective tape is no longer used at En- waste by 50% in 2030, compared to 2011
gine Services during the maintenance of levels. This will be achieved by producturbine blades. It has been replaced by ing less waste overall and increasing the
a 3D-printed cover. And the tool Engine amount that can be recycled. In 2018,
Services designed for removing over- KLM reduced waste by 9% and 28% of
head baggage bins on board the Boeing what remained was recycled.
787 means this task can now be carried
«We are continuously investing in susout by one mechanic instead of two.
tainable and innovative products and
processes. For our customers, for society and for our own employees. It’s terrific to see how we are able to make useful
products from waste materials.»
Ton Dortmans, Executive Vice President
E&M currently uses around 1.5 kg of high Engineering & Maintenance
quality filament every day. Because KLM
now supplies PET bottles as a raw material, the cost of this filament has dropped
from EUR 60/kg to just EUR 17/kg. By
working with the recycling company

REDUCE WASTE

LOWER COST
OF FILAMENT

Jingle Mingle
&

December 12
Στο φιλόξενο χώρο του Hard
Rock Cafe στο Μοναστηράκι,
ο Πρόεδρός μας Κωνσταντίνος Μαγγιώρος, τα μέλη του
Δ.Σ. και μέλη και φίλοι του
HeDA απόλαυσαν και φέτος
το φιλόξενο περιβάλλον και
το εξαιρετικό μενού του εστιατορίου σε μια ευχάριστη και
εορταστική ατμόσφαιρα υπό
τους ήχους ποπ & ροκ τραγουδιών.

In the hospitable venue of Hard
Rock Cafe in the Monastiraki
district, our President Konstantinos Maggioros, members of
the Board and members and
friends of the Hellenic Dutch
Association, enjoyed the warm
setting and the excellent menu
of the restaurant, in a happy
and festive atmosphere with the
sounds of pop & rock Christmas
songs.

Ο εντυπωσιακός μπουφές του
Hard Rock Cafe έκλεψε και πάλι
την παράσταση ξεπερνώντας
κάθε προσδοκία ενώ οι παγωμένες Heineken, ευγενική χορηγία
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, συμπλήρωσαν εξαιρετικά τη γευστική πανδαισία, αναδεικνύοντας όλα τα πιάτα!

The impressive buffet of the
Hard Rock Cafe stole the show
once again, exceeding all expectations, while the ice cold
Heineken, kindly provided by
the Athenian Brewery, perfectly complemented the delicious
feast, showcasing all the dishes!

Ένα φωτεινό μήνυμα ελπίδας έδωσε στην
εκδήλωση το Make-A-Wish, με τη σύντομη
αφήγηση της Σάντρας Ζαφειρακοπούλου,
Γενικής Διευθύντριάς του, αναφορικά με
την εκπλήρωση ευχής και θεραπείας της
μικρής Έλενας.

The event was lit up by a bright message
of hope from the Make-A-Wish Foundation, through the brief speech of Sandra
Zafeirakopoulou, the Foundation’s General
Director, concerning the completion of the
wish and the treatment of little Elena.
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Xάρης Δούκας
Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ
Ηaris Doukas
Assoc. Professor NTUA

H Πρόκληση της Βιώσιμης Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη στο Προσκήνιο

Τον Μάρτιο του 1968, στο Πανεπιστήμιο του Kansas, ο Robert
Kennedy έκλεινε την προεκλογική ομιλία του λέγοντας: «Το ΑΕΠ
μετρά τα πάντα, εκτός από αυτά
που κάνουν τη ζωή να αξίζει να τη
ζεις».
Οι υφιστάμενες αναπτυξιακές πολιτικές, είναι ανάγκη σήμερα, περισσότερο
από ποτέ, να επαναπροσδιοριστούν στη
βάση μιας καλύτερης αποτύπωσης της
«πραγματικής» προόδου, από το να εστιάζουν σε μονοδιάστατες αφηγήσεις αύξησης του εγχώριου προϊόντος.
Αυτή ακριβώς η αλλαγή του προτύπου
ανάπτυξης καθώς και η προώθηση της
παγκόσμιας βιώσιμης ανάπτυξης (Ατζέντα 2030), με ορόσημο το 2030, υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και τέθηκε
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016.
Η Ατζέντα 2030 έχει θέσει 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
(Sustainable Development Goals – SDGs).
Οι στόχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, σε
μηδενική φτώχεια και πείνα, αυξημένα
επίπεδα υγείας και ευεξίας, ποιοτική εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, πρόσβαση σε καθαρό νερό, καθαρή και φτηνή
ενέργεια, αξιοπρεπή εργασία, λιγότερες
ανισότητες, δράσεις για την προστασία
του κλίματος και της βιοποικιλότητας.
Παρόλο που οι στόχοι αυτοί συνιστούν
έναν πλήρως δομημένο οδικό χάρτη για
ένα βιώσιμο μέλλον, η πορεία μετάβασης προς την επίτευξή τους παραμένει
ιδιαίτερα δύσκολη.
Ειδικά ο στόχος της κλιματικής αλλαγής,
με τα σημερινά δεδομένα, μοιάζει να είναι ανέφικτος.

Σήμερα, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έχει ήδη αυξηθεί κατά 1 °C, σε σχέση
με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Οι πρόσφατες εκτιμήσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος - συμπεριλαμβάνοντας τα μέτρα
που έχουν δεσμευθεί να υλοποιήσουν
τα μέλη του ΟΗΕ - καταδεικνύουν ότι η
αύξηση της θερμοκρασίας θα προσεγγίσει τους 3 – 4.oC μέχρι το 2100, αντί για
τη διατήρησή της κάτω από τους 1.5 – 2
o
C, όπως όριζε η Συμφωνία του Παρισιού
(2015).
Με βάση τη σχετική έκθεση των Ηνωμένων Εθνών (1.5 oC Special Report), η
πιθανότητα επίτευξης του στόχου είναι
μόλις 50%, ακόμα και αν επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα (μηδενικοί ρύποι)
σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2050.
Η μεγάλη απόκλιση από αυτόν το στόχο επηρεάζει δραματικά και τους υπόλοιπους. Η απώλεια της βιοποικιλότητας γίνεται ολοένα και πιο έντονη, ενώ
ταυτόχρονα η ασταθής βροχόπτωση
και οι κύκλοι ξηρασίας και πλημμυρών
δημιουργούν προβλήματα στην επίτευξη των στόχων της καταπολέμησης της
φτώχειας και της πείνας, της υγείας κ.α.,
ειδικά σε περιοχές όπως η Αφρική και η
Μέση Ανατολή.
Και ενώ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ursula von der Leyen έχει θέσει ως προτεραιότητα να γίνει η Ευρώπη
η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος του
κόσμου μέχρι το 2050, η μετάβαση αυτή
στην πράξη αποτελεί τεράστια πρόκληση για τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε..
Αναλύοντας τις δράσεις μηδενισμού των
εκπομπών μόνο στον τομέα της ενέργειας, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο πρωτό-

