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With this new edition
we would like to focus
on one word, HOPE.
Hope for the new year,
hope for the future and
hope in the unwavering
belief that we are
stronger together.
Hope in the creative
power of people
coming together to
solve society’s biggest
challenges.
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Η Τεχνολογία και τα Συστήματα
Υγείας της Philips στην εποχή της
πανδημίας
Τα υπερσύγχρονα συστήματα της Philips
αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στην
αντιμετώπιση του COVID-19

Technology and Philips
Healthcare Systems in the
pandemic era

Η
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Philips, ως αξιόπιστος ηγέτης στον τομέα της υγείας, διαθέτει
μεγάλη ποικιλία προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων, οι οποίες
μπορούν να υποστηρίξουν συνολικά το σύστημα υγείας και
το ιατροφαρμακευτικό προσωπικό και να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Philips innovative healthcare systems
as valuable tools against COVID-19
hilips, as a trusted leader in healthcare, disposes
a wide variety of products, services and solutions
that can entirely support the healthcare system
and medical professionals while effectively contribute
to tackling pandemic.

Η Philips ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν στις συνθήκες της πανδημίας, ακολουθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό με
λύσεις που προσφέρουν υψηλή τεχνολογία στον τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας, και επιτρέπουν την παροχή
βελτιώσεων στον τρόπο ζωής. Εκπροσωπεί τους κατασκευαστές
των λύσεων αυτών που κάνουν χρήση της Tεχνητής και προσαρμοσμένης νοημοσύνης, λύσεων που βρίσκουν σταδιακά την εφαρμογή
τους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Το όραμα της Philips
είναι μέσω της βούλησης σε επίπεδο ατόμου και πολιτείας, της
σκληρής δουλειάς και της επένδυσης στην εκπαίδευση, να επιτευχθεί ένα ποιοτικό άλμα και η τεχνολογία να τεθεί στην υπηρεσία της
υγείας, επιτυγχάνοντας την ποιοτική διαβίωση των πολιτών.

Philips responds to the pandemic needs by following
the digital transformation with high-tech solutions
in the primary and secondary healthcare sector that
improve the way we live. The company represents
the manufacturers of these solutions that make use
of artificial and adaptive intelligence, solutions that
are gradually applied in the public and private sector.
Philips’ vision is through individual and state-level
will, hard work and investment in education, to make
significant progress in quality and put technology at
the services of health, achieving a life of high quality
for citizens.

Τις προτάσεις της Philips για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον
τομέα της υγείας, παρουσίασε ο κ. Παναγιώτης Μπαράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Philips, στη διαδικτυακή
συζήτηση με τίτλο «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός για ένα Βιώσιμο Σύστημα Υγείας» που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, την υποστήριξη της
INTERAMERICAN, της Philips και της Deloitte Ελλάδας και το CNN
Greece.

Philips’s proposals for digital transformation in the
health sector were presented by Mr. Panagiotis
Mparas, Chairman and Managing Director at Philips
Greece S.A., in the online discussion “Digital Transformation for a Sustainable Health System”, an initiative
of the Association of Anonymous Companies and Ltd.,
with the support of INTERAMERICAN, Philips, Deloitte
Greece and CNN Greece.

Η Philips, επιτυγχάνοντας ορθές διαγνώσεις με την πρώτη φορά
και, παρέχοντας πληρέστερη εικόνα και βαθύτερη γνώση στον
ιατρό και καλύτερα αποτελέσματα στον ασθενή, υπηρετεί τη
δέσμευσή της για υγεία χωρίς όρια. Αυτός είναι ο στόχος της: να
καταρρίπτει μέρα με τη μέρα τα εμπόδια, να καινοτομεί διαρκώς,
αποτελεσματικά και να προσεγγίζει κάθε στιγμή το όραμά της.

Philips, by achieving proper diagnoses and providing a
complete picture and deeper knowledge to the healthcare professional and better results to the patient,
serves its commitment to health with no bounds. This
is Philips goal: to break down barriers day by day, to
constantly innovate, to be effective and to constantly
approach its vision.

Για τη Philips υπάρχει πάντα ένας τρόπος να κάνουμε τη ζωή
καλύτερη.

For Philips there is always a way to make life better.
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Αγαπητά Μέλη και Φίλοι,

Dear Members and Friends,

Αποχαιρετίσαμε το 2020 και υποδεχόμαστε το 2021 με αισιοδοξία, πνεύμα αλληλεγγύης και την ελπίδα ότι σύντομα
θα επανέλθουμε στη γνώριμη καθημερινότητα. Οραματιζόμαστε τις ευκαιρίες που μας επιφυλάσσει το νέο έτος, αφήνοντας πίσω μια χρονιά γεμάτη πρωτόγνωρες προκλήσεις,
δυσκολίες, και εμπειρίες, που, όμως, μας δίδαξαν και μας
οδήγησαν σε βήματα μετασχηματισμού, εξέλιξης σε διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, καθιστώντας
μας πιο δυνατούς για ένα καλύτερο μέλλον.

Having said our goodbyes to 2020, let us welcome 2021 with
optimism, with spirit of solidarity and with the hope that we
will soon return to a daily life as we knew. At this point we
are envisioning the opportunities the new year has in store,
after a year of unprecedented challenges, difficulties and
experiences which, nonetheless, have taught us a lot and
led us to move forward towards change and transformation
related to the economy and society, empowering us for a
better future.

Αναλογιζόμενοι τις προκλήσεις και τις δοκιμασίες τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε σε επαγγελματικό και
προσωπικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης
χρονιάς, καλούμαστε πλέον να είμαστε σε εγρήγορση και
να επιδείξουμε αποφασιστικότητα, προσαρμοστικότητα
και πνεύμα καινοτόμο, ώστε γρήγορα να ξεπεράσουμε
τις συνέπειες και τα βιώματα που άφησε πίσω το 2020.
Συγχρόνως συνεχίζουμε να προσανατολιζόμαστε σε νέους
βιώσιμους ορίζοντες και βέλτιστες πρακτικές, καλύπτοντας
τις ανάγκες των σημερινών γενεών και διασφαλίζοντας τις
μελλοντικές.

When considering the challenges we were called upon to
face over the past year, both on a professional and personal
level, it is now imperative that we be vigilant in exercising
determination, agility and innovative spirit so as to promptly
overcome the consequences of 2020, focusing on new sustainable horizons and best practices, that cater to the needs
of today’s generation while safeguarding future ones.

Το 2021 θα είναι χρονιά-σταθμός, καθώς εκτός από τη
διαφαινόμενη νίκη εναντίον του κορωνοϊού, η χώρα μας
γιορτάζει 200 χρόνια εθνικής ανεξαρτησίας, ενώ συμπληρώνει και 40 χρόνια ευρωπαϊκής πορείας. Σε αυτό το
πλαίσιο, βιώνουμε και την ψηφιακή εποχή με τους νέους
δρόμους που έχει χαράξει στην οικονομία, την καινοτομία,
την παραγωγή και την κοινωνία.

The year 2021 will be a landmark year having as a milestone
the anticipated successful battle of the coronavirus and the
celebration of the 200-year anniversary of Greece’s independence alongside the country’s 40th year of EU membership. Within this framework, we are also witnessing the
embedment of the digital transformation era and its benefits
related to the economy, to innovation, production and society as a whole.

Ταυτόχρονα, καλούμαστε να συμβαδίσουμε με τους 17
Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ατζέντας 2030 των
Ηνωμένων Εθνών και της Συμφωνίας του Παρισιού για την
κλιματική αλλαγή, που σχετίζονται άμεσα με τη μελλοντική ευημερία της χώρας μας και του πλανήτη εν γένει. Οι
στόχοι, όμως, δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε συμφωνίες, αλλά να εμπνέουν, να καθοδηγούν, και να ενσωματώνονται στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές μας. Το ζητούμενο, επομένως, είναι η ενεργοποίηση
όλων των εμπλεκόμενων με ουσιαστική δέσμευση και ενεργή συμμετοχή στην προσπάθεια ολικής επανεκκίνησης, με
όρους βιωσιμότητας και προόδου. Στόχος του Συνδέσμου
μας είναι να ηγηθεί στην προσπάθεια επίτευξης θετικού και
«πράσινου» αποτυπώματος στο περιβάλλον, την κοινωνία
και την οικονομία.

At the same time, we are called upon to align ourselves with
the 17 SDGs of the 2030 Agenda and the Paris Agreement
for climate neutrality, both of which are directly linked to
our country’s prosperity and that of our planet as a whole.
Objectives should, nonetheless, not be solely limited to pacts
and agreements but ought to be a source of inspiration, a
compass and an integral part of our short and long-term
strategies. The call towards all stakeholders is therefore
to exercise commitment and to actively participate in the
restart effort towards sustainability and progress. Our Association’s objective is to play a leading role in the effort to
achieve a positive and “green” footprint on the environment,
the society and the economy.

Εύχομαι το 2021 να είναι μια Χρονιά γεμάτη Υγεία, Ευημερία, Δημιουργικότητα και Αισιοδοξία.

My best wishes for 2021 to be filled with Health, Prosperity,
Creativity and Optimism.

E-MOBILITY MARKET
IN GREECE,
ROMANIA
AND POLAND

Ο

ολλανδικός κρατικός φορέας
για τις επιχειρήσεις, που
υπάγεται στο Υπουργείο
Οικονομικών & Κλιματικής
Αλλαγής των Κάτω Χωρών,
διοργάνωσε στις 8-9 Δεκεμβρίου
2020 διαδικτυακή εκδήλωση με
τίτλο Business Week Central and
Eastern Europe. Η διημερίδα, στην
οποία συμμετείχαν ειδικοί και
εμπειρογνώμονες, ασχολήθηκε με
επιχειρηματικές ευκαιρίες και πολλά
υποσχόμενους τομείς στην ευρύτερη
περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, ήτοι γεωργία, τρόφιμα,
φυτοκομία, βιώσιμη ενέργεια, κυκλική
οικονομία και υδάτινους πόρους.
Η Πρεσβεία των Κάτω Χωρών
στην Αθήνα συντόνισε, μαζί με τις
Πρεσβείες της Ρουμανίας και της
Πολωνίας, το Πάνελ για τη Βιώσιμη
Ενέργεια & την Καινοτομία με
έμφαση στην ηλεκτροκίνηση όπου
συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς,
οι κύριοι Κώστας Πετρούτσος,
Διευθύνων Σύμβουλος της LeasePlan
Hellas, και Κυριάκος Κοφινάς, Γενικός
Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ.
Με χρονικό ορίζοντα το έτος 2050
και στο πλαίσιο της μετάβασης στην
πράσινη οικονομία, όλα τα ευρωπαϊκά
κράτη αναζητούν πρόσφορες λύσεις
βιώσιμων εναέριων, χερσαίων και
θαλάσσιων μεταφορών. Ελλάδα,
Ρουμανία και Πολωνία, γνωστοί κόμβοι
επιχειρηματικότητας στην περιοχή,
όπου δραστηριοποιούνται εξάλλου
και πολλές ολλανδικές επιχειρήσεις,
συνδέουν Βαλτική, Εύξεινο Πόντο και
Μεσόγειο Θάλασσα όπως και την ΚΑΕ
με τον εξωκοινοτικό χώρο, έχουν κοινά
ιστορικά χαρακτηριστικά ενώ, επίσης,
τις συνδέουν οι αναπτυσσόμενες
υποδομές και η διαθεσιμότητα
κονδυλίων μέσω του Ταμείου Συνοχής.

