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of the Board of HeDA

Dear members and friends of HeDA,

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι
του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου,
Καλωσορίζουμε το 2022 με αισιοδοξία, πίστη και ελπίδα

We welcome 2022 with optimism, faith and hope that the

ότι η χρονιά αυτή θα σηματοδοτήσει το τέλος της πανδη-

new year will mark the end of the coronavirus pandemic

μίας του κορωνοϊού και θα επιβεβαιώσει τις προβλέψεις

and will confirm the forecasts for growth and development

για ανάπτυξη και εξέλιξη στους τομείς της οικονομίας

of the economy but also for society, creating a positive

αλλά και της κοινωνίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον

environment for investments and best practices for a

πρόσφορο για επενδύσεις και βέλτιστες πρακτικές για ένα

better and more sustainable future.

καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον.

In particular, related to the Greek economy, according

Ειδικότερα, για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με

to the forecasts of the European Commission, growth of

τις προγνώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναμένεται

5.2% is expected in 2022, while in 2023 it is projected at

ανάπτυξη 5,2% το 2022, ενώ το 2023 προβλέπεται ότι θα

3.6%. However, in view of the uncertainties created by the

κυμανθεί στο 3,6%. Ωστόσο, με αμφιλεγόμενη την έκβαση
της πανδημίας και την απειλή του πληθωρισμού καλούμα-

pandemic and the threat of inflation, we are called upon to

στε να είμαστε ευέλικτοι και διορατικοί, επιδεικνύοντας

exercise flexibility, vigilance, determination and adaptivity

εγρήγορση, αποφασιστικότητα και προσαρμοστικότη-

to the constantly changing environment, with eyes focused

τα στα δεδομένα που διαρκώς αλλάζουν, με το βλέμμα

on sustainable growth and innovation.

στραμμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία.

Our Association, which is continuing to grow welcoming

Ο Σύνδεσμός μας, που διαρκώς μεγαλώνει με νέα μέλη,

new members, will also lead in this direction during 2022,

και το 2022 θα ηγηθεί στην κατεύθυνση αυτή, ενισχύοντας

strengthening our positive footprint on the economy,

ουσιαστικά και έμπρακτα το θετικό μας αποτύπωμα στην

environment and society with the implementation of our

οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία με την υλο-

“green” strategies.

ποίηση των «πράσινων» στρατηγικών μας.

At the same time, we shall continue to support new inno-

Παράλληλα, συνεχίζουμε να στηρίζουμε νέες καινοτόμες
ιδέες και δράσεις, που ενδυναμώνουν τους εμπορικούς

vative ideas and initiatives that strengthen the commercial

δεσμούς και τις συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και

bonds and collaborations between Greece and the

Ολλανδίας. Σημαντική είναι και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών

Netherlands. Also important in this area is the develop-

σχετικά με την Αγροτεχνολογία, έναν τομέα ιδιαίτερα

ment of initiatives related to Agrotechnology, a sector that

πετυχημένο στην Ολλανδία, που στηρίζεται στο μοντέλο

is particularly successful in the Netherlands and that is

της Τριπλής Έλικας με στόχο την καινοτομία στη γεωργική

based on the Triple Helix model aimed at innovation in the

παραγωγή. Στο πρόσφατο 4ο Διεθνές Συνεδρίο Αγροτε-

agricultural production. The recent 4th AgriBusiness Forum

χνολογίας (AgriBusiness Forum) με αντικείμενο «Συνέργει-

on “Synergies and the agricultural sector” highlighted the

ες και αγροτικός τομέας» τονίστηκε η σημασία εφαρμογής

importance in implementing agri-food systems in Greece

ανάλογων αγροδιατροφικών συστημάτων στην Ελλάδα

that are characterized by sustainability, traceability and

που θα χαρακτηρίζονται από βιωσιμότητα, ιχνηλασιμότητα

resilience, as well as the opportunity for cooperation

και ανθεκτικότητα, αλλά και η δυνατότητα συνεργασίας
των δύο χωρών για μεταφορά τεχνογνωσίας.

between the two countries for the transfer of know-how.

Σας εύχομαι από καρδιάς ένα παραγωγικό, δημιουργικό

May this new year be productive, creative and successful,

και επιτυχημένο νέο έτος με Υγεία και Ευτυχία!