Αλίς Κοροβέση
COO-CFO INZEB
Alice Corovessi
COO-CFO INZEB

γνωρες και τεκτονικές είναι οι αλλαγές
που επίκεινται. Πλήρης απεξάρτηση από
τα ορυκτά καύσιμα, ανανεώσιμες πηγές
και εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνα δίκτυα και αποθήκευση ενέργειας θα συνθέτουν την εικόνα του μέλλοντος για
ένα βιώσιμο ενεργειακό τομέα.
Η ένωση των βιομηχανιών του ηλεκτρικού τομέα Eurelectric, σε πρόσφατη μελέτη της, προσδιόρισε πως το κόστος για
την επίτευξη μηδενικών ρύπων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέλθει στα 100 δις ευρώ τον χρόνο μέχρι το
2040. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως
η Ευρώπη πληρώνει περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε εισαγωγές
ενέργειας.
Για το λόγο αυτό χρειάζονται σύγχρονα
και καινοτόμα εργαλεία πολιτικής για την
ιεράρχηση των πόρων, την εξειδίκευση
στόχων, την ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων δράσης, την παρακολούθηση και
τον έλεγχο της προόδου εφαρμογής κ.α.
Τα εργαλεία αυτά είναι αναγκαία για τη
μετάβαση από τη ρητορική των προθέσεων στην οργάνωση συγκεκριμένων
σχεδίων πολιτικής δράσης και κοινωνικής αλλαγής, όχι με όρους «οικολογίας
του πανικού», των αόριστων διακηρύξεων και των υπεραπλουστεύσεων, αλλά με
όρους ρεαλισμού, επαναφέροντας στο
προσκήνιο μία ολοκληρωμένη ατζέντα
κεντρικών αλλαγών. Εκεί θα δοκιμαστεί
η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας να
ανταποκριθεί σε ένα ανώτερο επίπεδο
απαιτήσεων, διαμορφώνοντας και υλοποιώντας μία πρωτοποριακή στρατηγική
μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, για τις επόμενες γενιές.

Sustainable
Development
Challenge:
Europe at the
Forefront
It was March 1968 at the University of Kansas when Robert Kennedy closed his election speech saying: “GDP measures everything in
short, except that which makes
life worthwhile”.
There is a need for the existing development policies to be redefined immediately on the basis for a better depiction
of “real” progress, rather than focusing
on one-storyline narratives of domestic product growth. It is precisely this
change in the development paradigm
and the promotion of Global Sustainable Development (Agenda 2030), with a
milestone for 2030, which was adopted in
September 2015, and entered into force
on January 1st, 2016. The 2030 Agenda
for Sustainable Development has set 17
Sustainable Development Goals (SDGs).
The Goals include, inter alia, zero poverty and hunger, increased levels of health
and wellness, quality in education, gender equality, access to clean water, clean
and affordable energy, decent work,
fewer inequalities, actions for climate
and biodiversity. Although these Goals
constitute a fully structured roadmap

for a sustainable future, the transition
process towards reaching them remains
notably difficult. In particular, the climate
change Goal, as it stands today, seems
impossible to be reached. Today, the
average global temperature has already
risen by 1 °C, compared to pre-industrial
levels. Recent assessments by the Intergovernmental Panel on Climate Change
- including the measures undertaken by
UN members - show that global warming will reach 3.0 - 4.0 °C by 2100, instead of keeping it below. 1.5 - 2.0 °C, as
defined by the Paris Agreement (2015).
According to the United Nations Relevant Report (1.5 oC Special Report), the
possibility of achieving the target is
only 50%, even if climate neutrality (zero
emissions) on a global level is achieved
by 2050. The large divergence in this
Goal affects dramatically the rest goals.
Biodiversity loss is becoming more severe, while unstable rainfalls as well as
drought and flood cycles create problems in achieving the goals of combating
poverty and hunger, health, etc., especially in the regions of Africa and Middle
East. And while the President of the European Commission Ursula von der Leyen has set as a priority that Europe will
be the first climate-neutral continent by
2050, in practice this transition is a huge
challenge for the Member States. Analysing the needed actions for emissions
nullification in the energy sector, one
realizes how unprecedented and tectonic the coming changes are. Complete
phase-out from fossil fuels, domination
of renewables and energy savings, smart
grids and energy storage will compose
the future picture for a sustainable energy sector. A recent study by The Union
of the Electricity Industry – Eurelectric
has estimated that the cost for achieving
zero emissions in electricity generation
will amount 100 billion euros per year
by 2040. It’s important to note that Europe’s cost for energy imports is around
300 billion euros per year.
For this reason, new and innovative policy tools are needed to prioritise the
resources properly, to specify the tar-

gets, to develop collaborative action
networks, to monitor and evaluate the
implementation progress, and more.
These tools are needed to move on
from concepts and intentions towards
the organisation of concrete plans for
political actions leading to respective
societal transformations, not in terms of
“panic ecology”, vague declarations and
over-simplifications, but in terms of realism, outlining a comprehensive agenda
of radical changes.
This will test the ability of European
Leaders to respond to a higher level
of demands by formulating and implementing an innovative long-term strategy towards climate neutrality, for future
generations.
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NOVATECH
Yiannis Georgousis
Mechanical Engineer,
MPhil, MSc

Η NOVATECH Engineering
είναι τεχνική και εμπορική
εταιρεία με μεγάλη
πείρα στο χώρο των
κατασκευών. Η εταιρεία
δραστηριοποιείται στο
χώρο των Ενεργειακών
Τεχνικών Έργων, όπως
Ηλεκτρομηχανολογικές
Εγκαταστάσεις
Εξοικονόμησης
Ενέργειας, Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού-Θερμότητας
με φυσικό αέριο και
Φωτοβολταϊκά.
Η συνέπεια, η υπευθυνότητα
και η αξιοπιστία είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τη
λειτουργία και την πορεία της
εταιρείας μέσα στο χρόνο,
ικανοποιώντας με τον τρόπο
αυτό στο ακέραιο τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.
H NOVATECH Engineering
αναλαμβάνει τη μελέτη, την
προμήθεια, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού, ακολουθώντας
πιστά τις προδιαγραφές κατασκευής και τα χρονοδια-

γράμματα εκτέλεσης κάθε
έργου.
Στα πλαίσια της διεύρυνσης
των εργασιών της, η NOVATECH Engineering δραστηριοποιείται πλέον και στον
τομέα της Ανάπτυξης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών
Αυτοκινήτων.
Η δημιουργία κατάλληλα εξοπλισμένων Σταθμών Φόρτισης αποτελεί προϋπόθεση
για τη διείσδυση της Ηλεκτροκίνησης στην ελληνική
αγορά.
Η NOVATECH Engineering
υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία συνεργασίας με την
Ολλανδική EVBOX B.V., μία
από τις μεγαλύτερες εταιρίες
παγκοσμίως στην κατασκευή
Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων και την
Ανάπτυξη Λογισμικού Τηλεμετρίας για τη
Διαχείρισή τους.
Η NOVATECH Engineering είναι Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος, Εισαγωγέας και
Εγκαταστάτης των προϊόντων
της EVBOX για την Ελλάδα
και την Κύπρο.