Μάλιστα, η ευημερία της ευρύτερης
περιοχής, τώρα και στο μέλλον,
βασίζεται στην ενίσχυση της
διαλειτουργικότητας, στην επιτυχή
εφαρμογή λύσεων για μια νέα
αντίληψη περί ανάπτυξης και στην
άνοδο του βιοτικού επιπέδου.
Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
συζήτηση, που αφορούσε την
τρέχουσα κατάσταση αλλά και τη
μελλοντική, για τις χώρες οι οποίες
συνθέτουν την αναπτυσσόμενη
αγορά της περιοχής σε θέματα
ηλεκτροκίνησης, προσέφερε
στους συμμετέχοντες ξεκάθαρη
εικόνα μέσα από μια ανάλυση των
επιχειρηματικών ευκαιριών για
ηλεκτρικά οχήματα και παρόχους
δικτύων φόρτισης, εξυπηρέτησης
και εξοπλισμού στις μεγαλύτερες
δυνητικές αγορές. Συγκεκριμένα
και επί μιάμιση ώρα, υπεύθυνοι
λήψης αποφάσεων και σημαντικοί

φορείς, και από τις τρεις χώρες,
αναφέρθηκαν διεξοδικά σε
σημερινούς και μελλοντικούς
στόχους πολιτικής, διαθέσιμους
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς
και υφιστάμενες επιχειρηματικές
ευκαιρίες. Ο κύριος στόχος της
εκδήλωσης ήταν να διευκολύνει
εκείνους τους επιχειρηματίες οι
οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν
σε νέα, σύνθετα και πολιτισμικώς
διαφοροποιημένα περιβάλλοντα
και, ταυτοχρόνως, να καλύψει
τυχόν κενά αναφορικά με τις
ευκαιρίες που προσφέρονται σε
επίπεδο περιφερειακής αγοράς.
Υπό την έννοια αυτή, οι κύριοι
Πετρούτσος και Κοφινάς κατάφεραν
να αποδώσουν πλήρως την εικόνα
και τις δυνατότητες της ελληνικής
αγοράς αναδεικνύοντας την αξία της
Ελλάδας σε θέματα ηλεκτροκίνησης.
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n December 8th and 9th the
Netherlands Enterprise Agency,
the government agency of the
Dutch Ministry of Economic
Affairs and Climate, organised Business
Week Central and Eastern Europe, an
online event where experts shared their
knowledge about market opportunities
and promising sectors in the region in the
areas of Agriculture, Food and Horticulture;
Sustainable energy and innovation; Circular
economy; and Water.
The Embassy of The Kingdom of The
Netherlands in Athens co-hosted a session
with the Embassies of Romania and Poland
on Sustainable Energy and Innovation with
emphasis on e-mobility. The Greek market
was represented by Mr. Kostas Petroutsos,
CEO of LeasePlan Greece, and Mr. Kyriakos
Kofinas, Director of e-mobility, PPC (DEI).
As part of the transition to a green
economy by 2050, European countries
are looking into solutions for sustainable
transportation, be it by land, sea or air.
Greece, Romania and Poland, renowned
business hubs for Dutch businesses in the
wider region, are no exception. All three
countries which, given their location,
connect the Baltic, the Black and the
Mediterranean seas as well as Central
Europe and the eastern extracommunitary
space, are also characterised by their
historical experience and shared
background in the automotive sector,
developing infrastructures and availability
of EU cohesion funding. The region’s
current and future prosperity is based on
enhancing interconnectivity and sharing
successes in implementing solutions aimed
at a new concept for growth and higher
standards of living.
The cross-national panel discussion on
the current situation and the future of
a growing market for this region in the
context of e-mobility was very interesting.
It provided participants with a north-south
snapshot of CEE by means of analysing
business opportunities for electric vehicles
and charging networks operators, service
and equipment providers in some of the
largest potential markets in the area. Over
an hour and a half, key actors and decisionmakers from all three countries elaborated
on current and future policy goals,
available funding mechanisms and current
business opportunities. The session’s
overarching goal was to become a key for
entrepreneurs to open up challenging and
culturally-diverse environments and to fill
in knowledge gaps about existing regional
market opportunities. Mr. Petroutsos and
Mr. Kofinas made a successful pitch for the
Greek market and amply demonstrated
the attractiveness of Greece in the area of
e-mobility.

BUILDING
A SUSTAINABLE
FOOD SECURE
FUTURE

Σ

τις 6 Νοεμβρίου 2020
διοργανώθηκε η Σύνοδος της
Θεσσαλονίκης, μια υβριδική
συνάντηση όπου συμμετείχαν
κορυφαία στελέχη και ηγετικές
μορφές του επιχειρηματικού κόσμου,
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής,
επιστήμονες και δημοσιογράφοι σε
διάλογο υψηλού επιπέδου σχετικά με
τα ειδικά και ρεαλιστικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα της Ελλάδας, τα οποία
η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει ώστε
να επιτύχει την ανάκαμψη της εθνικής
οικονομίας και τη συνολικότερη
πρόοδό της εντός της παγκόσμιας
αγοράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

χρησιμοποιούν, η καθεμία, κυρίως
πρώτες ύλες προερχόμενες από την
εφοδιαστική αλυσίδα της άλλης ενώ
οι ροές αποβλήτων της επισιτιστικής
βιομηχανίας και οι κυκλικές αλυσίδες
διαρθρώνονται με πολλούς και
διάφορους τρόπους: εντός της
εταιρείας, σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο, ή διασυνοριακά.

Μεταξύ άλλων, η Πρέσβης τόνισε
ότι, αν και αγροτική παραγωγή,
φυτοκομία, αλιεία και κτηνοτροφία
έχουν, ως πεδία καινοτομίας,
ενισχύσει σημαντικά την ευημερία
των Κάτω Χωρών, η αύξηση
της κλίμακας παραγωγής και
εκμετάλλευσης ασκεί πίεση στο
φυσικό περιβάλλον με αποτέλεσμα
την απώλεια της βιοποικιλότητας και
την υποβάθμιση της ποιότητας των
υδάτων.

Ένα ακόμη θεμελιώδες στοιχείο της
κυκλικής παραγωγής αποτελεί η
διακοπή παραγωγής αποβλήτων στα
διάφορα στάδια της επισιτιστικής
αλυσίδας. Η υιοθέτηση κυκλικών
προσεγγίσεων αντιμετωπίζεται
ως συνώνυμο της καινοτομίας και
αποτελεί μια νέα προσέγγιση για το
μέλλον της γεωργο-κτηνοτροφίας.
Στο σημείο αυτό, μάλιστα, συμπίπτουν
τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα
Ελλάδος και Κάτω Χωρών, παρά τις
οποίες διαφορές και αποκλίσεις
στους αντίστοιχους τομείς. Στην
Ολλανδία, η παραγωγή τροφίμων
αποτελεί αντικείμενο έντονης
συζήτησης εθνικής εμβέλειας
καθώς διαφαίνεται η τάση για
έναρξη της μετάβασης προς μια
επισιτιστική παραγωγή που θα είναι
προσανατολισμένη προς το μέλλον,
θα ενδιαφέρεται περισσότερο
για το κλίμα και θα φροντίζει το
φυσικό περιβάλλον - με ιδιαίτερη
έμφαση, μεταξύ άλλων, στη μείωση
της ποσότητας των τροφίμων που
απορρίπτονται, και των απωλειών εν
γένει, αλλά και στην ενίσχυση μιας
πιο κυκλικής παραγωγής.

Αυτό που πλέον χρειάζεται είναι ένα
αγροτικό μοντέλο που θα εστιάζει
στις αρχές της κυκλικής οικονομίας
και, επιπλέον, αντί μονίμως να
αποβλέπει σε μείωση του κόστους
των προϊόντων, θα επιδιώκει τον
περιορισμό της χρήσης πρώτων
υλών. Μάλιστα, στο πλαίσιο ενός
κυκλικού συστήματος, αρόσιμη
γεωργία, κτηνοτροφία και φυτοκομία

Η ελληνική κυβέρνηση προσφάτως
αποφάσισε να διερευνήσει τους
τρόπους με τους οποίους το αγροτικό
σύστημα θα μπορούσε να ενισχύσει
τις προοπτικές βιωσιμότητάς του,
με το βλέμμα στο μέλλον και με την
ύπαιθρο να γίνεται πιο ελκυστική
και οικονομικώς βιώσιμη για τους
νέους επιχειρηματίες. Συγκεκριμένα,
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Πρέσβης των Κάτω Χωρών
κα Stella Ronner-Grubacic, που
συμμετείχε σε πάνελ με θέμα το
Μέλλον της Γεωργίας, αναφέρθηκε
στο παράδειγμα της χώρας της
αναφορικά με τη δημιουργία
ενός μέλλοντος βιωσιμότητας και
ασφάλειας στον αγροδιατροφικό
τομέα.

αναγνωρίζει ότι επιβάλλεται να
αντιμετωπιστεί το δημογραφικό
πρόβλημα των αγροτικών περιοχών
ενώ ο γεωργικός τομέας πρέπει
να γίνει περισσότερο θελκτικός
για τη νεολαία μέσω ευκαιριών
σταδιοδρομίας που πάντως θα
σέβονται την παράδοση, με την
κυκλική οικονομία να είναι, πράγματι,
σε θέση να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στην όλη αυτή προσπάθεια.
Οι Κάτω Χώρες και η Ελλάδα
ενδιαφέρονται εξίσου για την
ανάπτυξη στρατηγικών ώστε η
περιφέρεια να προσελκύσει τη
νεολαία, και μαζί την καινοτομία,
σε συνδυασμό με αποδοτικές
επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού
τομέα. Κεντρικό ζήτημα πάντως
παραμένει η βελτίωση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης στο
συγκεκριμένο πεδίο, όχι μόνο σε
επίπεδο τριτοβάθμιας αλλά κυρίως
στα πλαίσια επαγγελματικής
κατάρτισης και επιτόπιας μαθητείας
(δηλ. διττής επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στο χώρο
εργασίας).
Πέρυσι, η ολλανδική και η ελληνική
κυβέρνηση συμφώνησαν μεταξύ
τους να εξετάσουν τις προοπτικές
συνεργασίας με στόχο τον
εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα
της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης
της εκπαίδευσης σε αυτόν, και εν
τω μεταξύ συνεστήθη η διμερής
ομάδα εργασίας για το σκοπό αυτό. Ο
ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας
προσφέρει άφθονες ευκαιρίες για
ελληνο-ολλανδικές συμπράξεις,
επενδύσεις και κοινά ερευνητικά
προγράμματα και η Πρεσβεία των
Κάτω Χωρών να παραμένει σταθερά
διαθέσιμη για συζητήσεις περί
πιθανών συμμετοχικών σχημάτων ενώ
προσβλέπει σε συνεργασίες με απτά
αποτελέσματα.
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Ambassador
Stella
Ronner-Grubacic