filled with Health and Happiness!
4

4th International
Conference
on Agrotechnology
of the AgriBusiness
Forum

Το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, και
συγκεκριμένα στο Μουσείο Μπενάκη στις 6-7/10/2021, λειτούργησε ως
δίαυλος γνώσεων και πληροφοριών
αναφορικά με το μέλλον του αγροδιατροφικού κλάδου στην Ελλάδα και
τον κόσμο. Το Φόρουμ απασχόλησαν
διάφορες προκλήσεις με τις οποίες
βρίσκονται αντιμέτωπες οι αλυσίδες
εφοδιαστικής του κλάδου, όπως λ.χ.
θέματα επισιτιστικής ασφάλειας και
ασφάλειας τροφίμων, η διαχείριση
κινδύνων αλλά και η ανθεκτικότητα
από το χωράφι στο τραπέζι. Το φετινό
Φόρουμ, υπό τον τίτλο «Το μέλλον των
αγροδιατροφικών συστημάτων στην
ψηφιακή & πράσινη εποχή», με 9 συνεδρίες, 45 θεματικά πεδία και 50 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
διεξήχθη σε υβριδική μορφή.
Η Πρεσβεία των Κάτω Χωρών συντόνισε μια συζήτηση σε πάνελ με αντικείμενο Συνέργειες και αγροτικός τομέας: το ολλανδικό μοντέλο της τριπλής
έλικας, αφού όλο και περισσότερο οι
ειδικοί επισημαίνουν την αναγκαιότητα αγροδιατροφικών συστημάτων
στην Ελλάδα που θα χαρακτηρίζονται από βιωσιμότητα, ιχνηλασιμότητα
5

The 4th International Conference on
Agrotechnology of the AgriBusiness
Forum took place in Athens, at the
Benaki Museum, on October 6-7,
2021, and provided top knowledge
and information about the future of
the agrifood sector in Greece and the
world. The Forum addressed the various
challenges that agrifood supply chains
are faced with, such as food security
and food safety, risk management, and
resilience from farm-to-fork. This year’s
AgriBusiness Forum on “The future of
agrifood systems in the digital & green
age” included 9 sessions, 45 topics,
50 speakers, and was conducted in a
hybrid mode.
The Embassy of the Netherlands
organised a panel οn Agriculture in
view of synergies: the Dutch triple
helix model. There are increasing
expert voices pointing at the need
for sustainable, traceable & resilient
agrifood systems in Greece. Such
agrifood systems are dependent on a
variety of factors. In the Netherlands we
believe that without creating synergies
between those who define the policy
and those who have to implement it,
success cannot be expected. These are
also the synergies that played a vital
role in the success of the agricultural
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AGRICULTURE IN VIEW OF SYNERGIES:
THE DUTCH TRIPLE HELIX MODEL
Και αυτό ακριβώς αφορά η Τριπλή Έλικα (Triple Helix), ένα καινοτόμο θεωρητικό μοντέλο το οποίο αναπτύχθηκε
τη δεκαετία του 1990 και ασχολείται με
την αλληλεπίδραση ακαδημαϊκών φορέων, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων,
ώστε όλοι να συνδιαλέγονται μεταξύ
τους επιδιώκοντας συνέργειες και συμπράξεις για τη συνολική επιτυχία του
κλάδου.

και ανθεκτικότητα. Τέτοια συστήματα
αποτελούν συνάρτηση πολλών παραγόντων ενώ στις Κάτω Χώρες αποτελεί
κοινή πεποίθηση ότι χωρίς συνέργειες
μεταξύ υπευθύνων διαμόρφωσης πολιτικής και όσων καλούνται να εφαρμόσουν τις πολιτικές, είναι αδύνατον
να υπάρξει επιτυχημένο αποτέλεσμα.
Τέτοιες συνέργειες, εξάλλου, κατέστησαν τόσο πετυχημένο τον αγροτικό τομέα των Κάτω Χωρών.

sector in the Netherlands.
And this is exactly what the Triple
Helix is about. An innovation model
developed back in the 90s, theorising
on the interaction between universities,
industries and governments, having
these actors talk to each other, aimed
at synergies and partnerships that
contribute to the success of a sector.
In light of this, our Ambassador
Susanna Terstal brought forward
the success of the Dutch agriculture
sector, its importance to the country,
and how the Triple Helix model played
an important role in its becoming
an innovative agricultural producer.
Meanwhile, at the Greek Ministry of
Rural Development and Food, all eyes
are on the triangle of Technology
– Innovation – Education. Deputy
Minister of Rural Development and

Υπό το πρίσμα αυτό, η Πρέσβυς κα
Susanna Terstal υπογράμμισε πόσο πετυχημένος είναι ο ολλανδικός αγροτικός τομέας, τη σημασία του για τη
χώρα αλλά και το ρόλο που διαδραμάτισε το μοντέλο της Τριπλής Έλικας
με στόχο την καινοτομία στη γεωργική παραγωγή. Εν τω μεταξύ, και καθώς το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων εστιάζει στο
τρίπτυχο Τεχνολογία – Καινοτομία–
Εκπαίδευση, ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Σ. Κεδίκογλου αναφέρθηκε στο
ενδιαφέρον του Υπουργείου του για
συμπράξειςνέπτυξε το όραμα για την
εξέλιξη της ελληνικής γεωργίας και
τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της
νέας ΚΑΠ της ΕΕ.
Από ολλανδικής πλευράς, ο καθηγητής κ. van Dijk, του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, εξήγησε το πώς η
Τριπλή Έλικα διευκολύνει τη διάθεση
των κονδυλίων της ΚΑΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης, πώς μπορεί να γίνει