NOVATECH Engineering
Ltd. is an engineering and
commercial company with
extensive expertise in the
field of constructions. The
company has successfully carried out a variety of
significant technical projects
in the field of Energy-Saving
Electromechanical Installations, Co-generation of Heat
and Power with natural gas
and Photovoltaic Systems.
NOVATECH
Engineering
can fulfill all stages of engineering and construction,
starting from the design and
going on to the supply, installation and commissioning
of electromechanical equipment in given projects. Technical specifications and time
schedules must be ensured
and monitored in every stage
of a project. Responsibility
and reliability are the main
principles that define the vision and the mission of the
company over the years.
Following the development
and expansion of its activities, NOVATECH Engineer-

Nantia Stavrogianni
CEO and Chair of BoD

ing has now entered the
field of Electric Vehicle (EV)
Charging. The development
of properly equipped EV
Charging Stations is a prerequisite for Greek EV Car
Market development.
NOVATECH Engineering recently signed an Agreement
with the Dutch EVBOX B.V.,
one of the world leaders in
Electric Vehicle Charging
Solutions and Products.
NOVATECH ENGINEERING
Ltd. is an Authorised dealer, Reseller and Installer of
EVBOX products for Greece
and Cyprus.

info

www.novatech.gr

H Resolute ιδρύθηκε
το 2018 και ασχολείται
με την ολοκληρωμένη
διαχείριση ζημιών.
Σκοπός της εταιρείας
είναι να προσφέρει στις
ασφαλιστικές εταιρίες με
τις οποίες συνεργάζεται
καινοτόμες υπηρεσίες
στους τομείς της
διαχείρισης ζημιών και της
παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών, τόσο σε
επίπεδο στρατηγικής όσο
και σε επίπεδο μελετών,
ερευνών και αναλύσεων.
Τα στελέχη της Resolute διαθέτουν βαθιά γνώση και πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό
χώρο.
Σήμερα η Resolute παρέχει
υπηρεσίες διαχείρισης ζημιών για τους κλάδους νομικής προστασίας, περιουσίας,
μεταφορών, αστικής ευθύνης, αυτοκινήτου και στον
τομέα των επανεισπράξεων,
με στόχο στο άμεσο μέλλον
να καλύψει το πλήρες φάσμα
των ασφαλιστικών κλάδων.
Σχετικά με τον κλάδο της
νομικής προστασίας, έχει
ήδη αναλάβει τη διαχείριση
των ζημιών μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες κατέχουν μερίδιο αγοράς
πάνω από 20%, γεγονός που
καταδεικνύει ότι οι υπηρεσίες που παρέχει ανταποκρίνονται σε ένα πραγματικό
αίτημα της αγοράς.
Οι καινοτομίες της Resolute
απορρέουν από την αρμονική σχέση μεταξύ της τεχνολογίας και του ανθρώπινου

δυναμικού της αλλά και από
την καινοτόμο δημιουργία
νέων υπηρεσιών που περιβάλλουν
αποτελεσματικά
και εμπλουτίζουν τις παραδοσιακές υπηρεσίες διαχείρισης ζημιών.
Με όπλα της την εμπειρία,
την αξιοπιστία, την ανεξαρτησία, την υψηλή τεχνογνωσία αλλά και την εξειδίκευση,
τη διαρκή εκπαίδευση και τη
σύγχρονη τεχνολογία, η
Resolute αποτελεί ήδη έναν
απαραίτητο, ανεξάρτητο συνεργάτη για τις εταιρίες που

την εμπιστεύονται.
Στόχος της είναι να διευρύνει διαρκώς την παρουσία
της και να καταστεί η μεγαλύτερη εταιρία ολοκληρωμένης διαχείρισης ζημιών στην
Ελλάδα.
Παράλληλα, η Resolute συνεργάζεται, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με ένα εξειδικευμένο δίκτυο δικηγόρων,
δικαστικών
διαμεσολαβητών, ιατρών, μηχανικών και
άλλων ειδικοτήτων που μπορεί να απαιτηθούν στην επίλυση ενός θέματος.

George Kotsalos
Chair of advisory
committee

Founded in 2018, Resolute
deals with total loss management. The purpose of
the company is to provide
the insurance companies
with which it cooperates
with innovative services in
the fields of loss management and consulting services, both at the strategic
level as well as at the level
of studies, research and
analysis

Resolute executives have a
deep knowledge and years
of experience in the insurance and financial fields. Today, Resolute provides loss
management services for the
legal, property, transport,
liability, auto and reinsurance sectors, with the aim
of covering the full range of
insurance sectors in the near
future. In the area of legal
protection specifically, Resolute has already taken over
the management of losses of
large insurance companies,

Robert Romain
Member of advisory
committee

which have a market share
of over 20%, a fact indicating
that its services respond to
real market demand.
Resolute’s innovations stem
from the harmonious relationship between technology and human resources as
well as the innovative creation of new services that
effectively encapsulate and
enrich traditional loss management services. Thanks
to its experience, reliability,
independence,
high-tech
expertise and specialization,
continuous education and
use of modern technology,
Resolute already constitutes
an indispensable, independent partner for the companies that trust it.
Resolute aims in constantly expanding its presence
and becoming the largest
loss management company in Greece. At the same
time, Resolute operates at
a pan-European level with a
specialized network of lawyers, litigants, doctors, engineers and other professionals that may be required in
order to resolve any matter,
so that its clients’ needs are
fully met.

info

http://www.resolutegroup.eu/
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βιομηχανικός Εξοπλισμός
Η εταιρεία μας παρέχει βιομηχανικό εξοπλισμό κορυφαίας ποιότητας εξυπηρετώντας διάφορους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της συνεχούς αναζήτησης εξειδικευμένων προϊόντων για τον κλάδο της βιομηχανίας παραγωγής
τροφίμων και ποτών, επενδύσαμε σε νέες συνεργασίες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών
και εξοπλισμού μετάδοσης κίνησης, συμβατών με τις αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας
και το απαιτητικό περιβάλλον της βιομηχανίας τροφίμων.

DIMITRIOU Industrial Equipment
Our company provides recognized and guaranteed quality equipment, integrated engineering and
technical solutions for mechanical and electrical installations in the Greek industry sector. Over the
last years we have invested in providing top quality equipment and services, compatible with the strict
hygienic standards and demanding applications of the food and beverage production industry.

H

Μαρί Δελλή το Σεπτέμβριο του 2019 ξεκίνησε την συνεργασία της με την CPA Law, έχοντας προηγουμένως εργαστεί
ως δικηγόρος για παραπάνω από δεκαπέντε έτη.
Η CPA Law είναι η δικηγορική εταιρεία - ανεξάρτητο μέλος
του νομικού και φορολογικού Δικτύου της KPMG και μέλος
του διεθνούς δικτύου των δικηγορικών εταιρειών της KPMG.
Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για τις
ανάγκες των επιχειρήσεων και σε συνεργασία με την KPMG
προσφέρει λύσεις one stop shop.
Η Μαρί ανέλαβε ως Of Counsel στην CPA Law με
αντικείμενο το Real Estate. Έχει χειριστεί υποθέσεις
που αφορούν σε όλα τα είδη ακινήτων (ιδιωτικά,
εμπορικά, hospitality και logistics). Έχει υποστηρίξει
μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες στην πώληση, αγορά, μίσθωση και διαχείριση των ακινήτων τους.
Διαθέτει εξειδικευμένη δικαστηριακή εμπειρία σε
θέματα ρυθμιστικά, αδειοδότησης, χαρακτηρισμών
δασικών εκτάσεων και αρχαιολογικών ζωνών. Επίσης, έχει ασχοληθεί με τους εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, όπως συμμετοχική χρηματοδότηση, διαχείριση ακινήτων και την Οδηγία AIFM.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με μεγάλες ελληνικές συστημικές Τράπεζες σε θέματα προσημειώσεων, ερευνών σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία έχοντας αποκτήσει μεγάλη
εμπειρία στο asset tracing και σε θέματα πλειστηριασμών.