T

he Thessaloniki Summit 2020,
a hybrid gathering of leading policymakers, business
leaders, scholars and journalists promoting high-level dialogue on
specific and realistic competitive advantages which Greece can leverage,
aimed at its own economic recovery
and advancement within the European Union and the global market, took
place on November 6, 2020.
Ambassador Ms. Stella Ronner-Grubacic
participated in the panel discussion on
the Future of Agriculture and elaborated on how a sustainable and food
secure future can best be built using
the example of the Netherlands.
Among others, the Ambassador stated that, although farming, horticulture, fisheries and animal production
are innovative sectors which have contributed significantly to the prosperity
of the Netherlands, scale enlargement
has led, among other things, to pressure on the environment resulting in a
loss of biodiversity and the deterioration of water quality.
What is needed is an agricultural model focusing on circular principles and,
moreover, instead of constantly slashing the cost of products, reducing the
use of raw materials must be pursued.
Actually, in a circular system, arable
farming, livestock farming and hor-
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ticulture primarily use raw materials
from each other’s supply chains and
waste flows from the food industry
and circular chains may be structured
in various ways: within a company, at
the local and national level, or across
borders.
Putting an end to wastage, which
occurs in various parts of the food
chain, is another essential part of
circular production. Adopting circular approaches for agriculture equals
innovation and a new approach for
the future of farming. This is where
Dutch and Greek interests run parallel despite differences in their agricultural sectors. In the Netherlands,
food production has become part
of a heated national debate: there is
a drive to start a transition towards
food production being much more
future-proof, with more attention to
our climate and environment, emphasising, among others, the reduction of
food waste and loss as well as a more
circular food production.
The Greek Government recently
decided to look into how the agricultural system may be made more future-proof by making rural areas more
attractive and economically viable for
young entrepreneurs. The Greek Ministry of Agriculture & Rural Development recognised that something must

be done to tackle the issue of the
declining rural population. In addition,
the agricultural sector needs to be
made more appealing for youngsters,
offering them new career opportunities while maintaining old traditions,
which circular agriculture can actually
play an important role in.
The Netherlands and Greece have a
shared interest in developing strategies to help make rural areas attractive
to the youth as well as to have efficient
and innovative agri-enterprises. It all
starts with improving the quality of
agricultural education, not only on the
university level but especially within
the context of vocational training and
dual learning (training on the job).
Last year, the governments of the
Netherlands and Greece both agreed
to explore scope for cooperation
to modernise the Greek agricultural
sector, including education, and a
Dutch-Greek working group has been
established in the meantime. The agrifood sector in Greece offers untapped
opportunities for Dutch-Greek business partnerships, investments and
joint research programs and the Embassy is open to discussing possible
partnerships and looking forward to
working together on tangible results.

THE "ENTREPRENEURIAL
UNIVERSITY"
PROGRAMME A NEW PARADIGM
FOR UNIVERSITIES
Το Δεκέμβριο, η Πρεσβεία των Κάτω
Χωρών στην Ελλάδα μαζί το Orange
Grove λάνσαραν, για πρώτη φορά,
ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής
εκπαίδευσης όπου συμμετέχουν
ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί
φορείς, το Entrepreneurial University,
το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία
με το Υπουργείο Παιδείας &
Θρησκευμάτων της Ελληνικής
Δημοκρατίας με τη συνδρομή του
Κέντρου Επιχειρηματικότητας του
Άμστερνταμ (ACE) και του Preneurz
Amsterdam.
Το Entrepreneurial University,
αξιοποιώντας τις γνώσεις και την πείρα των ολλανδικών
πανεπιστημίων σε θέματα επιχειρηματικότητας, εμπορικής
εκμετάλλευσης της έρευνας και οικοσυστημάτων
νεοφυών επιχειρήσεων, προσφέρει κύκλους
εντατικών μαθημάτων υπό μορφή online masterclasses
για ακαδημαϊκούς που επιδιώκουν την ανάπτυξη
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παροχή υπηρεσιών
ώστε σπουδαστές και ερευνητές να συνδέσουν την
ακαδημαϊκή γνώση με τα δεδομένα της αγοράς.
Στο πλαίσιο του προγράμματος τα συμμετέχοντα
πανεπιστημιακά ιδρύματα ασχολούνται με ευρεία
γκάμα αντικειμένων, και μεταξύ αυτών με εκπόνηση
επιχειρησιακών προγραμμάτων, δημιουργία γραφείων
μεταφοράς τεχνολογίας, ακαδημαϊκές θερμοκοιτίδες
και καλλιέργεια επιχειρηματικής αντίληψης επ’ωφελεία
ερευνητών και φοιτητών, πάντα με την υποστήριξη
έμπειρων εκπαιδευτών ώστε να καταρτισθούν σχέδια
δράσης για τους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς φορείς.
Το Entrepreneurial University θα λάβει χώρα στο διάστημα
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 σε συνδυασμό με το «Πρόγραμμα
Ανάπτυξης της Μεταφοράς Τεχνολογίας σε Ελληνικά
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα», το οποίο σχεδίασαν
από κοινού το Uni.fund και το Ίδρυμα Αλ. Ωνάσης.

In December, the Embassy of The Netherlands in Greece, together with Orange
Grove, launched the Entrepreneurial University, their first entrepreneurship training
programme for Universities. This new program, which will run in partnership with the
Hellenic Ministry of Education & Religious
Affairs, is powered by the Amsterdam
Centre for Entrepreneurship (ACE) and
Preneurz Amsterdam.
Building on the experience of Dutch
universities on entrepreneurship, research
commercialisation and start-up ecosystems, the Entrepreneurial University will
be rolling out a series of intensive online
masterclasses for academics on the development of education programmes and
services enabling students and researchers to connect their
knowledge to the market.
Entrepreneurship programmes, technology transfer offices,
university incubator business models and the cultivation of an
entrepreneurial mindset in researchers and students are among
the many subjects participating universities will be working on,
with the support of the programme’s experienced trainers as
they draw up action plans for their academic institutions.
The Entrepreneurial University will run from January to June
2021 in collaboration with the “Building Technology Transfer
and Acceleration Capacity in Greek Universities and Research
Centers” programme by Uni.fund and the Onassis Foundation.
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THREE PARALLEL,
ONLINE AND
CUSTOMISED
INCUBATION
PROGRAMMES
UP AND
RUNNING!

Σ

τη διάρκεια των τελευταίων
μηνών εργαστήκαμε μεθοδικά
και ακαταπόνητα στο Orange
Grove προκειμένου να
ψηφιοποιήσουμε τις υπηρεσίες και τις
διαδικασίες μας, βελτιστοποιώντας
την υποστήριξη και αναβαθμίζοντας
την αξία την οποία προσφέρουμε
σε νεοφυείς επιχειρήσεις, νέους
επιχειρηματίες και στο οικοσύστημα.
Στην πανελλαδική πρόσκληση
που απευθύναμε για συμμετοχές
στο πρόγραμμα 2020AUT με χαρά
διαπιστώσαμε πως υπήρξε τεράστια
ανταπόκριση, κρίνοντας από τον
αριθμό των αιτήσεων οι οποίες
υπεβλήθησαν. Τόσο κατά την
αξιολόγησή τους όσο και κατά τις
συνεντεύξεις που ακολούθησαν,
συμφωνήσαμε ότι οι νέες start-ups
θα ωφελούνταν πολύ περισσότερο
εφόσον τα προγράμματά μας
ευθυγραμμίζονταν με τις ανάγκες
τους κάθε φορά, γι’αυτό και
σχεδιάσαμε τελικώς μια τριπλέτα
καινούργιων προγραμμάτων, τα
οποία προσφέρονται διαδικτυακά και
τρέχουν παράλληλα ενώ, με βάση
το βαθμό ωριμότητας και το πεδίο
δραστηριότητας των υποψηφίων
νεοφυών επιχειρήσεων, εγγράψαμε
κάθε μια σε ένα από αυτά.
Το πρώτο μας εξ’αποστάσεως
Incubation 2020AUT ξεκίνησε στις
αρχές του Νοεμβρίου και απευθύνεται

σε start-ups και καινοτόμες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ομάδα
των 27 νεοφυών επιχειρήσεων και
των 60 και πλέον εκπαιδευόμενων,
ορμώμενων από το Τόκιο της
Ιαπωνίας ως το Βαρικό της Φλώρινας,
έχει παρουσία σε πλειάδα τομέων
και ποικίλα υπόβαθρα, χρησιμοποιεί
τη δική μας πλατφόρμα, η οποία
εγκαινιάστηκε προσφάτως, για
εξ’αποστάσεως μάθηση και ακολουθεί
το νέο μας ψηφιακό πρόγραμμα
σπουδών με τη συνδρομή εξαιρετικών
εκπαιδευτών και μεντόρων. Τα
ποσοστά παρακολούθησης και
συμμετοχής παραμένουν ανεξαιρέτως
εντυπωσιακά υψηλά ενώ τα σχόλια
σχετικά με το περιεχόμενο του
προγράμματος και τους εκπαιδευτές
μας υπήρξαν διθυραμβικά έως τώρα.
Εν τω μεταξύ, ένα ακόμη νέο πιλοτικό
πρόγραμμα, το Co-Incubate, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Athens
Fashion Club, άλλοτε εκπαιδευόμενο
και νυν συνεργάτη μας σε θέματα
βιώσιμης μόδας και υποστήριξης
νεοφυών επιχειρήσεων στο χώρο
της μόδας. Στο Orange Grove επιδιώκουμε τις συμπράξεις με θερμοκοιτίδες, οργανισμούς και πρωτοβουλίες
διότι πιστεύουμε ακράδαντα πως οι
συνέργιες παράγουν τη μέγιστη αξία
για τις εκπαιδευόμενες start-ups
συνδυάζοντας τις εμπειρίες όλων των
εμπλεκομένων με την τεχνογνωσία.

Επιπλέον, υπογραμμίζουμε πάντοτε
τη δέσμευσή μας στις έννοιες της
βιωσιμότητας και του σεβασμού προς
το φυσικό περιβάλλον. Και με αυτό
το πρόγραμμά μας, οι συμμετέχοντες
απολαμβάνουν τα οφέλη του συνόλου
των υπηρεσιών incubation τις οποίες
προσφέρει το Orange Grove προκειμένου να αποκτήσουν επιχειρηματική νοοτροπία, με το Athens Fashion
Club να τους τροφοδοτεί με πολύτιμη
γνώση, πληροφορίες και εμπειρογνωμοσύνη που άπτονται της βιομηχανίας
της μόδας.
Το τρίτο μας πρόγραμμα ξεκίνησε στις
αρχές Δεκεμβρίου, οπότε και ανακοινώσαμε την έναρξη, για πρώτη φορά,
του Pre-Incubation «OG - Power UP»
σε συνεργασία με την Aelia. Πρόκειται
για ένα online πρόγραμμα τρίμηνης
διάρκειας που αποβλέπει στην ενδυνάμωση των υποψηφίων επιχειρηματιών, οι οποίοι τώρα κάνουν τα πρώτα
τους βήματα, μέσω δραστηριοτήτων
ανάπτυξης μέσων και δυνατοτήτων.
Σκοπός μας είναι να προετοιμαστούν
οι συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν ήδη
κατά νου μια επιχειρηματική ιδέα, για
τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν.
Τους βοηθάμε, λοιπόν, να επεξεργασθούν την ιδέα και να την αναπτύξουν ενώ ταυτοχρόνως επιδιώκεται η
προσωπική ανάπτυξή τους και διαχειρίζονται οι ίδιοι τις προκλήσεις του
επιχειρείν.