Food Mr. Kedikoglou elaborated on
the focus of the Ministry on creating
such partnerships. He presented the
Ministry’s vision on the evolution of
the Greek agricultural sector, and
on meeting the requirements of the
Common Agricultural Policy (CAP) of
the European Union.
Prof. van Dijk, from the University of
Maastricht, addressed the question
of how the Triple Helix can help with
the distribution of agricultural funds
from the Common Agricultural Policy
and the EU Recovery Fund, how
these may be planned, and what kind
of policy frameworks are actually
needed in connection to Climate
Smart Agriculture and water resources.
Mr. Nijhoff, also from the University of
Maastricht, looked at the need for a
Triple Helix multi-actor approach in the
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ο σχετικός σχεδιασμός και τι είδους
πλαίσιο πολιτικής απαιτείται σε θέματα που αφορούν την ‹Εξυπνη Γεωργία
και το Κλίμα αλλά και τους υδάτινους
πόρους. Επιπλέον, ο κ. Nijhoff, του ιδίου Πανεπιστημίου, ασχολήθηκε με τη
φάση της εφαρμογής και τους τρόπους με τους οποίους η αειφόρος
ανάπτυξη του αγροτικού τομέα είναι
εφικτή μέσω clusters και μιας προσέγγισης που προάγει την ενεργό συμμετοχή πολλαπλών φορέων, πάντα
εντός του πλαισίου της αξιοποίησης
της Τριπλής ‘Ελικας. Τέλος, η Δρ. Μαλούπα, από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα, επεσήμανε τρόπους
σχεδιασμού στρατηγικών συμπράξεων
για τα ελληνικά προϊόντα όπως και
το πώς ακριβώς η προστιθέμενη αξία
αλλά και οι τεχνολογίες καινοτόμου
παραγωγής χρησιμοποιούνται για το
σκοπό αυτό.
Η όλη συζήτηση υπήρξε λίαν εποικοδομητική και χρήσιμη και προσέφερε
πληροφορίες και στοιχεία τα οποία
ενδιαφέρουν τόσο την Ελλάδα όσο
και τις Κάτω Χώρες. Τα στοιχεία αυτά
είναι δυνατό να συμβάλλουν στην κατεύθυνση δυνατών και συμπαγών συμπράξεων πλήρους φάσματος ώστε οι
δύο χώρες να εργαστούν από κοινού
επιδιώκοντας το στόχο των βιώσιμων
και αειφόρων αγροδιατροφικών συστημάτων στην Ελλάδα.

implementation phase and explained
how sustainable agri-growth can be
achieved through Triple Helix-based
cluster building. Finally, Dr. Maloupa
from ELGO Dimitra showcased how
strategic partnerships for the creation
of Greek products are designed, and
how value adding and innovative
production technologies are used to
achieve this.
It was a very fruitful debate with useful
insights from both the Netherlands and
Greece. Such insights can contribute
to robust, comprehensive & coherent
future partnerships between the
two countries by means of which
they can jointly work towards viable
and sustainable agrifood systems in
Greece.
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DUTCH AEROSPACE COMPANIES
ARE EXPLORING COOPERATION
WITH GREECE
In less than four months since the kickoff of the ‘’Dutch Coalition for Defense
and Security’’ (DCDS) Partners for
International Business (PIB) program,
a third Industry Day was organized in
Athens, on October 11-12, 2021. Due
to increased interest, this time an
exclusive Aerospace event was held at
the facilities of the Hellenic Aerospace
Industry (HAI), in Athens - Schimatari.
This visit to Greece was organized in
collaboration with the Greek Ministry of
Defence, the Netherlands Defense and
Security Industry Foundation (NIDV),
and the Embassy of the Netherlands.
The purpose of the visit was to support
the Dutch industry, and specifically the
DCDS Aerospace PIB cluster.

Σ

ε λιγότερο από 4 μήνες από την
έναρξη του προγράμματος PIB/
DCDS της ολλανδικής σύμπραξης
υπέρ της διεθνούς επιχειρηματικότητας σε θέματα Άμυνας & Ασφαλείας,
διοργανώθηκε στην Αθήνα, στις 1112/10/2021, η 3η κατά σειρά συνάντηση (PIB Industry Day), που, δεδομένου
του αυξημένου ενδιαφέροντος, ασχολήθηκε αποκλειστικά με την αεροναυπηγική βιομηχανία και φιλοξενήθηκε
στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στο Σχηματάρι.
Ο στόχος της επίσκεψης στην Ελλάδα,
η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, το Ίδρυμα της Βιομηχανίας Άμυνας και Ασφαλείας των Κάτω Χωρών
(NIDV) και την Πρεσβεία των Κάτω
Χωρών στην Ελλάδα, ήταν η ενίσχυση
της ολλανδικής βιομηχανίας, και συγκεκριμένα του cluster PIB/DCDS των
εταιρειών αεροναυπηγικής.