info

www.e-dimitriou.gr
info@e-dimitriou.gr

M

arie joined CPA Law in September 2019, having previously
worked as an attorney-at-law for more than fifteen years.
CPA Law is a Law Firm and an Independent member of the
KPMG Legal and Tax network. We are committed to offering
comprehensive, business-oriented solutions to our clients.
Our knowledge and KPMG‘s support network come together
to solve complex issues, making us a trusted choice for your
organization.
Marie is Of Counsel at our firm specialized in Property Law and Real Estate.
She practices law before the Court of Appeal and
has extensive experience in Property Law by dealing with all kinds of real estate (private, commercial,
hospitality and logistics) and in various regions of
Greece.
Marie has extensive judicial experience in matters of
regulation, licensing, forest designation and archaeological areas, so she provides legal counsel in all
matters of property law that can cover negotiations, property
registration issues, financial services and tax law. She also has
expertise in alternative financial services as is crowdfunding,
asset management and EU Directive AIFM.
During her professional carrier, she has represented as advisor and attorney-at-law a multitude of major Greek Banks on
issues of mortgage inscriptions and research at Land registries and Cadastral Offices throughout Greece.

Marie Delli | Lawyer (Of Counsel)
C. Papacostopoulos & Associates, Law Firm (CPA Law), 3. Stratigou Tombra Street, Aghia Paraskevi, 153 42 Athens, Greece
T: +30 210 6062 159/325 | D: +30 210 6062 119 | F: +30 210 6062 111

ΕΛΛΆΔΑ:
Tο Ευρωπαϊκό
Κέντρο Παραγωγής
Φαρμακευτικής
Κάνναβης

GREECE:
The European
Production HUB
for Medical
Cannabis

Οι στρατηγικές που διαμορφώνουν το μέλλον των
επιχειρήσεων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ευρώπη συζητήθηκαν από τα στελέχη των μεγαλύτερων
εταιριών και επενδυτικών ομίλων με διεθνή παρουσία σε αυτό τον τομέα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Cannabis Business Europe στην Κολωνία (7 & 8
Νοεμβρίου 2019).
Ο Κώστας Βαμβακάς, Διευθύνων Σύμβουλος της
VK PREMIUM Consulting Group, κατέδειξε την εκθετική αύξηση των πωλήσεων ιατρικής κάνναβης στην
Ευρώπη που θα υπερβεί τα 41 δισ. ευρώ έως το 2028
(έναντι ~3δις ευρώ το 2018).
Στη συνέχεια, παρουσίασε τους 5 πρωταρχικούς λόγους που καθιστούν την Ελλάδα το Ευρωπαικό κέντρο παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης:
• Ευνοïκή νομοθεσία για καθετοποιημένες
εγκαταστάσεις
• Χαμηλό κόστος επένδυσης
• Ταχεία αδειοδότηση
• Προïόντα υψηλών φαρμακευτικών
προδιαγραφών
• Επιδότηση έως το 55% της επένδυσης
Η ομιλία του κ.Βαμβακά ευαισθητοποίησε τους συμμετέχοντες για τις αντίστοιχες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα προσελκύοντας το ενδιαφέρον για
περαιτέρω πληροφόρηση.
Η VK PREMIUM ενισχύει σημαντικά την ανάπτυξη αυτών των επενδύσεων στην Ελλάδα μέσω των μοναδικών υπηρεσιών της όπως:
• Παροχή υψηλή τεχνογνωσίας στο νομοθετικό
& επιχειρησιακό περιβάλλον
• Αναζήτηση & αξιολόγηση γης για την επένδυση
• Aδειοδότηση
• Μακροχρόνια συνεργασία με τους κρατικούς
φορείς αδειοδότησης
• Ευρύ δίκτυο επιστημονικών ομάδων στην
κατασκευή των εγκαταστάσεων
• Επιλογή των καναλιών διάθεσης προϊόντων
στην Ευρώπη

Impactful strategies shaping the future of Medical
Cannabis business in Europe were discussed by the
senior executives of companies in this industry and
Investment Funds with a global footprint during the
Cannabis Business Europe conference in Cologne
(7th & 8th Nov’19).
Costas Vamvakas, the CEO of VK PREMIUM Consulting Group, demonstrated the exponential growth of
European Medical Cannabis Sales value exceeding
€41 billion by 2028 (vs approx €3 billion in 2018).
Next, he presented the 5 principal facts making
Greece the European Hub for Medical Cannabis production:
• Favorable legislative framework for Vertical
Integration facilities
• Low investment cost
• Fast licensing
• High standards medicinal cannabis products
• Grants up to 55% of the Investment
A conceptual agreement & awareness of Greece
as a unique destination for such investments, created among participants and a major wave for further
inquiries.
VK PREMIUM boosts the deployment of such investments in Greece, through unique services such as:
• Expert advisory services on legislation
• Land search & evaluation
• Licensing
• Excellent cooperation with the State for fast
license issue
• Concrete network of technical teams to build
the facilities
• Selection of the proper distribution channels
in Europe
info

https://www.vkpremium.com/
https://www.vkmedicalcannabis.com/
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Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΆΤΩ ΧΩΡΏΝ
ΠΡΟΩΘΕΊ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΉ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ (ΕΚΕ)
κυβέρνηση των
Η
Κάτω Χωρών επιδιώκει να εξασφαλίσει

πως οι ολλανδικές
επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται
στο εξωτερικό εφαρμόζουν την εταιρική
κοινωνική ευθύνη, και
άρα λαμβάνουν υπ’
όψιν παραμέτρους
όπως ανθρώπινα
δικαιώματα, συνθήκες
εργασίας και περιβάλλον.
Στα πλαίσια της προώθησης
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Πολυμερές Επίπεδο
(ICSR):
Οι επιχειρήσεις των Κάτω Χωρών οφείλουν να συμμορφώνονται με τις Κατευθυντήριες
Γραμμές του ΟΟΣΑ για τις Πο-

λυεθνικές Επιχειρήσεις. Εφόσον, παραδείγματος χάριν,
επιθυμούν να συμμετάσχουν
σε εμπορικές αποστολές, θα
πρέπει να είναι σε θέση να
αποδείξουν ότι εφαρμόζουν
τις συγκεκριμένες Κατευθυντήριες Γραμμές. Στόχος της
ολλανδικής κυβέρνησης είναι, μέχρι το 2023, το 90% των
μεγάλων επιχειρήσεων να
δηλώνει πως συμμορφώνεται
εμπράκτως με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ (ο
αποκαλούμενος και “Στόχος
του 90%”) και να δημοσιεύει
στοιχεία μέσω, φερ’ ειπείν,
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή των επίσημων
εταιρικών ιστοτόπων. Συνεπώς στο εξής, ανά διετία και
ως το 2023, η κυβέρνηση θα
ελέγχει πόσες εταιρίες έχουν
υιοθετήσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ αλλά
και ποιες έχουν προχωρήσει