F

or the past few months we have
been working diligently and
incessantly at Orange Grove
to digitise all our operations
and services -without compromising but indeed optimising supportwhile enhancing the value we offer
to start-ups, young entrepreneurs
and the ecosystem. After our nationwide 2020AUT Call was announced,
we were thrilled to receive an ample
number of applications. During the
subsequent evaluation and interview
process we agreed that newly-recruited start-ups could further benefit from
our programmes were they to be even
more tailored to their specific needs.
Accordingly, we braced ourselves
and eventually designed three new,
parallel, online programmes and had
our new start-ups enroll to the most
appropriate, out of the three, depending on their maturity stage and
activity sector.
Our first remote 2020AUT Incubation Programme started in early
November and encompasses startups
and innovative SMEs. Counting 27
startups, and more than 60 entrepreneurs from Tokyo to Variko, active
in all sectors and from very different
paths of life, our newest cohort is
currently being trained on our recently
launched e-learning platform, using
our newly-designed digital curriculum and thanks to the support of our

amazing trainers and mentors. We are
delighted that the attendance and
engagement rates are solidly high and
we have already received enthusiastic
feedback about both the programme’s
content and our trainers.
Simultaneously, our pilot Co-Incubation Programme “Co-Incubate”
is running with our alumni and partner Athens Fashion Club, focusing on
sustainable fashion and supporting
our new fashion start-ups. At Orange
Grove we have always collaborated
with partner incubators, organisations
and initiatives since we firmly believe
that it is through synergies we can
create the best value for our startups by bringing together each party’s
experience and know-how. Furthermore, we have always underlined our
commitment to sustainability and the
environment. Through this particular
programme, participants may benefit
from all incubation services Orange
Grove offers to cultivate an entrepreneurial mindset and Athens Fashion
Club provides its valuable insights and
expertise on the Fashion Industry.
Our third programme was launched
early December when we inaugurated for the first time our new Pre-Incubation Programme “OG - Power
UP”, in collaboration with our partner
Aelia. The OG - Power Up is an online
3-month programme empowering

potential entrepreneurs, upon making their first steps, through capacity-building activities. The objective is
to get idea-stage participants ready
for their entrepreneurship journey by
working on and defining their business
idea while focusing on their personal
development and tackling the challenges of entrepreneurship.
This new dynamic approach of ours
stems from our keen observation and
awareness of the needs, challenges
and opportunities for new entrepreneurs, which we have been witnessing
first-hand since the foundation of
Orange Grove in 2013. We are looking
forward to seeing how our new multi-speed programmes benefit new entrepreneurs by enhancing their skills,
tools and knowledge in their endeavour to create a sustainable business.
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LARGEST DUTCH
OFFSHORE WIND FARM
READY TO DELIVER
Η Δανέζικη εταιρεία ενέργειας Orsted
δήλωσε ότι έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του μεγαλύτερου υπεράκτιου
αιολικού πάρκου των Κάτω Χωρών, το
πρώτο σε μια σειρά που θα ενισχύσει
το μερίδιο της χώρας για αειφόρο
ενέργεια την επόμενη δεκαετία.
Το αιολικό πάρκο 752 megawatt (MW)
είναι σήμερα το δεύτερο μεγαλύτερο
στον κόσμο, ανέφερε η Orsted, και θα
παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια
για να τροφοδοτήσει το ισοδύναμο περίπου ενός εκατομμυρίου ολλανδικών
νοικοκυριών.
Το αιολικό πάρκο «Borssele» αποτελείται από 94 στροβίλους που εκτείνονται
σε 112 τετραγωνικά χιλιόμετρα (43,2
τετραγωνικά μίλια) στη Βόρεια Θάλασσα, περίπου 23 χιλιόμετρα (14 μίλια)
από την ολλανδική ακτή.
Η Orsted κέρδισε το δικαίωμα να
κατασκευάσει το αιολικό πάρκο σε μια
δημοπρασία το 2016, με μια χαμηλή
επιδότηση-ρεκόρ για την ηλεκτρική
ενέργεια εκείνη την περίοδο.
Έκτοτε, η ολλανδική κυβέρνηση έχει
παραχωρήσει το δικαίωμα κατασκευής
αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος
2800 MW σε τέσσερις άλλες τοποθεσίες στη Βόρεια Θάλασσα, χωρίς
καμία επιδότηση στις τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας στις τρεις τελευταίες δημοπρασίες.
Στοχεύει στη χορήγηση αδειών για
άλλα 6100 MW αιολικής ενέργειας
μέσω τεσσάρων προσφορών τα επόμενα πέντε χρόνια.
Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές,
όπως η αιολική, η ηλιακή και η βιομάζα,
αποτελούν σχεδόν το 9% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε
στις Κάτω Χώρες πέρυσι, από 7,4% το
2018.
Οι Ολλανδοί στοχεύουν να πάρουν το
40% του συνόλου της ηλεκτρικής τους
ενέργειας από αιολικά πάρκα έως το
2030, με τα ηλιακά πάνελ να παρέχουν
άλλο ένα 30% της συνολικής ενέργειας
που απαιτείται ως τότε.
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Danish energy firm Orsted said it had
finished building the largest offshore
wind farm of the Netherlands, the first in
a range that should boost the country’s
share of sustainable energy in the coming
decade.
The 752 megawatt (MW) wind farm is
currently the second largest in the world,
Orsted said, and will generate enough
electricity to power the equivalent of
around a million Dutch households.
The ‘Borssele’ wind farm consists of 94
turbines spread over 112 square kilometres (43.2 square miles) in the North
Sea, some 23 kilometres (14 miles) off the
Dutch coast.
Orsted won the right to build the wind
farm in an auction in 2016, at what was
a record low subsidy on the electricity

delivered at the time.
Since then, the Dutch government has
granted the right to build wind farms with
a total capacity of 2800 MW at four other
sites in the North Sea, offering no subsidy
on electricity prices at the last three
auctions.
It aims to grant permits for another 6100
MW of wind power through four tenders
in the next five years.
Energy from renewable sources, such as
wind, solar and biomass, made up almost
9% of all energy used in the Netherlands
last year, up from 7.4% in 2018.
The Dutch aim to get 40% of all their
electricity from wind farms by 2030, with
solar panels delivering another 30% of all
power needed by then.

#ΒUILDBACKBETTER

Σ

τις 25 Σεπτεμβρίου του 2015,
στη σύνοδο των Ηνωμένων
Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, περισσότεροι από 150 ηγέτες κρατών υιοθέτησαν την Ατζέντα
2030 η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη με ορόσημο το 2030, όπως
την εξάλειψη της φτώχειας, της πείνας
και των ανισοτήτων, την καταπολέμηση
της κλιματικής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη
βελτίωση της πρόσβασης στην υγεία
και στην εκπαίδευση. Ο στόχος για την
κλιματική αλλαγή θεωρείται ιδιαίτερα
κρίσιμος, λόγω της μεγάλης επίδρασης
που έχει στους υπόλοιπους αλλά και
λόγω των εμφανών αρνητικών επιπτώσεων του σε πολλές χώρες.
Η σημασία του στόχου της κλιματικής αλλαγής αποδεικνύεται και από
σχετικές δεσμεύσεις, όπως ο στόχος
που έθεσε η ΕΕ το Δεκέμβριο του
2019, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, να
αναδειχθεί η Ευρώπη ως η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050.
Αντίστοιχες δεσμεύσεις για κλιματική ουδετερότητα ακολούθησαν ένα
χρόνο μετά, το 2020, όταν η Ιαπωνία
και η Ν. Κορέα ανακοίνωσαν πως έως
το 2050 θα είναι κλιματικά ουδέτερες,
ενώ το ίδιο στόχο έθεσε και η Κίνα για
το 2060. Στον «αγώνα» για την επίτευξη των στόχων μπαίνουν εκ νέου και οι
ΗΠΑ καθώς μετά την εκλογή του ο Τζο
Μπάιντεν δεσμεύτηκε να επανέλθουν
οι ΗΠΑ στη Συμφωνία των Παρισίων
για την κλιματική αλλαγή από την πρώτη κιόλας ημέρα της προεδρίας του.
Ποια όμως είναι τα επίπεδα των εκπομπών σήμερα των αερίων του θερμοκηπίου και ποιες οι εκτιμήσεις;
Για το 2020, εκτιμάται ότι οι εκπομπές
θα μειωθούν κατά 6-8%, λόγω των
περιοριστικών μέτρων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα του COVID-19. Η
ακριβής μείωση τους όμως θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας και
των σχετικών μέτρων αντιμετώπισής
της από τις κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης των περιοριστικών μέτρων στις
αρχές Απριλίου 2020, οι παγκόσμιες
εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 17% σε
σχέση με το 2019. Αυτές οι εκπομπές

ήταν ίσες με τα επίπεδα εκπομπών που
είχαν καταγραφεί το 2006, ενδεικτικό
της ραγδαίας ανόδου τους τα τελευταία 15 χρόνια. Λίγους μήνες μετά,
στις αρχές του Ιουνίου του 2020, οι
παγκόσμιες εκπομπές είχαν πλησιάσει
στα επίπεδα εκπομπών του 2019 (μειωμένες σε ένα εύρος της τάξης του
5%). Σημειώνεται πως το 2019 υπήρξε
ρεκόρ εκπομπών, κοντά στους 37 γιγατόνους, κατά 62% αυξημένες σε σχέση
με την έναρξη των διαπραγματεύσεων
για την κλιματική αλλαγή το 1990.
Για να καταστούν εφικτοί οι στόχοι για
το 2030, το χάσμα εκπομπών εκτιμάται
στο ίσο των συνδυασμένων εκπομπών
που εκλύουν οι 6 μεγαλύτεροι ρυπαντές του πλανήτη (Κίνα, Αμερική, Ινδία,
Ρωσία, Ιαπωνία, Γερμανία). Με αυτά τα
δεδομένα, ο στόχος της συμφωνίας
του Παρισιού για διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας έως τον 1.5oC
μέχρι το 2100, μοιάζει σχεδόν ανέφικτος. Η μέση θερμοκρασία για την
περίοδο 2016-2019 είναι η υψηλότερη
που έχει ποτέ καταγραφεί. Και είναι
ήδη αυξημένη κατά 1.1°C σε σχέση με
τα προβιομηχανικά επίπεδα της περιόδου 1850-1900, που είναι η περίοδος
αναφοράς για τις θερμοκρασιακές
μεταβολές.
Με αφορμή την πανδημία, της οποίας
οι μελλοντικές επιδράσεις και επιπτώσεις είναι ακόμη άγνωστες, το
ζητούμενο δεν είναι μια επιφανειακή
ανάκαμψη από αυτήν. Το ζητούμενο
είναι η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών με δέσμευση και ουσιαστική συμμετοχή στην προσπάθεια
ολικής επανεκκίνησης, με όρους βιωσιμότητας και πραγματικής προόδου.
Ο στόχος είναι ένας, και αποτυπώνεται
με τον όρο Καλύτερη Ανοικοδόμηση.
Κρίσιμο ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση θα έχει κυρίως η νέα γενιά, της
πολυδιάστατης κρίσης αλλά και της
ελπίδας, καθώς είναι η μόνη που έχει
ακόμα το χρόνο να καταφέρει και να
κάνει πράξη το #ΒuildBackBetter.