Το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψης ξεκίνησε το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου με ειδική εκδήλωση υποδοχής
και δικτύωσης, την οποία διοργάνωσε
η Πρέσβυς και Susanna Terstal στην
Πρεσβευτική Κατοικία, προς τιμήν των
εκπροσώπων των δέκα ολλανδικών
εταιριών που απαρτίζουν το cluster
και των αξιωματούχων της ΕΑΒ, και με
την ευκαιρία της πρώτης επιτυχίας του
προγράμματος PIB, ήτοι της υπογραφής σύμβασης μεταξύ ολλανδικής και
ελληνικής επιχείρησης που συμμετέχουν στο πρότζεκτ.

θέματα. Η ημέρα έκλεισε με την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ και
μια αναλυτική παράθεση των ποικίλων
δραστηριοτήτων της, με την ολλανδική αντιπροσωπεία να αποχωρεί εντυπωσιασμένη από την τεχνογνωσία που
διαθέτει η Ελληνική Βιομηχανία.

Την επομένη, στις 12 Οκτωβρίου, κατά
τη διάρκεια επίσκεψης στην ΕΑΒ, κάθε
επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα έκανε μια παρουσίαση των
προϊόντων, των υπηρεσιών και των δυνατοτήτων της ενώπιον της διοίκησης
της ΕΑΒ, με την τελευταία, επίσης, να
καλύπτει ενδελεχώς, στο πλαίσιο της
δικής της παρουσίασης, τα αντίστοιχα

Η επόμενη συνάντηση PIB Industry
Day είναι προγραμματισμένη για τις 24
Φεβρουαρίου 2022 και πρόκειται να
λάβει χώρα στο Ρότερνταμ, στο Συνεδριακό Κέντρο Ahoy, στη διάρκεια της
32ης NEDS, της ετήσιας Έκθεσης του
NIDV.

8

The program started with a welcome
and
networking
evening
event,
organized by our Ambassador Susanna
Terstal at the Dutch Residence on
October 11, for representatives of the
ten Dutch companies and Hellenic
Aerospace officials. This was also when
the first success of the PIB program
was celebrated with the signing of a
contract between a Dutch and Greek
company of the project.

The day concluded with an extensive
tour of HAI’s facilities. A lot of attention
was paid to the various activities of
HAI and the Dutch delegation was
impressed by the expertise available.

The following day, October 12, during
the visit to HAI, all participating
companies gave a presentation to the
management of HAI. Their capacities,
products and services were clearly
indicated. HAI also gave a presentation
explaining the company in more detail.

The next PIB Industry Day will
take place at the Rotterdam Ahoy
Conference Center, on the 24th of
February 2022, during the annual
(32nd) NIDV exhibition for Defense and
Security (NEDS).

Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση αναφορικά με πιθανές συνεργασίες στο συγκεκριμένο τομέα μεταξύ Ελλάδας και
Κάτω Χωρών, ενώ το περιθώριο όπως
και οι πιθανές μορφές συμπράξεων θα
διερευνηθούν περαιτέρω.

9

A discussion on possible cooperation
between both countries and their
industry was initiated and possible
forms of cooperation will be further
investigated.
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INTERAMERICAN’S HEALTH POSITIONING
AT HEALTHWORLD CONFERENCE
OF AMERICAN-HELLENIC CHAMBER
OF COMMERCE

Α

ξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή
της INTERAMERICAN στις εργασίες του 20ου ετήσιου Συνεδρίου
HealthWorld του ΕλληνοΑμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου (AMCHAM),
το οποίο διεξήχθη στις 25 και 26 Οκτωβρίου, με γενικό θέμα «Pandemic Crisis:
The Day After». Στη συζήτηση «Health
Insurance as a Parameter for Public
Health System Reformation» συμμετείχε ο Γιώργος Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας
της INTERAMERICAN, ο οποίος παρατήρησε ότι ο μέσος πολίτης στην Ελλάδα πληρώνει δύο ή τρεις φορές για
τις ίδιες παροχές, λόγω των παράλληλων μη-συνεργαζόμενων συστημάτων.
Επίσης, τόνισε την ανάγκη για έμφαση
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
και για συνεργασίες που ζητούν την
ιδιωτική ασφάλιση -με insurance plus
services και νέους φορείς, σε μια νέα
πραγματικότητα που αναδεικνύει έντονα τόσο την ανάγκη υποστήριξης, σε

W

ith a significant and active role
INTERAMERICAN participated
in the 20th annual HealthWorld
Conference organized by AMCHAM,
which took place on October 25 and 26.
The conference was entitled “Pandemic
Crisis: The Day After”. Mr. Giorgos
Veliotes, Life & Health General Manager
of INTERAMERICAN, joined the panel
“Health Insurance as a Parameter for
Public Health System Reformation”, in
which he pointed out that the average
Greek citizen is obliged to pay two or
even three times more for the same
health benefits, due to the existence of
parallel and non-cooperating systems,
in public and private health sectors.
Furthermore, Mr. Veliotes underlined
the need for emphasis on primary
health services and the need for
partnerships between the public and
the private sector - including insurance
plus services and new institutions–