σε σχετική δημόσια ανακοίνωση. Οι επιχειρήσεις μπορούν να πληροφορηθούν
περισσότερα αναφορικά με
το “Στόχο του 90%” μέσω
της ιστοσελίδας του φορέα Netherlands Enterprise
Agency (RVO.nl), όπου και θα
βρουν χρήσιμα στοιχεία ως
προς τους τρόπους ενίσχυσης της κοινωνικής υπευθυνότητας στις επιχειρηματικές
τους δράσεις.
Η ολλανδική κυβέρνηση σκοπεύει, επίσης, να ευαισθητοποιήσει και άλλες εθνικές
κυβερνήσεις όσον αφορά τις
δικές τους ευθύνες περί ΕΚΕ,
μέσω, λόγου χάριν, των Πρεσβειών και των Προξενείων
των Κάτω Χωρών.
Κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης των Κάτω Χωρών,
η KPMG εξέτασε τους κινδύ-

he Dutch government wants to enT
sure that Dutch compa-

DUTCH
GOVERNMENT
STIMULUS
FOR
CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
(CSR)

nies engage in socially
responsible business
practices abroad. This
means companies
should take into account human rights,
working conditions and
the environment in their
operations.

νους, τους σχετιζόμενους με
το ICSR που οι επιχειρήσεις και
οι επιχειρηματικοί τους εταίροι ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν στην αλλοδαπή, και
εντόπισε τους ακόλουθους 13
τομείς αυξημένου κινδύνου:
κατασκευαστικός
τομέας,
χημική βιομηχανία, λιανικό
εμπόριο, χρηματοοικονομικά,
ενέργεια, χονδρεμπόριο, ξυλεία και χαρτοβιομηχανία, γεωργία και φυτοκομία, μέταλλα, ηλεκτρονικά, πετρέλαιο
και φυσικό αέριο, υφαντουργία και ένδυση, τρόφιμα και
ποτά. Περισσότερα στοιχεία
θα βρείτε στην Αναλυτική Έκθεση Αποτίμησης Κινδύνων
για την ΕΚΕ ανά Τομέα την
οποία συνέταξε η KPMG και
φέρει τον τίτλο KPMG CSR
Sector Risk Assessment.

check how many companies
have accepted the OECD
Guidelines and have made
this news public. Companies
can read more about the
90% goal on the Netherlands
Enterprise Agency (RVO.nl)
website. The website also has
helpful information on how
they can make their business
operations more socially responsible.

The government also makes
other governments aware of
Promoting International Cor- their CSR responsibilities, for
porate Social Responsibili- example through the Dutch
ty (ICSR), Dutch companies embassies and consulates.
are expected to comply with
the OECD Guidelines for At the government’s reMultinational Enterprises. If quest, KPMG examined the
they wish to participate in ICSR risks that companies
trade missions, for example, and their business partners
they must be able to show may encounter abroad. The
that they endorse the OECD following 13 sectors are exGuidelines. By 2023, the gov- posed to the greatest risks:
ernment wants 90% of all construction, the chemical
big companies to state that industry, retail trade, enerthey comply with the OECD gy, finance, wholesale trade,
Guidelines (the 90% goal) timber and paper, agriculture
and to publish information and horticulture, metal, electhat supports this, for in- tronics, oil and gas, textiles
stance in their annual reports and clothing, and the food
or on their websites. Every and beverage industry. For
two years between now and more on this, see the KPMG
2023, the government will CSR Sector Risk Assessment.

H ΠΡΌΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ
ΑΛΛΑΓΉΣ
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THE
CHALLENGE
OF CLIMATE
CHANGE
Christos L. Stamatis
CEO SteviaHellasCoop

Α

υτή την εβδομάδα ο Χρήστος Σταμάτης, Διευθύνων
Σύμβουλος του Stevia Hellas Coop, βρέθηκε στις Βρυξέλλες καλεσμένος από τον Ευρωβουλευτή Πέτρο Κόκκαλη όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με τους υπεύθυνους
χάραξης της Αγροτικής Πολιτικής στην Ευρώπη.
Η Ευρωπαϊκη Ένωση βρίσκεται εν μέσω ευρείας συζήτησης για
το μέλλον της. Παρόλο που μέχρι τώρα κυριαρχούσαν θέματα
όπως η μετανάστευση,
η ασφάλεια, η ανεργία και το μέλλον του
ευρώ, όλοι έχουν πλέον
αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι το θέμα της
κλιματικής
αλλαγής,
που τείνει να μετατραπεί σε κλιματική κρίση.
Έχουν επίσης καταλάβει ότι ο αγροτικός τομέας παίζει κυρίαρχο
ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Παράλληλα, η Κοινή Αγροτική Πολιτική
(ΚΑΠ) της ΕΕ, η οποία
αντιπροσωπεύει περίπου το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ με ετήσιο κόστος 60 δισ. Ευρώ, βρίσκεται επί του
παρόντος υπό αναθεώρηση.
Όλοι εμείς θέλουμε να αναθεωρηθεί η νέα ΚΑΠ έτσι ώστε τα
δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρήματος να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους αγρότες να μεταβαίνουν σε λιγότερο εντατικές γεωργικές μεθόδους, που θα βοηθήσουν στην
πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, στη στήριξη της φύσης και

T

his week, Christos Stamatis, CEO of Stevia Hellas Coop,
was in Brussels, invited by MEP Petros Kokkalis, to meet
and converse with those who shape agricultural policy in
Europe. The European Union is in the midst of a broad debate
on its future. While issues such as immigration, security, unemployment and the future of the euro zone have dominated until
now, everyone has realized how important the issue of climate
change, that tends to be a climate crisis.
They have also understood that the agricultural sector plays a
dominant role in tackling climate change.
In parallel the EU’s Common Agricultural Policy (CAP), which
accounts for around 40% of the EU’s total budget and an annual cost of €60bn, is currently under review.
All of us want to see the CAP transformed so that the billions
of Euros of public money is used to help farmers transition
to less-intensive farming methods that help prevent climate
breakdown, support nature and protect soil, water and air.
European Commission president-designate Ursula von der Ley-

στην προστασία του εδάφους, του νερού και του αέρα.
Η νέα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der
Leyen έκανε την αλλαγή του κλίματος κορυφαία προτεραιότητα, παρουσιάζοντας το Πράσινο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που θα καταστήσει την Ευρώπη ουδέτερη για το κλίμα
έως το 2050. Το Πράσινο Σύμφωνο της Ευρώπης πρέπει να
θεωρηθεί ως μηχανισμός ανακατανομής, σε βασικούς οικονομικούς τομείς, υποστηρίζοντας παράλληλα τα
πιο ευάλωτα τμήματα
της κοινωνίας σε όλη τη
διαδικασία απαλλαγής
από τον άνθρακα. Οι
τέσσερις πυλώνες της
συμφωνίας θα είναι η
τιμολόγηση του άνθρακα, οι βιώσιμες επενδύσεις, η βιομηχανική πολιτική και η δικαιότερη
μετάβαση.
Ο γεωργικός τομέας
και οι αγροτικές περιοχές είναι από τις πλέον
ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι οι αγρότες
μας ανταμείβονται για την εργασία που κάνουν και να τους
προσφέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να γίνουν περισσότερα και γρήγορα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η
νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (2021-2027) θέτει υψηλότερες
περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες, που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή.