Alice Corovessi
Managing Director ΙΝΖΕΒ

Dr. Haris Doukas
Associate Professor NTUA
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HEDA
NEW PARTNERSHIPS

MentalityX - INZEB COLLABORATION

O

n 25th of September 2015, at
the United Nations Summit
on Sustainable Development,
more than 150 Heads of
State adopted the 2030 Agenda, which
includes, among other things, the 17
Sustainable Development Goals (SDGs)
for 2030, such as eradicating poverty,
hunger, and inequality, combating the
climate crisis and protecting the environment, as well as improving access to
health and education. The goal of climate
change is considered very critical, due to
its great impact on the other SDGs but
also due to its obvious negative effects in
many countries.
The importance of the goal of climate
change is evidenced by relevant commitments, such as the goal set by the EU in
December 2019, in the context of the European Green Deal, to make Europe the
first climate-neutral continent by 2050.
Respective commitments for climate
neutrality followed a year later, in 2020,
when Japan and South Korea announced
that by 2050, they would be climate
neutral, while China set the same goal for
2060. The United States are re-entering
the climate change mitigation “arena”, as

Joe Biden pledged to return to the Paris
Agreement Accord from the very first day
of his presidency.
But what are the current levels of greenhouse gas emissions and what are the
estimates?
For 2020, it is estimated that emissions
will be reduced by 6-8%, due to the
restrictive measures that emerged as a
result of COVID-19. Their exact reduction,
however, will depend on the evolution of
the pandemic and the relevant measures taken by governments to address
it. For example, during the peak of the
restrictive measures in early April 2020,
global CO2 emissions decreased by 17%
compared to 2019. These emissions were
equal to the emission levels recorded in
2006, indicative of their rapid rise the last
15 years. A few months later, in early June
2020, global emissions were approaching
2019 emission levels (down to a range
of 5%). In 2019 the emissions reached a
record high, 37 gigatonnes of CO2 eq, resulting to 62% increase compared to the
start of negotiations on climate change
in 1990.

To meet the 2030 targets, the emission
gap is estimated to be equal to the
combined emissions of the six largest
polluters in the world (China, America, India, Russia, Japan, Germany). With these
data, the goal of the Paris Agreement to
maintain the temperature rise to 1.5 oC
by 2100, seems almost impossible. The
average temperature for the period 20162019 is the highest ever recorded. And it
is already increased by 1.1°C, compared
to the pre-industrial levels of the period
1850-1900, which is the reference period
for temperature changes.
In view of the pandemic, the future
effects of which are still unknown, what
is required is not a superficial recovery.
What is required is the activation of all
stakeholders, with commitment and
effective participation in the effort of total
restart in terms of sustainability and real
progress. The goal is one and is reflected
in an overall aim of Better Reconstruction.
Towards this direction, a crucial role will
be played mainly by the new generation,
the generation of the multidimensional
crisis but also of hope, as it is the only one
that still has time to succeed and put into
practice the #BuildBackBetter.

Ως HeDA αναδεικνύουμε σταθερά τη σημασία των συμπράξεων. Κεντρικό στόχο του Συνδέσμου μας αποτελεί,
εξάλλου, η δημιουργία γεφυρών που συνδέουν τα μέλη
μας με την κοινωνία. Προσφάτως δυο Μέλη, η MentalityX
και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (INZEB), ανακοίνωσαν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεργασία τους, σχετικά με την οποία αναμένουμε
πολλές συναρπαστικές ειδήσεις και στο μέλλον.

At HeDA we always emphasise the importance of
collaboration. A central objective of our Association
is to build bridges between our members and the
wider community. Two of our members, MentalityX
and INZEB, recently announced an exciting new
partnership that we expect to hear a lot from in the
future.

Ο Δημήτριος Κατσούρης, Ιδρυτής και CEO της MentalityX, αναφερόμενος στη συγκεκριμένη σύμπραξη δήλωσε τα εξής: «Αυτή τη
στιγμή ζούμε μια νέα βιομηχανική επανάσταση με την οικονομία να
βασίζεται πλέον στη βιωσιμότητα, την ηλεκτροκίνηση και την ψηφιοποίηση. Η μεταμόρφωση του ενεργειακού τομέα μέσα από περισσότερο βιώσιμα συστήματα, τεχνολογίες αιχμής και λύσεις καινοτομίας αναμένεται να αλλάξει άρδην τον τρόπο ζωής των ανθρώπων,
τις καταναλωτικές τους συνήθειες, την παραγωγική διαδικασία και
το εμπόριο.

Dimitrios Katsouris, Founder & CEO of MentalityX, spoke to us
about this new partnership. «There is a new industrial revolution,
a new economy, powered by sustainability, electrification and
digitalisation. The transformation of the energy sector through
the deployment of more sustainable energy systems, cutting-edge technologies and innovations will substantially alter
the way people live, consume, produce and trade.

Στη MentalityX πιστεύουμε ότι, στο εξής, η τεχνολογία θα διαδραματίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στη
δημιουργία νέων καινοτομιών και λύσεων με θετικό αποτύπωμα στη φύση.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι Καθαρές Τεχνολογίες (CleanTech) αποτελούν
αναπόσπαστο σκέλος της αποστολής
μας. Η συνεργασία με το ΙΝZEB μας προσφέρει την ευκαιρία να συνδυάσουμε τη
δική τους πολύτιμη τεχνογνωσία και το
δίκτυό τους, σε θέματα εξοικονόμησης
ενέργειας σε κατασκευαστικό τομέα και φυσικό περιβάλλον, με τη
δική μας τεχνολογία και τις ομάδες startup προκειμένου να εργαστούμε, μαζί, πάνω σε βιώσιμες τεχνολογίες και λύσεις καινοτομίας.

At MentalityX we believe technology will play an ever-increasing
role in the creation of new nature-positive innovations and solutions. That is
why we have made Clean Technologies (CleanTech) a core part of our
mission. Our partnership with INZEB
gives us the opportunity to merge
their significant know-how and network on energy saving in the building sector and environment
with our technology and startup teams to work together on sustainable technologies and innovative solutions.

Η συνεργασία μας συνεπάγεται την άμεση σύνδεση ενός τεράστιου
διεθνούς δικτύου προσωπικοτήτων και εταιριών που κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο της ενέργειας και προέρχονται από ποικίλα
πεδία, όπως λ.χ. ακαδημαϊκά ιδρύματα, προγράμματα Έρευνας και
Ανάπτυξης κ.α., με πολλούς φιλόδοξους επιχειρηματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια σύμπραξη η οποία αναμφιβόλως
θα δώσει προτεραιότητα στη φύση και θα προκρίνει τεχνολογικές
λύσεις υπέρ της επιχειρηματικότητας ώστε, μαζί με τα φυσικά οικοσυστήματα, να προάγει τη βιώσιμη, θετική, μεταμόρφωση».

This partnership brings together a vast international network of
industry leaders in the energy sector from different fields, incl.
Universities, R&D Programs etc., with ambitious entrepreneurs
and startups. A collaboration that we strongly believe will foster
nature-first, entrepreneurial lead technological solutions that will
partner with natural ecosystems in driving positive sustainable
transformation.»

Η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος INZEB, αναφέρθηκε με
ενθουσιασμό στην εν λόγω συνεργασία και το όραμά της καθώς το
INZEB επιχειρεί να αναδείξει καινοτόμες προσεγγίσεις οι οποίες, με
τη σειρά τους, αναμένεται να συνεχίσουν να το καθιστούν πρωτοπόρο σε θέματα τάσεων και ενεργειακής απόδοσης στον περιβαλλοντικό και τον κατασκευαστικό κλάδο. «Η
σύμπραξή μας αυτή ενισχύει αποτελεσματικά την ενεργό και δυναμική παρουσία
μας στον ταχέως αναπτυσσόμενο και μεταβαλλόμενο κλάδο της ενέργειας, χάρις
και στην πολύτιμη συμβολή της MentalityX
σε ζητήματα επιχειρηματικής κουλτούρας
και αυξανόμενων ευκαιριών τεχνολογικής
καινοτομίας. Η συνεργατική μας σχέση
μάς συνδέει τώρα με μια κορυφαία ομάδα venture building που
χαρακτηρίζεται από αποδεδειγμένα επιτυχημένη πορεία, παρέχει
ισχυρό έρεισμα για την ευρύτερη περιβαλλοντική μας στρατηγική
ενώ προσφέρει αδιαφιλονίκητη αξία και βιωσιμότητα στο δίκτυο και
τα αμοιβαία μας συμφέροντα».

Alice Corovessi, Managing Director of INZEB, shared with us her
excitement for this partnership and its evolving perspective as
INZEB seeks to identify innovative approaches that enable it to
remain at the forefront of energy efficiency trends in the construction and environmental sector.
«The partnership with MentalityX is
an efficient way to bolster our active
participation in the fast-growing and
transforming energy sector with the
valuable contribution of the entrepreneurial culture and the growing opportunities of technological innovation.
This collaboration aligns us with a leading venture building team
with proven success that will support our broader environmental
strategy and create compelling and sustainable value for our network and our mutual interests.»
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LIVING SAFELY
DESPITE THE CORONAVIRUS
To Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
ΘΗΣΕΑΣ, το οποίο ανταποκρίθηκε πρώτο, άμεσα
και επιτυχώς, με παροχή
υπηρεσιών υγείας για την
αποκατάσταση ασθενών που νόσησαν από
COVID-19, συνεχίζει απρόσκοπτα να παρέχει υπηρεσίες σε
όλα τα επίπεδα, καθόλη την διάρκεια της καραντίνας, λειτουργώντας, όπως πάντα, υπό αυστηρές συνθήκες ασφαλείας,
προσαρμοζόμενο στα πρωτοκόλα υγείας του ΕΟΔΥ.