τομείς όπως η ψυχική υγεία, αλλά και
εξειδίκευσης και ειδικών υποδομών, για
τη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου. Ο επικεφαλής των ασφαλίσεων
Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN
επεσήμανε ακόμα πως θα χρειαστεί
χρόνος για να κτιστεί ένα νέο πλαίσιο
ενιαίου Συστήματος Υγείας με μοιρασμένο το βάρος μεταξύ δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα, αναφερόμενος
στο παράδειγμα της Ολλανδίας όπου
η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση απαίτησε περίπου μια δεκαπενταετία. Επίσης, ανέδειξε ως θετικό
σημείο προόδου την προσπάθεια που
γίνεται για να προχωρήσουν τα DRG
(Diagnosis-Related Groups), ενώ αναφέρθηκε και στη διεθνή εμπειρία της
INTERAMERICAN μέσα στην κοινοπραξία της EURAPCO, όπου η μεγάλη πρόκληση πλέον είναι τα ψηφιακά έργα, με
σημαντική εξέλιξη κατά την περίοδο
της πανδημίας.

George Veliotes, Life & Health General
Manager of INTERAMERICAN with Yiannis
Yfantopoulos, panel coordinator, Professor
Emeritus of Health Economics at the National
& Kapodistrian University of Athens.

as we are in front of a new era that
strongly highlights the need for support
in areas, such as mental health, but also
specialization and special infrastructure
in the diagnosis and treatment of
cancer. The Head of Life & Health of
INTERAMERICAN pointed out that it will
take time to build a new framework of a
unified Health System with the burden
divided between public and private
sector, referring to the example of the
Netherlands where the study, design and
implementation required approximately
a time period of fifteen years. He also
highlighted as a positive point of
progress the effort made to advance
the DRGs (Diagnosis-Related Groups),
while referring to the international
experience of INTERAMERICAN within
the EURAPCO consortium, where the
big challenge is now digital projects,
with significant development during the
pandemic period.

Yiannis Roundos, Corporate Affairs,
Communications & Responsibility Leader,
with president Nikolas Bakatselos and Ilias
Spirtounias, general manager of AMCHAM,
during the sponsors’ award event
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NEW
MEMBER
Ask2Travel agency was founded in 2011
and is a member of the Lino Group
(Lino S.A, Lino3D Ahead RM, Yachts Sailing). Our services are provided by
highly trained and experienced partners,
thus ensuring maximum quality in all
areas. Our company, with offices in
Greece and Turkey, offers ticketing and
accommodation services worldwide.

ONLINE B2B TRAVEL
PROVIDER
Η εταιρεία Ask2Travel ιδρύθηκε το
2011 και είναι μέλος του Lino Group
(Lino S.A, Lino3D, Ahead RM,
Yachts-Sailing). Οι υπηρεσίες μας
παρέχονται από άρτια καταρτισμένους και έμπειρους συνεργάτες,
διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη
ποιότητα σε όλους τους τομείς.
Η εταιρεία μας διαθέτει γραφεία
στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
Η εταιρεία είναι συμβεβλημένη
στους ακόλουθους οργανισμούς:
• Διαπιστευμένο μέλος στη Διεθνή
Ένωση Αεροπορικών
Μεταφορών (Ι.Α.Τ.Α.)
• Μέλος του TURSAB
(Ένωση τουρκικών πρακτορείων
ταξιδιών)
• Μέλος του Συνδέσμου Μεσιτών
και Συμβούλων Ναυτικών
(Γ.Υ.Β.Α.)
• Μέλος των Ιδιοκτητών
Ελληνικών Επαγγελματικών
Σκαφών (Η.Β.Β.Α.)
• Μέλος της Global Sustain
• Μέλος του Ινστιτούτου
Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ)
• Μέλος του Business Networking
International (BNI)
Διαδικτυακός ταξιδιωτικός
πράκτορας (ΟΤΑ)
Η Ask2Travel δραστηριοποιείται
στη μεταπώληση αεροπορικών εισιτηρίων σε ταξιδιωτικά γραφεία
και στην υιοθέτηση καινοτόμων
τεχνολογιών (Β2Β πλατφόρμα κρατήσεων). Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια,
ξενοδοχεία, μεταφορές, ενοικίαση
σκαφών αναψυχής, εκδρομές και
ενοικιάσεις αυτοκινήτων με δυνατότητα online κράτησης και υποστήριξης.
Εταιρικό ταξίδι
O ταξιδιωτικός οργανισμός Ask2Travel
εξυπηρετεί Εμπορικές & Πολυεθνικές Εταιρείες όλων των κλάδων, με