en has made climate change a top priority, by proposing the
European Green Deal that would make Europe climate neutral
by 2050. The European Green Deal should be conceived as a
reallocation mechanism, fostering investment shifts and labour
substitution in key economic sectors, while supporting the
most vulnerable segments of society throughout the decarbonisation process. The deal’s four pillars are carbon pricing,
sustainable investment, industrial policy and a just transition.
The agricultural sector and rural areas are among the most vulnerable to the effects of climate change. It is our duty to ensure that our farmers get rewarded for the work they do and to
offer them the right tools to face the effects of climate change.
As highlighted by this study, more needs to be done and fast.
This is why the new 2021-2027 Common Agricultural Policy set
higher environmental and climate ambitions, necessary to respond to this challenge.
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ΑΘΡΌΑ
ΠΡΟΣΈΛΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΟ
AGRIBUSINESS
FORUM ΤΩΝ
ΣΕΡΡΏΝ

Μ

ια απο τις σημαντικότερες εκδηλώσεις
του
αγρο-διατροφικού
και τεχνολογικού τομέα φιλοξενήθηκε στις Σέρρες 1-2 Νοεμβρίου 2019. Το
AgriBusiness Forum με θέμα “Το μέλλον
της Γεωργίας στην ψηφιακή εποχή ” περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, masterclasses,
μια πρόκληση καινοτομίας, διημερίδα,
ευκαιρίες για B2B & δικτύωση αλλά και
μια επίσκεψη σε επιλεγμένη αγροτική
μονάδα.
Το συγκεκριμένο Forum αποτελεί φορέα προώθησης καινοτομίας, συμπράξεων, διατομεακής συνεργασίας και παραγωγικής συζήτησης περί του άμεσου
μέλλοντος της παραγωγής, της επεξεργασίας και της διάθεσης αειφόρων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα
σε Ελλάδα, Βαλκάνια και αλλού στο εξωτερικό.
Μια εκ των συνολικώς 50 διακεκριμένων ομιλητών της εκδήλωσης, η κα
Siwarde J. Sap, Σύμβουλος Οικονομικής
Πολιτικής της Πρεσβείας των Κάτω Χω-

SUCCESSFUL
AGRIBUSINESS
FORUM GATHERS
DOERS AND
THINKERS
IN SERRES

O

n November 1-2, 2019 AgriBusiness
Forum, the agro-technology premier
event, took place in Serres to discuss “The
future of agriculture in the digital era”, incl.
masterclasses, one innovation challenge,
a two-day conference, B2B & networking
opportunities as well as a field trip to an
agricultural facility.
The AgriBusiness Forum is boosting innovation, integrating partnerships, enhancing cross-sectoral cooperation and
dynamically debating the near-future of
producing, processing and distributing
sustainable and added-value agribusiness
products and services in Greece, the Balkans and beyond.
One of the Forum’s 50 distinguished
speakers was Ms Siwarde J. Sap, Senior
Economic Policy Advisor at the Embassy of the Kingdom of the Netherlands
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ρών στην Ελλάδα, υπό την ιδιότητα της
Αντιπροέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Φόρουμ Συνεργασίας
Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου αλλά και
ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής
του AgriBusiness Forum, υπογράμμισε τη
σημασία των συμπράξεων και της συνεργασίας για την αειφορία, τη βιωσιμότητα
και την κερδοφορία των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ευρύτερη περιοχή.
Η κα Sap σημείωσε ότι “η εκτεταμένη
συνεργασία των μελών της ΕΕ, ιδιαιτέρως δε σε θέματα καλλιέργειας και παραγωγής τροφίμων, αποτελεί αναγκαίο
βήμα προς την κατεύθυνση μιας ισχυρής
και ανεξάρτητης Ευρώπης. Οι Κάτω Χώρες θεωρούν την Ελλάδα παραδοσιακό
εταίρο. Βεβαίως, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, και των περιορισμένων οικονομικών προοπτικών της, η Ελλάδα δεν
προσελκύει την προσοχή όσο παλιότερα.
Φρονώ πάντως ότι μια προωθημένη και
μακροπρόθεσμη ανταλλαγή γνώσεων
στο πεδίο της αγροδιατροφής και της
αγροτεχνολογίας θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική θέση της Ελλάδος
και των Κάτω Χωρών στην Ευρώπη”.
Στο πλαίσιο αυτό η κα Sap υπογράμμισε
ότι η νέα πρωτοβουλία του Φόρουμ που
φέρει το όνομα ‘Agrifood Traction Tours’
συνιστά εξαιρετικό βήμα προόδου. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, υπέρ
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, στη Noord-Brabant των Κάτω Χωρών τον Αύγουστο του 2019, σε συνεργασία με την LIB/ZLTO. Η επίσκεψη αυτή
απέδειξε εμπράκτως στους Ολλανδούς

in Greece. Given her role as Vice-Chair
Steering committee of the Balkans & Black
Sea Cooperation Forum and as a member
of the Advisory Board of the AgriBusiness
Forum, she insisted on the importance of
partnerships and cooperation for sustainable and profitable agrifood systems in
the region.
As Ms Sap pointed out, “extensive cooperation between EU-partners, especially on cultivation and food production, is a
necessary step towards achieving a strong
and independent Europe. The Netherlands
sees Greece as a traditional EU partner. Of
course, due to the financial crisis, attention
for Greece has weakened because of its
limited economic perspectives. My view
is that an advanced, long-term exchange
of knowledge in the field of agrifood technology could strengthen the Dutch and
the Greek economic position in Europe”.
It was against this backdrop that Ms
Sap pointed towards a new AgriBusiness
Forum satellite event, ‘Agrifood Traction
Tours’, as a good way forward. Actually, this year’s ‘Agrifood Traction Tour’, an
innovation and partnership business visit
to Noord-Brabant in August 2019, was organised in cooperation with LIB/ZLTO and
showed to the Dutch that the knowledge
and the skills of Greek farmers are up to
par and that establishing business ven-