THESEUS, our Comprehensive Medical
Rehabilitation & Treatment Center which was
the first to respond
promptly and effectively to the challenge
of providing healthcare and rehabilitation
services, seamlessly
and throughout the lockdown, never stops catering to the
needs of COVID-19 parients while complying without fail to
the strictest safety standards and protocols set forth by the
Greek Health Authority.
Our treatment and rehabilitation center primarily focuses on
respiratory physiotherapy and the functional rehabilitation
of COVID-19 patients within the context of a holistic management of the crisis the pandemic has caused.
Patients who have been in hospital and/or the ICU for a long
time are in need of more expert treatments to recuperate,
fundamentally to help restore mobility and strength so that
they may eventually be able to lead a more active and inde-

Πρωταρχικό μέλημα του Κέντρου, για τη συνολική αντιμετώπιση της κρίσης από την πανδημία, είναι η αναπνευστική φυσικοθεραπεία και η λειτουργική αποκατάσταση των ασθενών που
νόσησαν από COVID-19.
Ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,
σε νοσοκομεία ή και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας χρειάζονται επιπλέον ειδικές θεραπείες, οι οποίες θα τους ενδυναμώσουν με βασικό στόχο
να επιστρέψουν στην αρχική
τους φυσική κατάσταση και να
μπορούν να λειτουργήσουν
ανεξάρτητοι.
Όλοι εμείς, στο Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ, έχουμε πλήρη
επίγνωση του χρέους μας προς
την ανάγκη του συνανθρώπου
μας για σωστή και ολοκληρωτική επαναφορά σε μια καλή
ποιότητα ζωής και κάνουμε τα
πάντα για να το επιτύχουμε,
κάτω από απόλυτα ασφαλείς
και ελεγχόμενες συνθήκες.

pendent life.
All of us, here at THESEUS, fully cognizant of our duty to our
fellow human beings as concerns proper rehabilitation and
a full recovery coupled with good quality of life, are doing
everything we can to help in a safe and fully-controlled
environment.

www.theseusrehab.gr

Η Pharmathen ιδρύθηκε το 1969 ως μια ιδιωτική φαρμακευτική
εταιρεία και έχει την έδρα της στο Amstelveen της Ολλανδίας.
Κατά τα πενήντα προηγούμενα έτη, έχουμε επιτύχει σημαντικά
ορόσημα — αποτέλεσμα των αξιοζήλευτων επιδόσεων, της αυστηρής προσήλωσης στα υψηλότερα δεοντολογικά και λειτουργικά πρότυπα και της πλήρους συμμόρφωσης με τις παγκόσμιες
ρυθμιστικές αρχές.

Pharmathen was founded in 1969 as a private
pharmaceutical company and has its registered office in
the Amstelveen, Netherlands. In the past fifty years, we
have reached significant milestones—a result of enviable
performance, strict adherence to the highest ethical and
operational standards, and full compliance with global
regulatory authorities.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, έχουμε αναδειχθεί σε
έναν από τους κορυφαίους εταίρους εσωτερικής ανάπτυξης με
έδρα στην Ευρώπη, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη, την καταγραφή, την παρασκευή και τη διαχείριση του κύκλου ζωής ιδιαίτερα πολύπλοκων φαρμακευτικών τεχνολογιών και γενόσημων
σκευασμάτων.

During this journey, we have emerged as one of the
leading in-house development partners based in
Europe, specializing in the development, registration,
manufacturing and life-cycle management of highly
complex pharmaceutical technologies and generic
formulations.

Είμαστε υπερήφανοι που τα προϊόντα μας διατίθενται αδειοδοτημένα και στις έξι ηπείρους, καθώς και για την ισχυρή παρουσία μας σε όλες τις μεγάλες παγκόσμιες αγορές. Η πολυεθνική
κουλτούρα και το επιχειρησιακό μοντέλο μας προσφέρουν
στους πελάτες μας μια σειρά προϊόντων επί παραγγελία που
μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη.
Είμαστε μια εξωστρεφής εταιρεία, προσανατολισμένη στην
ανάπτυξη, δεσμευμένη για την προώθηση της καινοτομίας,
επιδιώκοντας συνεχώς ισχυρές συνεργασίες και συμμαχίες με
σημαντικούς παράγοντες από τον φαρμακευτικό κλάδο.
Ωστόσο, πάνω απ’ όλα είμαστε υπερήφανοι επειδή, μέσω της
εργασίας και των καθημερινών δραστηριοτήτων μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον
κόσμο.

We are proud to have our products out-licensed in all
six continents and to have a strong presence in all major
global markets. Our multinational culture and business
operational model offer our clients a custom-made product
portfolio that can meet any need.
We are an extrovert, growth-oriented company, committed
to innovation, constantly seeking strong partnerships and
alliances with significant pharmaceutical players.
What we take most pride in is that, through our work
and everyday activities, we improve the quality of life of
millions of people around the world.
info

www.pharmathen.com
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V COMPANY
A WAVE OF OPTIMISM
V COMPANY is a trading company operating within the F &
B (food and beverage) marketplace, including supermarkets,
in Greece.
We work in a clear and simple way:
• We are in charge of our customers private label products.
• We import brand-name products which we sell to the
Greek market at competitive prices.
• We make our own-brand products and supply the Greek
market.
Η V COMPANY είναι μια εμπορική εταιρία που απευθύνεται
στην ελληνική αγορά των σουπερμάρκετ, και γενικότερα στον
τομέα τροφίμων και ποτών.
Εργαζόμαστε με τρόπο απλό και σαφή προς τους συνεργάτες
μας:
• Αναλαμβάνουμε το Private Label των πελατών μας.
• Εισάγουμε επώνυμα προϊόντα, τα οποία διαθέτουμε στην
Ελλάδα σε ανταγωνιστικές τιμές.
• Δημιουργούμε προϊόντα με το δικό μας BRAND και προμηθεύουμε την ελληνική αγορά.
Σκοπός μας είναι τα προϊόντα μας να αποφέρουν κέρδος
στους πελάτες και εμείς να αναπτυσσόμαστε σταδιακά, μέσα
από τις πωλήσεις μας, επιτυγχάνοντας υψηλή κερδοφορία,
χωρίς δανεισμό. Για εμάς οι πελάτες αποτελούν συνεργάτες
αφού προσβλέπουμε σε μακροπρόθεσμες συνεργασίες και όχι
στο ευκαιριακό κέρδος.
Η V COMPANY είναι μια ευέλικτη εταιρία, με χαμηλά λειτουργικά κόστη, που ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πελατών με tailor-made στρατηγικές.
Στους πελάτες μας, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται τα
ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, ο ΕΛΟΜΑΣ, καθώς και αρκετοί χονδρέμποροι
που μεταπωλούν τα προϊόντα μας σε άλλα σουπερμάρκετ της
ελληνικής αγοράς όπως και σε μικρότερα σημεία πώλησης.
Το 2020 υπήρξε μια καλή χρονιά αφού, παρά την πανδημία, σημειώσαμε αύξηση πωλήσεων άνω του 100% με την κερδοφορία
μας να υπερβαίνει το 10%. Πεποίθησή μας είναι πως κλειδί
για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί
ο συνδυασμός ευελιξίας και χαμηλών λειτουργικών εξόδων.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν υψηλούς τζίρους μεν, έχουν
ωστόσο υψηλά λειτουργικά έξοδα εξαιτίας της οργανωτικής
δομής τους με αποτέλεσμα τη συνολική μείωση της κερδοφορίας τους.
Στόχος μας για το 2021 είναι η υγιής ανάπτυξη των πωλήσεων άνω του 100% και η διατήρηση της κερδοφορίας μας στα
επίπεδα του 2020. Για μας η καλή επικοινωνία, τόσο με τους
πελάτες όσο και με τους προμηθευτές μας, είναι το Α και το Ω.
Αντιμετωπίζουμε το επιχειρείν ως τρόπο ζωής ώστε να ξεπερνάμε τον εαυτό μας και θέτουμε υψηλότερους στόχους, κάθε
φορά, επιδιώκοντας τη συνεχή αυτοβελτίωσή μας. Οι άνθρωποι άλλωστε δεν αναζητούν αυτό που τους κάνει να αισθάνονται ευτυχισμένοι αλλά αυτό που τους κάνει να αισθάνονται
ζωντανοί. Αυτό ακριβώς είναι για μας το επιχειρείν: η ζωή, ο
αέρας, η αναπνοή μας.
Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές με ΥΓΕΙΑ και ένα ευτυχισμένο
και δημιουργικό 2021!

Our objective is to provide our customers with products that
bring them profits and us growth through highly profitable
sales, gradually and without borrowing. We actually perceive
customers as partners because we aspire to long-term
cooperation and not to short-term profitmaking.
V COMPANY is a flexible company with low operating costs
which caters, immediately and promptly, to customer needs
thanks to its tailor-made strategies.
Our customers who, among others, include supermarket
chains such as MARKET-IN and ELOMAS, also encompass
several wholesalers that resell our products to other Greek
supermarkets as well to smaller outlets.
2020 was a good year since, despite the pandemic, our sales
rose by over 100% and profitability improved by over 10%.
We firmly believe that the key to small and medium-sized
business survival is coupling flexibility to low operating
costs. Big organisations have big turnovers but they also
have high operating costs due to their structure which in
turn lead to lower profitability altogether.
Our goal for 2021 is healthy sales growth by more than
100% and maintaining our profitability at the levels of 2020.
Communication, with both our customers and our suppliers,
is everything. Entrepreneurship is a way of life against the
backdrop of which we aim to outdo ourselves and we keep
raising the bar while constantly improving ourselves. After
all, people do not pursue what makes them happy but rather
what makes them feel alive. That is exactly what businessmaking is to us: we think, sleep, eat and breathe business. It
is a labour of love and it is our lifeblood!
Season’s Greetings! May you all be healthy and happy and
have a remarkable 2021!
https://vcompany.gr/proionta/
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ECO FRIENDLY
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THE ORBIT
OFFICE BUILDING WRAPPED
IN KITANTZIS PLANTS

We are very proud that our member
KITANTZIS PLANTS S.A., a Greek Agricultural and Trading Company, supplied
more than 10,000 plants in implementing the @ORBIT soft landscape @
ECOSCAPES designed.
The U.S. Green Building Council announced that the new “The Orbit” Office
Building has received a Platinum Level
LEED Certification, the highest possible
rating for environmentally-friendly and
Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι ένα από τα μέλη
μας, η φυτωριακή επιχείρηση ΚΙΤΑΝΤΖΗ, συνέβαλε στη διαμόρφωση του τοπίου του υπερσύγχρονου κτιρίου @ORBIT,
σε σχέδια της @ECOSCAPES, με περισσότερα από 10.000
φυτά.
Το νέο Κτίριο Γραφείων «The Orbit» έλαβε την ανώτατη διάκριση, ήτοι πιστοποιητικό Platinum LEED, από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης περιβαλλοντικώς βιώσιμων κτιρίων,
το Συμβούλιο για τα Πράσινα Κτίρια των ΗΠΑ (U.S.G.B.C.).
Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του «The Orbit» είναι
πράγματι εξαιρετικά μικρό χάρις στο βιώσιμο και χαμηλών
απαιτήσεων Μεσογειακό μικροκλίμα που συνθέτει η μεγάλη
ποικιλία ενδημικών φυτών-προϊόντων καλλιέργειας της
ΚΙΤΑΝΤΖΗΣ Α.Γ.Ε.Ε.. Οι φυτεμένες επιφάνειες, οριζόντιες
και κάθετες, καλύπτουν το 80% του συνόλου του κτιρίου
καθιστώντας το κυριολεκτικά πράσινο.
Πολλά συγχαρητήρια για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και
καλή συνέχεια!