στόχο την άψογη παροχή όλων των
Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών τους παγκοσμίως. Παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και διασφαλίζουμε ότι η διαχείριση των ταξιδιών θα
γίνεται άμεσα και προπάντων αποτελεσματικά. Σχεδιάζουμε ταξίδια
όπου κάθε λεπτομέρεια συμβάλλει
στη βελτιστοποίηση του κόστους.
• Εμπορικές Εκθέσεις. Εξειδικευμένοι συνεργάτες φροντίζουν για
τη φιλοξενία και τη μεταφορά των
συμμετεχόντων (εκθετών και επισκεπτών) σε εκθέσεις.
• Εταιρικές Συναντήσεις και Εκδηλώσεις. Η έμπειρη ομάδα σε συνδυασμό με τους εξειδικευμένους
στον Οπτικοακουστικό Εξοπλισμό
συνεργάτες μας εγγυώνται τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Memberships:
• Accredited by International Air
Transport Association - I.A.T.A.
• Licensed by the Greek Ministry of
Tourism (G.M.O.T.)
• Member of TURSAB (Association of
Turkish Travel Agencies) – A class
• Member of Greek Yacht Brokers and
Consultant Association (G.Y.B.C.A.)
• Member of Hellenic Professional Yacht
Owners (H.Y.B.A.)
• Hellenic Association of Travel and
Tourist Agencies (H.A.T.T.A.)
• Member of Greek Union of Air Travel
Agencies (P.E.TA.G.A)
• Member of Global Sustain
• Member of Business Networking
International (BNI)
• Member of Institute of Sales Greece
(ISG)

Online Travel Agency (OTA)
As an established ticketing consolidator
to travel agencies, in Greece and abroad,
we offer services which include hotel
reservations, car rentals and transfers. We
can offer 24/7 flights reservations, hotels,
transfers, yachts, excursions and car
rental with online booking and support.
Business Travel
Our team of experts tends to every little
detail, undertakes the design, planning
and organization of all types of travel
service, regardless of scope or scale.
Our solutions drive savings to your travel
budget while delivering efficiency and
safety for your travelling workforce –
allowing you to take care of your business.
• Trade Fairs. Specialized partners take
care of the hospitality and transportation
of participants (exhibitors and visitors
alike) in exhibitions.
• Corporate Meetings and Events.
The experienced team in combination
with our partners, who specialize in
audiovisual equipment, guarantees the
desired results.

Ναύλωση Σκαφών Αναψυχής
Επιπλέον, οι υπηρεσίες Ask2Travel
επεκτείνονται και σε σκάφη αναψυχής. Παρέχεται η δυνατότητα
ενοικίασης όλων των τύπων σκάφων αναψυχής, με ή χωρίς πλοίαρχο.
Εισερχόμενος τουρισμός
Η Ask2Τravel δραστηριοποιείται
επίσης στον τομέα του εισερχόμενου τουρισμού και των πολυτελών ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η
εταιρεία μας είναι κορυφαίος DMC
στην Ελλάδα παρέχοντας υψηλής
ποιότητας ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες σε ταξιδιώτες
που επισκέπτονται την Ελλάδα.
Πολυτελείς εξατομικευμένες
διακοπές
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς 24 ώρες το
24ωρο. Tο προσωπικό μας είναι
στη διάθεσή σας για να εξυπηρετήσει με υπηρεσίες limo, μεταφορά με ελικόπτερο και μίνι πολυτελή
λεωφορεία, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε απαιτητικού πελάτη.
12
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Yachts Chartering
In addition, Ask2Travel services extend
to the area of yacht charters for sailing
and motor boats (motor yachts, sailing
yachts) in various ways (boat rental by
a family or group rental cabin or berth,
flotilla) and tours.
Inbound tourism
Ask2travel has become active also
in inbound tourism and luxury travel
services. Our company is a leading DMC
in Greece providing high quality travel
& tourism–related services in visiting
Greece.

We look forward to having
the opportunity of looking
after your company’s
travel requirements.
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Η Expense Reduction Analysts (ERA), που
ιδρύθηκε το 1992 στο Ηνωμένο
Βασίλειο, έχει παρουσία σε 40 χώρες
και περισσότερους από 750 partners σε
όλο τον κόσμο, και είναι παγκοσμίως
η κορυφαία εταιρεία συμβούλων στη
διαχείριση κόστους και προμηθειών.
Η ERA παρέχει συμβουλές για βελτίωση
των επιχειρηματικών πρακτικών,
σε εταιρείες όλων των μεγεθών,
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο
δημόσιο τομέα.
Τα γενικά έξοδα αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του συνολικού
κόστους των εταιρειών και λόγω
έλλειψης αγοραστικής δύναμης,
εσωτερικών πόρων ή/και εξειδίκευσης, πολύ συχνά δεν είναι
βελτιστοποιημένα. Η ERA διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στους
συγκεκριμένους τομείς δαπανών
και συνεργάζεται με μικρομεσαίες
επιχειρήσεις μέχρι και μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.
Η ERA βοηθά τις εταιρείες να αυξήσουν το περιθώριο EBITDA έως
και πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, καθιστώντας τις πιο ανταγωνιστικές, αυξάνοντας τις ταμειακές ροές για επενδύσεις, μερίσματα, πρόωρη αποπληρωμή δανείων
κ.λπ. Οι σύμβουλοι της ERA εφαρμόζουν λύσεις βασισμένες σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και
διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, καθώς έχουν εργαστεί σε
σημαντικές θέσεις από την πλευρά