ISSUE#20 | January 2020

πως το επίπεδο των γνώσεων και των
δεξιοτήτων των Ελλήνων αγροτών είναι
καλό και πως είναι πράγματι εφικτή η δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
Η κα Sap, αναφερόμενη στα διδάγματα του ‘Agrifood Traction Tour 2019’
αναφορικά με την Ελλάδα, έδωσε έμφαση στην εστίαση στην τοπική πρωτογενή
παραγωγή, στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη συνεργασία των τοπικών
παραγωγών, στην υποστήριξη των νέων
αγροτών, στο σταθερό διάλογο με την
αλυσίδα αξίας και, τελευταίο αλλά όχι
λιγότερο σημαντικό, στη μεταμόρφωση
των αγροτών σε επιχειρηματίες.
Το βασικό μήνυμα, επομένως, δήλωσε η κα Sap είναι πως “η Ελλάδα και η
ευρύτερη περιοχή πρέπει να επικεντρωθούν στις οικονομικές συσσωματώσεις
(clustering) διαφορετικών, και πάντως
στενά συνδεδεμένων, δραστηριοτήτων προκειμένου να ενθαρρύνεται η
καινοτομία. Με αυτόν τον τρόπο όλοι
θα καταστούν πιο ενδιαφέροντες και
προτιμώμενοι εταίροι στο πλαίσιο της
Ευρώπης”.
Και προσέθεσε πως”η συμμετοχή στο
‘AgriFood Traction Tour’ επιβεβαίωσε
την εκτίμησή μας περί των αδιαμφισβήτητα θετικών προοπτικών που διανοίγονται για τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα των Κάτω Χωρών στην
Ελλάδα, και κυρίως για συμβολαιακή
γεωργία. Είναι καιρός να εστιάσουμε,
ως Πρεσβεία στην Αθήνα, περισσότερο
στην αγρο-επιχειρηματικότητα με ορίζοντα το μέλλον”.

tures is possible.
Therefore, Ms Sap drew on lessons learnt
from the ‘Agrifood Traction Tour 2019’ and
described the following issues as crucial for
Greece: focus on local primary production,
the role of regional administration, cooperation between local producers, support
to young farmers, solid dialogue within the value chain and, last but not least,
transforming farmers into entrepreneurs.
Ms Sap’s core message was that “Greece
and the region should focus on economic
clustering of different but closely-related
activities to encourage innovation. In this
way, they can all become more attractive
and preferred partners within Europe”.
Moreover, she stated that “participating in the ‘AgriFood Traction Tour’ confirmed our assessment that the prospects
for Dutch agri-companies in Greece are
surely positive, especially for contract
farming. It’s time for the Embassy of the
Kingdom of the Netherlands in Athens to
focus more on agri-entrepreneurship in
the years to come”.
info

www.agribusinessforum.org

GLOBAL SUSTAIN
Συνεργασία με την EBRD

GLOBAL SUSTAIN
Collaboration with EBRD

Ο Όμιλος Global
Sustain ανακοινώνει
τη νέα συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
& Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.Α.
- EBRD) που αφορά
σε συμβουλευτικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες
κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
σχετικά με τη Διαχείριση Περιβαλλοντικών
και Κοινωνικών Κινδύνων και τη Βιώσιμη
Χρηματοδότηση.

Global Sustain Group
announces its new
cooperation with
the European Bank
for Reconstruction &
Development (EBRD)
regarding advisory,
training and capacitybuilding services on
Environmental and Social Risk Management
as well as Sustainable
Finance.

Ο Όμιλος Global Sustain και η
Global Sustain GmbH, μέρος
του Ομίλου Global Sustain
(https://globalsustaingroup.
com/), είναι στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσουν τη
νέα συνεργασία του Ομίλου
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.Α. / European
Bank for Reconstruction &
Development - EBRD) που

αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κατάρτισης
και ανάπτυξης δεξιοτήτων
σχετικά με τη Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Κινδύνων και τη Βιώσιμη
Χρηματοδότηση για πελάτες
της Ε.Τ.Α.Α. σε διάφορες χώρες. Η εταιρική αυτή σύμπραξη αποτελεί συνέχεια της
πρόσφατης συνεργασίας μεταξύ της Global Sustain και
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων.
Η εκτελεστική διοίκηση της
Global Sustain, που συμμετείχε ενεργά στο έργο, εκφράζει
τον ενθουσιασμό της για τη
νέα συνεργασία με έναν τόσο
σημαντικό οργανισμό όπως
η Ε.Τ.Α.Α. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη
της Ε.Τ.Α.Α στη Global Sustain
επιβεβαιώνει την υψηλού επιπέδου εμπειρία της εταιρείας
και της ομάδας στους τομείς
των Υπεύθυνων Επενδύσεων,
Διαχείρισης Κινδύνων, Βιώσιμης Χρηματοδότησης και
Αειφορίας συνολικά, με την
ελπίδα να διευρύνει περαιτέρω τη συνεργασία της με την
Ε.Τ.Α.Α.

Global Sustain Group and
Global Sustain GmbH, part of
Global Sustain Group (https://
globalsustaingroup.com/), are
pleased to announce the new
cooperation of the Group with
the European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD), regarding advisory,

training and capacity building services on Environmental
and Social Risk Management
as well as Sustainable Finance
for EBRD clients in various
countries. The partnership follows recent cooperation between Global Sustain and the
European Investment Bank.
The executive management
of Global Sustain, actively engaged in the project, expresses its excitement for the new
cooperation with such an important organization as EBRD,
underscoring that the trust of
EBRD in Global Sustain confirms the high level expertise
of the company and the team
in Responsible (ESG) Investing, Risk Management, Sustainable Finance and Sustainability in general and hopes to
further expand its collaboration with EBRD.

info

https://globalsustaingroup.com/
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Photo from the event:
Spyros Moriseos (EY),
Christina Vidou- Moderator,
Yannis Kantoros- INTERAMERICAN CEO,
Chrysa Eleftheriou, Head of Department
Yannis Rountos, INTERAMERICAN General Manager PR & CSR,
and Vassilios Kaminaris (EY Partner).

Φορτίστε το ηλεκτρικό σας
αυτοκίνητο στην COCO-MAT
Κηφισιάς!
Στην COCO-MAT είμαστε υπέρμαχοι της «πράσινης» φιλοσοφίας και φροντίζουμε να
υιοθετούμε τις νέες τάσεις
που συμβάλλουν σε έναν πιο
καθαρό πλανήτη. Έτσι, αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε
ένα σταθμό φόρτισης για τα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα των πελατών μας στο parking του καταστήματός μας στην Κηφισιά!
Πρόκειται για μια εγκατάσταση
με την υπογραφή της EVBOX,
μίας πρωτοπόρου εταιρείας
κατασκευής συστημάτων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
και συνοδευτικού λογισμικού
διαχείρισης. Αποστολή της είναι να συνδράμει στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος όπου η
καθημερινή μετακίνηση θα είναι βιώσιμη και ελεύθερη από
εκπομπές, φέρνοντας έξυπνες
λύσεις φόρτισης για ηλεκτρικά
αυτοκίνητα σε όλον τον κόσμο.
Γνωρίζατε ότι, σε σύγκριση με
τα βενζινοκίνητα, τα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
κατά 54%; Για το λόγο αυτό

πολλές χώρες έχουν ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή τους να
περιορίσουν δραστικά τις πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων, κάποιες μάλιστα ήδη
από το 2025.
Μέσω του εγχειρήματός μας
αυτού, λοιπόν, θέλουμε να γίνουμε κι εμείς αρωγοί στην
προσπάθεια και φυσικά να μοιραστούμε την πιο «πράσινη»
φιλοδοξία μας, που δεν είναι
άλλη από το να συμβάλουμε
στη μετάβαση από τα συμβατικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Η εγκατάσταση της υποδομής έγινε σε συνεργασία με τη
NOVATECH Engineering, τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της EVBOX στην Ελλάδα.

COCO-MAT Kifisias
is EV charging-friendly!