sustainable buildings.
“The Orbit” landscape has a very low
environmental footprint thanks to its
sustainable, low-maintenance, Mediterranean microclimate consisting of
a large variety of native plants grown
at the Kitantzis Nursery. The extensive
planted surfaces, both horizontal and
vertical, actually cover 80% of the site’s
surface, making it a truly green building.
Well done for this wonderful initiative
and keep up the good work!
https://kitantzis.gr
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HUMAN
STORIES

K2 WINTER CLIMB 2021:
FIRST TIME A GREEK JOINS
A WINTEREXPEDITION
TO THE HIMALAYAS

Σ

τις 20 Δεκεμβρίου ο Αντώνης
Συκάρης, μαζί με άλλους 10
διεθνείς ορειβάτες & 15 πολύ
δυνατούς sherpas, ξεκινούν
την προσπάθειά τους να σκαρφαλώσουν στο K2, την δυσκολότερη κορυφή του κόσμου, στα 8.611 μέτρα!
Η πρώτη ελληνική συμμετοχή σε
χειμερινή αποστολή στα Ιμαλάια είναι
γεγονός. Στις 20 Δεκεμβρίου 2020 ο
Αντώνης Συκάρης αναχωρεί από το
Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν μαζί με
άλλους 10 διεθνείς έμπειρους ορειβάτες και 15 πολύ δυνατούς sherpas.
Στόχος τους είναι να σκαρφαλώσουν
στην κορυφή του θρυλικού Κ2 όπου
κανείς ορειβάτης μέχρι σήμερα δεν
έχει καταφέρει να ανέβει χειμώνα!
Εφόσον τα καταφέρουν, η συγκεκριμένη ανάβαση στα 8.611 μέτρα θα
γραφτεί με «χρυσά γράμματα» στην
παγκόσμια ορειβατική ιστορία. Η απο-

στολή, την οποία διοργανώνει η Seven
Summits Treks με αρχηγό τον Νεπαλέζο Dawa Chang Sherpa, αναμένεται
-καλώς εχόντων των πραγμάτων- να
ολοκληρωθεί στις αρχές Μαρτίου του
2021.
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αυτός
που κατακτά τις επιθυμίες του είναι
πιο θαρραλέος από εκείνον που κατακτά τους εχθρούς του «γιατί η πιο
σκληρή νίκη είναι η νίκη του εαυτού
του». Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσει
να κάνει η συγκεκριμένη αποστολή:
να κατακτήσει τις επιθυμίες της!

ΤΟ ΒΟΥΝΌ Κ2

Το K2 βρίσκεται στο Πακιστάν και
αποτελεί το δυσκολότερο βουνό
του κόσμου και το δεύτερο ψηλότερο παγκοσμίως, με την κορυφή του
να αγγίζει τα 8.611 μέτρα. Εκεί, το
χειμώνα δημιουργείται ένα ιδιαίτερο

μικροκλίμα με αποτέλεσμα το βουνό
να παγώνει σαν καραμέλα. Μάλιστα οι
θυελλώδεις άνεμοι και οι τρομακτικά
χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν δεν επέτρεψαν, μέχρι σήμερα,
στις προηγούμενες προσπάθειες των
ορειβατών να ευοδωθούν.

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΝΤΏΝΗ ΣΥΚΆΡΗ

Ως σήμερα ο Αντώνης Συκάρης, στα
31 χρόνια της ορειβατικής του ζωής,
έχει ανέβει με επιτυχία 133 κορυφές
στο εξωτερικό και έχει πραγματοποιήσει 60 ορειβατικές αποστολές σε
διάφορες χώρες του κόσμου. Είναι ο
μόνος Έλληνας που έχει κατακτήσει 4
από τις συνολικώς 14 κορυφές ύψους
άνω των 8.000 μέτρων, ενώ είναι και
ο μόνος Έλληνας ο οποίος έχει αναρριχηθεί σε 54 κορυφές με υψόμετρο
που υπερβαίνει τα 4.000 μέτρα στις
Άλπεις.

A

s of December 20, Antonis
Sykaris, along with 10 international alpinists and 15
very strong sherpas, will be
making his way to K2, the “Savage
Mountain”, its summit standing at 8,611
meters!
The first Greek ever to be taking part
in a wintertime expedition to the
Himalayas is a fact. On December 20,
2020, Antonis Sykaris will be starting
off from Islamabad, Pakistan, as part
of a multinational team with another
10 experienced climbers and 15 highly-qualified sherpas.
Together, they are heading for K2,
which, to date, no one has summitted
during the winter season! Their ascent
to 8,611 metres will go down in history
against the backdrop of an overall
groundbreaking expedition, organised

by Seven Summits Treks with the Nepalese Dawa Chang Sherpa in charge. If
all goes well, the team is expected to
make it to the top sometime around
the beginning of March 2021.

To quote Aristotle, “I count him braver
who overcomes his desires than him
who conquers his enemies; for the
hardest victory is over self”, which is
exactly what this expedition is about!

Κ2, THE MOUNTAIN

K2, the second highest peak in world
and the most challenging climb, is in
Pakistan. In wintertime the local microclimate makes the mountain freeze
like popsicle. Actually, as gusts can
reach hurricane force and the cold is
so brutal, so far, no one has managed
to make the climp all the way to K2’s
8,611-meter peak.

A FEW
WORDS
ON
ANTONIS
SYKARIS

In his high
altitude
mountaineer climber
career,
spanning
31 years so
far, Antonis
Sykaris has
made it to 133 summits and been in
60 expeditions around the world. He
is the only Greek to have climbed 4 of
the 14 eight thousand m. peaks (8000
m from sea level) of the planet (Grand
Slam) and also the only Greek to have
reached 54 alpine mountain tops that
are over 4,000 meters high.
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ANOTHER
IMPORTANT
DISTINCTION FOR
CARGLASS¨
AT THE 2020
CUSTOMER
SERVICE AWARDS

VIVECHROM "GIVES COLOUR"
TO THE HOME OF KIVOTOS
TOU KOSMOU IN PIREAS

Carglass® received yet another distinction in this year’s
Customer Service Awards, at the online ceremony the
December 11.
The Customer Distinction Award from the “Team of the
Year: Customer Service” category went to Carglass®, one of
the nominees in a category that included other powerful and
internationally acknowledged brands. Receiving this award

H Carglass®, η οποία διακρίθηκε ανάμεσα σε ισχυρά και
διεθνώς αναγνωρισμένα brands, έλαβε το Customer
Distinction Award στην Κατηγορία «Ομάδα της Χρονιάς:
Εξυπηρέτηση Πελατών», αποδεικνύοντας για ακόμη μια
φορά την αφοσίωσή της στο βασικό Σκοπό της, που δεν
είναι άλλος από το να κάνει τη διαφορά προσφέροντας
λύσεις στα προβλήματα των πελατών με πραγματικό ενδιαφέρον, άμεσα και υπεύθυνα.

corroborates yet again the company’s steadfast commit-

Το ιδιολειτουργούμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της
Carglass® αποτελεί ένα από τα πλέον πολυβραβευμένα
τμήματα της εταιρείας χάρις στη συνεχή προσφορά ολιστικών και εξατομικευμένων εμπειριών προς τους πελάτες.
Μέσα από συστηματικές εκπαιδεύσεις, κορυφαία εξειδίκευση και τη δημιουργία ενός πλήρως ψηφιακού διακαναλικού συστήματος επικοινωνίας, η εταιρεία εξελίσσει
διαρκώς την εμπειρία εξυπηρέτησης που προσφέρει με
στόχο, πάντα, την απρόσκοπτη επίλυση του προβλήματος
τoυ πελάτη. Οι νέες διακρίσεις αναδεικνύουν για ακόμη
μια φορά την ανθρωποκεντρική κουλτούρα, το πραγματικό
ενδιαφέρον και φυσικά την ασυναγώνιστη τεχνογνωσία
της ομάδας, όχι μόνο στον τομέα της θραύσης κρυστάλλων αλλά συνολικά στην ελληνική αγορά.

the holistic and tailor-made customer experience it seam-

Παράλληλα, το ΕΙΕΠ θέσπισε, ειδικώς για τη φετινή χρονιά και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε, το
Βραβείο «Ήρωες της Εξυπηρέτησης» ώστε να αναδείξει και
να τιμήσει τους Ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Σε αυτό
το πλαίσιο η Χριστίνα Νίνου, Customer Contact Center
Agent, διακρίθηκε ως Real Life Hero της Carglass® για την
αδιάλειπτη προσφορά της στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Moreover, the HCSI created, especially for 2020 and be-

Τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών, τα οποία διοργανώθηκαν για 11η συνεχή χρονιά, επιβραβεύουν οργανισμούς και στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται με βασικό
γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη καλλιεργώντας, ταυτοχρόνως, βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές
εξυπηρέτησης πελατών.
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Hellenic Customer Service Institute (HCSI) held on Friday,
Ακόμα μια μεγάλη διάκριση απέσπασε η Carglass® στα
φετινά Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών CS
Awards, σε online Τελετή που πραγματοποίησε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ).
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ment to its core Purpose, which is none other than to make a
difference through solving customer problems while showing
its genuine interest promptly and responsibly.
Its CS center is one of of Carglass®’s mostly distinguished
departments, having been, time and again, applauded for
lessly provides. Though systematically training our people,
honing their top specialisation skills and establishing a
fully- digital communication system across all channels,
the organisation keeps taking the customer experience
up a notch without ever losing its focus on prompt problem-solving. The new awards and distinctions the company
got reverberate, yet again, our own people-centered culture,
how much we truly care and, certainly, the team’s incomparable expertise, not only on the job but the Greek market
altogether.

cause of the special circumstances we are experiencing, a
special award, “CS Heroes”, to pay tribute to frontline staff.
And, therefore, on behalf of Carglass®, Real Life Hero and
Customer Contact Center Agent Cristina Ninou received
the aforementioned award in recognition of her unfailing
contribution to excellent customer service.
This was the 11th time in a row the Greek CS Award ceremony was organised to acknowledge organisations and corporate staff that work focusing primarily on excellent client
service while pursuing innovation and best practices.

Η Vivechrom ανταποκρίθηκε με μεγάλη χαρά, στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο κάλεσμα της Κιβωτού του
Κόσμου προσφέροντας τα χρώματα
για τη συντήρηση - ελαιοχρωματισμό
του σπιτιού ολοήμερης φιλοξενίας
της Κιβωτού στον Πειραιά. Το τετραώροφο οίκημα, το οποίο φιλοξενεί
25 κορίτσια, βάφτηκε με χαρούμενες
αποχρώσεις εξωτερικά και εσωτερικά,
αποκτώντας τη δική του προσωπικότητα και προσθέτοντας μια όμορφη
νότα χρώματος στη γειτονιά.
Σταθερά προσανατολισμένη στην
κατεύθυνση της αφιλοκερδούς προσφοράς, η Vivechrom στέκεται στο
πλευρό της κοινωνίας στηρίζοντας
δράσεις που έχουν ως στόχο τη δημιουργία μιας καλύτερης καθημερινότητας, εστιάζοντας στη θετική επίδραση
που έχουν τα χρώματα στις ζωές των
ανθρώπων, ιδιαιτέρως των παιδιών.
Η Vivechrom, η μεγαλύτερη εταιρεία
χρωμάτων στην Ελλάδα και μέλος του
πολυεθνικού ομίλου AkzoNobel, με
υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας, στηρίζει σταθερά
πρωτοβουλίες και πρωτότυπες δράσεις που προάγουν τον εθελοντισμό,
τον πολιτισμό και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα.