των προμηθευτών στο παρελθόν.
Εκτός από την απαράμιλλη γνώση
της Παγκόσμιας Αγοράς προμηθειών, η ERA είναι μοναδική καθώς υλοποιεί και παρακολουθεί
τις λύσεις που προτείνει, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους, και
αμείβεται μέσω των εξοικονομήσεων που επιτυγχάνει.
Το γραφείο της ERA στην Αθήνα
άνοιξε πριν από περίπου δύο χρόνια με επικεφαλής τον Ηλία Αθανασίου, CFA, ο οποίος έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις C-level
και διαθέτει εκτενή εμπειρία σε
εταιρικές αναδιαρθρώσεις, εξαγορές & συγχωνεύσεις και σύνθετες χρηματοδοτήσεις. Οι πελάτες
της ERA προέρχονται από όλους
τους κλάδους και περιλαμβάνουν
γνωστά ονόματα, όπως Paul Frank,
Hilton, Bridgestone, Decathlon,
Levis, ABB, IKEA, Phizer, Franke,
κλπ.

F

ounded in 1992 in the UK, with
a presence in 40 countries and
more than 750 partners worldwide, Expense Reduction Analysts
(ERA) is the Global leading cost and
supplier management consultancy focused on delivering improved business
performance to clients of all sizes in
both the private and public sector.
Overhead costs represent approximately 20% of companies’ total costs
and due to lack of purchasing power,
internal resources and/or specialization, very often they are not optimized.
ERA provides deep industry expertise
in such business cost areas and works
with both SMEs and internationally renowned companies.

ERA helps organizations increase their
EBITDA margin by up to five (5) percentage points, making them more
competitive, increasing cash flow
generation for capex, dividends, early repayment of loans etc. ERA’s consultants implement solutions based on
international best practices and their
own specialized know-how, as they
have worked in senior positions on the
suppliers’ side in the past.
Apart from its unparalleled expertise
of the Global Supply Market, ERA is
unique in implementing and monitoring the solutions it proposes, guaranteeing their sustainability, and is
remunerated through the savings it
achieves.
15

ERA’s Athens office, which opened
almost two years ago, is headed by
Elias Athanasiou, a CFA with vast experience in various C-level positions,
having worked on corporate restructurings, M&A and elaborate financing
projects. ERA clients come from all
sectors and include well-known names,
such as Paul Frank, Hilton, Bridgestone,
Decathlon, Levis, ABB, IKEA, Phizer,
Franke, e.t.c.

For more info visit:
expensereduction.com
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GREEK EXPORTS TO THE NETHERLANDS
ROSE CONSIDERABLY IN JANUARYSEPTEMBER 2021
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας των Κάτω Χωρών για το ελληνο-ολλανδικό εμπόριο, στο διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2021, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2020, καταγράφηκε σημαντική άνοδος των ελληνικών εξαγωγών 43,45% (657 εκ. € το
2021 έναντι 458 εκ. € το 2020) καθώς
και αύξηση 11,04% των εισαγωγών. Ο
όγκος του διμερούς εμπορίου ενισχύθηκε κατά 17,61%, το εμπορικό έλλειμμα για την Ελλάδα παρέμεινε στο ίδιο
επίπεδο με πέρυσι ενώ εντυπωσιακή
υπήρξε η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών (60,24%) σε σύγκριση με το
2019 (έτος αναφοράς προ πανδημίας).
Επισημαίνεται ότι, η κάλυψη εξαγω-

γών/εισαγωγών στο εννεάμηνο σημείωσε αξιόλογη βελτίωση (33,8% το
2021 έναντι 25,4% το 2020), γεγονός
που σημαίνει ότι το ποσοστό αύξησης
των ελληνικών εξαγωγών ήταν μεγαλύτερο των εισαγωγών. Συγκεκριμένα,
όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές
ανά κατηγορία προϊόντος, τη σημαντικότερη άνοδο κατέγραψαν οι εξαγωγές πετρελαιοειδών, φαρμάκων (κύριο
εξαγώμενο ελληνικό προϊόν μαζί με
τα οπωροκηπευτικά), μεταλλευμάτων,
ιχθυηρών, παρασκευασμάτων διατροφής και ηλεκτρικών μηχανημάτων ενώ,
ως προς τις εισαγωγές ολλανδικών
προϊόντων στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν είδη ενδυμασίας, οχήματα και φάρμακα.

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Αξία σε εκατ. €

Ιαν. - Σεπτ.

Ιαν. - Σεπτ.

Ιαν. - Σεπτ.

Μεταβολή

Μεταβολή

2019

2020

2021

2021 / 20 %

2021 / 19 %

Εξαγωγές

410

458

657

43,45

60,24

Εισαγωγές

1.769

1.802

2.001

11,04

13,11

Όγκος

2.179

2.260

2.658

17,61

21,99

Ισοζύγιο

-1.359

-1.344

-1.344

-

1,10

Κάλυψη εξαγ. /
εισαγ.