COCO-MAT is a staunch
supporter of green thinking
and we make a point of subscribing to novel trends for a
cleaner planet. We are, therefore, installing an EV charging station in the parking facility of our Store in Kifissia!
The recharging point is
signed EVBOX, a state-ofthe-art company providing
charging equipment for electric vehicles along with the
accompanying software, its
corporate mission being to
foster a greener future where
daily transport shall be sustainable and emission-free
thanks to smart charging
solutions for electric cars
around the world.
Are you aware of the fact
Σημ.: Για να φορτίσετε το αυτοκίthat, compared to fossil fuel
νητό σας, μπορείτε να απευθυνpowered cars, EVs can help
θείτε στο κατάστημα και να προslash CO2 emissions by 54%?
μηθευτείτε την ειδική κάρτα.
And that is exactly why many
countries have already announced their plan to drastically cut the sales of combustion engine cars, with some

actually do so as of 2025.
Through installing an EV
charging station we wish to
be part of this global effort
while certainly sharing our
«green» ambition, which is
none other than to transition
from conventional cars to
electric vehicles.
Our installation of the electric charging point was made
possible in collaboration
with NOVATECH Engineering,
the authorised dealer, reseller and installer of EVBOX
products in Greece.
N.B.: To charge your vehicle,
step inside our Store and ask for
the special access card.

Μελέτη για την κοινωνική
και οικονομική επίδραση της
INTERAMERICAN στην Ελλάδα

INTERAMERICAN’s
socio-economic impact
in Greece

Τη σημαντική συμβολή της INTERAMERICAN στην
εθνική οικονομία και την κοινωνία αποτυπώνει
πρόσφατη μελέτη της EY Ελλάδος. Με ενσωματωμένη την προοπτική της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο
στρατηγικό σχεδιασμό της και σε φάση σχετικής
ωριμότητας, πλέον, η INTERAMERICAN
προχώρησε φέτος στη διερεύνηση και
καταγραφή της κοινωνικής και οικονομικής
επίδρασής της στην Ελλάδα.

A recent EY study described the significant impact INTERAMERICAN is having on the national
economy and the society of Greece. Having by
now integrated Sustainable Development into its
strategic planning and being at a relatively mature
phase in its pursuit, INTERAMERICAN proceeded
this year to investigate and document its socioeconomic footprint in Greece.

Σ

A

ύμφωνα με τη μελέτη, που βασίστηκε στα στοιχεία για το
2018, ο οργανισμός της INTERAMERICAN -οι τρεις εταιρείες: ασφαλίσεων Ζωής, κατά Ζημιών και Βοήθειας- υποστηρίζει,
συνολικά, 4.655 θέσεις εργασίας στη χώρα. Επισημαίνεται ότι
κάθε μια άμεση θέση εργασίας στον οργανισμό υποστηρίζει,
επιπλέον, τρεις θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία, ενώ
συνολικά οι πολίτες των οποίων το εισόδημα υποστηρίζεται
έμμεσα από τις δραστηριότητες του οργανισμού ξεπερνούν
τους 10.700.
Η INTERAMERICAN συνεισφέρει στο ΑΕΠ της Ελλάδος 352
εκατ. ευρώ, ποσόν που αντιστοιχεί σε 0,19% του ΑΕΠ. Η άμεση
προστιθέμενη αξία συνεισφοράς ανέρχεται σε 221 εκατ. και η
έμμεση σε 94 εκατ., ενώ η επαγόμενη αξία φθάνει στα 37 εκατ.
ευρώ. Για κάθε ένα ευρώ άμεσης συνεισφοράς δημιουργείται
επιπλέον 0,59 του ευρώ προστιθέμενη αξία για την οικονομία
του τόπου μας. Ειδικότερα σε φόρους, η συνολική συνεισφορά
ανέρχεται σε 114 εκατ. ευρώ, ποσόν που αποτελεί το 0,15% των
φορολογικών εσόδων του κράτους. Κατά την εκδήλωση παρουσίασης της μελέτης, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου
στα κεντρικά γραφεία της INTERAMERICAN, ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος, αναφέρθηκε στο μετασχηματισμό
του επιχειρηματικού μοντέλου του οργανισμού και στον τρόπο
με τον οποίο αυτό δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη. Υπογράμμισε ότι η άμεση και η έμμεση συμβολή στην
εθνική οικονομία και κοινωνία αξιολογείται ως το πιο ουσιαστικό θέμα στον δρόμο της INTERAMERICAN προς τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη και παρατήρησε πως η ανταπόκριση του οργανισμού
στις προκλήσεις της ψηφιακής - τεχνολογικής κοσμογονίας,
της αναθεώρησης των προτύπων οργάνωσης της διοίκησης,
καθώς και του τρόπου εργασίας, διευρύνουν τον ορίζοντα της
INTERAMERICAN σε βάθος χρόνου.

ccording to the impact assessment, based on 2018 data,
INTERAMERICAN as an organisation sustains -by means
of its three companies: life insurance, non-life and assistance
services- a total of 4,655 jobs in Greece. Let it be noted that
direct employment within the Group generates thrice as
many jobs for the wider economy and that the total number
of Greek citizens whose revenue is indirectly supported by
the Organisation’s activities is over 10,700.
INTERAMERICAN contributes 352 million Euro to the Greek
GDP, i.e. it generates 0.19% thereof. The direct value added
of its contribution to the national economy amounts to 221
million, the indirect effect is 94 million, whereas the induced
impact is worth 37 million €. Every euro the Organisation
pays directly creates another €0.59 of value added for the
Greek economy. As to taxation, in particular, the overall sum
paid to the Treasury is 114 million €, or else 0.15% of the tax
revenue the State collected.
On December 11, at the Headquarters of INTERAMERICAN,
during the formal presentation of the study, CEO Yannis
Kantoros referred to the transformation of the Group’s business model and the way it is creating value for its stakeholders. He underscored that both its direct and indirect value
impact on the Greek economy and the society are the most
essential determinants of INTERAMERICAN’s path towards
Sustainable Development and added that the response of
the Organisation to the challenges of the digital transformation, as well as to the changes affecting management organisation models and the way to work, will be all broadening the
horizons of INTERAMERICAN through time.

Διαφημιστείτε στο H.B.R.

Advertise your business with H.B.R.

Το HEDA BUSINESS REVIEW αποστέλλεται ηλεκτρονικά κάθε τρίμηνο σε
4000 επαφές, μεταξύ αυτών μέλη του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού
και Βιομηχανικού Συνδέσμου, μεγάλες εταιρίες, επιλεγμένους φορείς,
πανεπιστήμια, υπουργεία, επιμελητήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

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.

Παράλληλα, διανέμεται δωρεάν σε έντυπη μορφή στην αίθουσα αναμονής
της KLM AIR FRANCE COLDAIR HANDLING lounge και του OMMA VISION
CENTER στο Ψυχικό. Εκμεταλλευτείτε τώρα την ευκαιρία να προβληθείτε
στο HBR μέσω διαφημιστικής καταχώρησης της εταιρίας σας.

At the same time, hard copies are distributed free of charge in the lounge of
KLM AIR FRANCE COLDAIR HANDLING and at the OMMA VISION CENTER.
Capitalise on this opportunity to promote your business by placing an ad
with H.B.R. and give your company valuable exposure.
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