Vivechrom was glad to take the call
of the Ark of the World/ Kivotos tou
Kosmou and provide it, in the framework of its CSR program, with paints
and varnishes to help upkeep and
refresh the Ark’s Home in Pireas, a
4-storey building, accommodating 25
young girls, which was redone, indoors
and outdoors, using smart colours and
pleasant hues adding to its unique
character and framing its surroundings
nicely.
Selflessly giving without fail,
Vivechrom always stands by local communities supporting actions and activities that help improve people’s lives
while highlighting the positive impact
colour has, especially on children.
Vivechrom, the largest decorative
paints manufacturer in Greece, a member of the multinational AkzoNobel
group, steadfastly supports, with its
heightened sense of responsibility and
social sensibility, innovative initiatives
and actions in favour of volunteerism,
promoting culture and ameliorating
quality of life.
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IED ACADEMY
YOUR RELIABLE
EDUCATION PARTNER
Το iED Academy πραγματοποιεί το όραμα του Ινστιτούτου

iED Academy was born following the vision of Insti-

Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) να δημιουργήσει ένα

tute of Entrepreneurship Development (iED) to create

σύγχρονο Κόμβο Γνώσης για την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα. To iED Academy είναι ένας ανοικτός ψηφιακός
τόπος προώθησης νέων ιδεών, γνώσεων και τεχνογνωσίας.

a comprehensive European Entrepreneurship Knowledge Hub. iED Academy is an open, state-of-the-

Ο διαμοιρασμός γνώσεων και ιδεών μέσω online μαθημά-

art digital spot that welcomes European creators to

των, επικεντρώνονται γύρω από τις θεματικές της Επιχειρη-

spread their ideas and expertise.

ματικότητας, της Καινοτομίας και της Ευρωπαϊκής Χρημα-

The shared knowledge and the online courses for skills

τοδότησης.
Το iED Academy ξεχωρίζει ως καινοτόμος διαδικτυακός
προορισμός μάθησης και κατάρτισης, χάρη στην εφαρ-

development revolve around the pillars of Entrepreneurship, Innovation, and European Funding.

μοσμένη γνώση,

Bringing success

την εμπειρία και τις

stories and best

επιτυχημένες μεθό-

practices from

δους και πρακτικές

experts, togeth-

επιτυχίας μεγάλων
επιχειρήσεων, φορέ-

er with Startups,

ων και ατόμων που

SMEs, and In-

μεταδίδονται από

stitutions strive

τους ίδιους για την

for continuous

ενίσχυση της προ-

growth, iED Acad-

σπάθειας Νεοφυών
Επιχειρήσεων, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Οργανι-

emy stands out as a learning and upskilling port of

σμών να αναπτυχθούν.

call.

Ο συγκεκριμένος Κόμβος Γνώσης προσφέρει μοναδικές
ευκαιρίες συνεργασίας με ένα από τα πιο αναγνωρισμένα
Κέντρα Αριστείας στην Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα,

The Knowledge Hub offers a great opportunity to
partner with one of the most acknowledged Centers

το iED. Προωθήστε την επιχείρησή σας δημιουργώντας τα

of Excellence in European Entrepreneurship. Create

δικά σας εκπαιδευτικά βίντεο και branded μαθήματα, αξιο-

your educational video marketing and branded cours-

ποιώντας την πείρα σας για να διευρύνετε το κοινό σας και

es to leverage your expertise, discover new audiences,

να ενισχύσετε εξειδίκευσή σας και να καθιερωθείτε στον
κλάδο σας.

increase your authority, and influence in your chosen

Το iED Academy σας προσκαλεί να μοιραστείτε τη γνώση

niche.

και την εμπειρία σας και επωφεληθείτε από τα οφέλη του

Educate, do not promote. Bring your expertise to iED

educational marketing. Η άρτια καταρτισμένη ομάδα μας

Academy, and our experts will take care of everything

αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα!

ATHENIAN
BREWERY
UNDERTAKES
THE DISTRIBUTION
OF BACARDI
PRODUCTS

else.

Ανακαλύψτε πώς η επιχείρηση σας μπορεί να επωφεληθεί
από το iED Academy:

Discover how iED Academy can benefit your business:

www.academy.ied.eu

www.academy.ied.eu

Τ

ο ξεκίνημα του Δεκεμβρίου σηματοδότησε μια
ενδιαφέρουσα εξέλιξη στην ελληνική αγορά
ποτών: Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, θυγατρική της
Heineken στην Ελλάδα, επιλέχθηκε από την
Bacardi Greece ως ο επίσημος διανομέας του χαρτοφυλακίου των premium προϊόντων της Bacardi στην
ελληνική αγορά, σε συνέχεια σχετικής διαγωνιστικής
διαδικασίας. Η έναρξη της συνεργασίας τοποθετείται
την 1η Απριλίου 2021.

T

he beginning of December marked an interesting development in the Greek beverages
market: Athenian Brewery, the operating
company of Heineken in Greece, has been

appointed by Bacardi Greece as distributor of the
Bacardi group’s portfolio of premium brands in the
Greek market, following an RFP process. The starting date of the collaboration is April 1st 2021.

«Πρόκειται για μια συμφωνία αμοιβαία επωφελή, τόσο
για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία όσο και για την Bacardi,
δεδομένου ότι τα χαρτοφυλάκια προϊόντων μας είναι
σε πολύ μεγάλο βαθμό συμπληρωματικά,» δήλωσε ο
κ. Αλέξανδρος Δανιηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. «Θα προσφέρουμε στην αγορά
μία ακόμα πιο δυναμική και ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων αλλά και υπηρεσίες υψηλότατων προδιαγραφών,
καθώς από την 1η Απριλίου θα διανέμουμε προϊόντα
σε πλήθος κατηγοριών: μπίρα, μηλίτη, νερό και αλκοολούχα ποτά. Θα αγκαλιάσουμε το χαρτοφυλάκιο της
Bacardi και θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στις ανάγκες
των πελατών και των καταναλωτών μας.»

‘The agreement is a win-win situation for Athenian
Brewery and Bacardi, as our portfolios complement
each other very well’, says Alexandros Daniilidis,
Managing Director of Athenian Brewery. ‘We will
offer to the market an even better and more complete range of brands and services of the highest
standards, as from April 1st we will be distributing
products in different categories: beer, cider, water
and spirits. We will embrace the Bacardi portfolio
and keep on focusing on our customers and consumers needs.”

Όπως συμπληρώνει ο κ. Δανιηλίδης, «Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εμμένει στη δέσμευσή της για επενδύσεις στην
ελληνική αγορά και ανάπτυξη με γνώμονα τη βιωσιμότητα, συνεισφέροντας σταθερά στην ελληνική οικονομία. Τη συγκεκριμένη περίοδο, εν μέσω μιας άνευ
προηγουμένου κρίσης, αισθανόμαστε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους πελάτες μας».

remains committed to continue investing in the
Greek market and aims to keep growing in a
sustainable way, consistently contributing to the
Greek economy. During this period, in the midst
of an unprecedented crisis, we feel even more
responsible towards our employees, partners, suppliers and customers’.

As Mr. Daniilidis also states ‘Athenian Brewery
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INTERAMERICAN AMONG
THE LEADERS OF
‘THE MOST SUSTAINABLE
COMPANIES IN GREECE 2020’
Σε διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε αρχές
Δεκεμβρίου από τον οργανισμό Quality Net Foundation
(QNF), ανακοινώθηκε η ένταξη της INTERAMERICAN
στην ηγετική ομάδα των 25 «THE MOST SUSTAINABLE
COMPANIES IN GREECE 2020» . Οι επιχειρήσεις που
αναδεικνύονται στο τρίτο, κορυφαίο επίπεδο του Δικτύου, δηλαδή στην ομάδα των «THE MOST SUSTAINABLE
COMPANIES», είναι αυτές που εφαρμόζουν μια ολιστική
προσέγγιση σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη λειτουργία
τους, αποτελώντας πρότυπα στην ελληνική επιχειρηματική
κοινότητα.
Αναφερόμενος στη διάκριση ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN, δήλωσε: «Αναγνωρίζοντας την ευθύνη μας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι,
ως οργανισμός με ηγετική θέση στον ασφαλιστικό κλάδο,
φροντίζουμε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητά μας να
υποστηρίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε δεσμευθεί στην τήρηση των
Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου (UN Global
Compact) και των Αρχών της
Αειφόρου Ασφάλισης του Environment Program
Finance Initiative (UNEPFI) του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
ακολουθώντας παράλληλα τα πλέον
έγκριτα σχετικά διεθνή πρότυπα.
Ειδικότερα, όσον αφορά στους
17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Ο.Η.Ε. (UN SDGs), μέσα από
ένα πολύπτυχο σχέδιο Εταιρικής
Ευθύνης υλοποιούμε πολυετή,
ολιστικά και μετρήσιμα ως προς
την αποτελεσματικότητά
τους προγράμματα και δράσεις,
με στόχο τη δημιουργία αξίας
για όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.
Η ευημερία που επιζητούμε, προϋποθέτει μια ενεργό και
εξελισσόμενη, προσαρμοζόμενη στις επιταγές της κάθε
εποχής, ασφάλιση και ο οργανισμός μας σε αυτό το θέμα
είναι πρωτοπόρος στην ελληνική ασφαλιστική αγορά».

Early December, The Quality Net Foundation (QNF)
held an online event announcing the 25 leaders of
‘THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE
2020’, including INTERAMERICAN. The companies
included in the third and top tier of the Network, i.e.
those included in ‘THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES’ group, are those implementing a holistic
approach to issues of Sustainable Development in
their operations and serving as models for the Greek
business community.
In reference to the distinction, Yiannis Kantoros, the
CEO of INTERAMERICAN, made the following statement: “Acknowledging our responsibility in entrepreneurship, as a leader in the insurance field, we make
sure all our business activities are in support of Sustainable Development. In this context, we have com
mitted ourselves to honoring the UN Global
Compact Principles and the United Nations
Environment Program Finance Initiative
(UNEPFI) Principles for Sustainable
Insurance, while conforming to the
most authoritative relevant inter
national standards.
More specifically, with respect
to the 17 Sustainable
Development Goals of the
United Nations (UN SDGs),
we are implementing
programs and actions that
are long-term, holistic and
measurable in terms of their
effectiveness through a
manifold Corporate Re
sponsibility Plan, with a view to creating value for
all stakeholders. The prosperity we seek requires
insurance that is proactive, developing and
adaptive to the latest developments — and in
this area our organisation is a pioneer in the Greek
insurance market”.
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