23,2%

25,4%

33,8%

Dutch Statistical Authority provisional
data on bilateral trade between
Greece and the Netherlands show
that between January and September
2021, compared to the same period
in 2020, Greek exports augmented
significantly by 43.45% (657 million €
in 2021 as opposed to 458 million €
in 2020) and that, moreover, imports
picked up by 11.04%. Bilateral trade
volume rose by 17.61%, with the yearon-year trade deficit still the same for
Greece and a major increase of Greek
exports (60.24%) compared to 2019
(the pre-pandemic reference year).
Let it be highlighted that the export/

import ratio over the 9month period
improved considerably (from 25.4% in
2020 to 33.8% in 2021), which actually
signifies that the rate of increase for
Greek exports was higher than that
of imports. Indeed, the following
categories improved their standing as
far as Greek exports were concerned:
petroleum products, pharmaceuticals
(the pinnacle of Greek exports to
the Netherlands along with fruits
and vegetables), ore, fisheries, food
products and electrical machinery. As
for Dutch exports to Greece, articles of
apparel, vehicles and pharmaceuticals
topped the list.
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«DOING BUSINESS IN BELGIUM
AND THE NETHERLANDS»

Opportunities to strengthen trade relations
between the two countries
Ο κύκλος της επιτυχημένης σειράς εξαγωγικών
webinars «Doing Business in –Covid 19 Challenges &
Opportunities» ολοκληρώθηκε για τη φετινή χρονιά,
με το 15ο webinar με τίτλο «Doing Business in Belgium
and the Netherlands», το οποίο διοργάνωσε την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), σε
συνεργασία με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Ελληνικών Πρεσβειών στις δύο
χώρες.

The successful series of export-oriented webinars on
«Doing Business in – Covid 19 Challenges & Opportunities» came to a close for 2021 with the 15th webinar, Doing Business in Belgium and the Netherlands, which was
held on Wednesday December the 15th by Enterprise
Greece in cooperation with the Offices of Economic and
Commercial Affairs of the Greek Embassies in both the
aforementioned countries.
With more than 140 registered to attend, participants
had the opportunity to discuss the excellent level of
cooperation between Greece and Belgium as well as
Greece and the Netherlands, especially in the food &
beverage sector and the cosmetics industry, and to,
moreover, talk about current scope to further enhance
trade relations.

Οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους
140 και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το πολύ
καλό επίπεδο συνεργασίας της Ελλάδος με το Βέλγιο
και την Ολλανδία, ιδιαίτερα στους Κλάδους Τροφίμων/Ποτών και Καλλυντικών, αλλά και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται για περαιτέρω ενίσχυση των
εμπορικών τους σχέσεων.

The Advisors for Economic and Commercial Affairs
in the Greek Embassies, in Brussels and the Hague,
touched on the special features of the Dutch and the
Belgian market, while, at the same time, elaborating on
prospects for marketing more Greek products in both
countries.

Οι Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
των Πρεσβειών μας στις Βρυξέλλες και τη Χάγη, αναφέρθηκαν επίσης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που
παρουσιάζουν οι αγορές του Βελγίου και της Ολλανδίας, ενώ παράλληλα έκαναν αναφορά στις προοπτικές διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων, στα κανάλια διανομής των δύο χωρών.

In her own statement, Betty Alexandropoulou, CEO of
Enterprise Greece, said that ‘’Belgium and the Netherlands are, no doubt, two countries fundamental to the
European economy and are, therefore, part of our strategic focus in Enterprise Greece, aimed at developing
Greek exports. Hopefully, today’s event equipped Greek
businesses with powerful tools they need to approach
such markets in a more targeted manner to boost their
sales further.’’

Σε δήλωσή της, η Εντεταλμένη Σύμβουλος της
Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, ανέφερε: «Το Βέλγιο και η Ολλανδία είναι δύο χώρες που
αποτελούν αδιαμφισβήτητα, βασική πτυχή της ευρωπαϊκής οικονομίας και για αυτό είναι μέρος της στρατηγικής μας στόχευσης στην Enterprise Greece για
την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών. Ευελπιστώ
ότι η σημερινή εκδήλωση έδωσε σημαντικά και απαραίτητα εφόδια στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να
προσεγγίσουν αυτές τις αγορές πιο στοχευμένα και
να αναπτύξουν περαιτέρω τις πωλήσεις τους».

BELGIUM
A multi-cultural country, the administrative center of
the European Union and a hub with top-notch infrastructure, Belgium is a major market for Greece. With
a Greek diaspora of over 40,000 and Greek products
winning ever more Belgian consumers over, prospects
for further improving our bilateral commercial relations
are looking up.

ΒΕΛΓΙΟ
Μια πολυπολιτισμική χώρα, διοικητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμετακομιστικό κέντρο με
υψηλού επιπέδου υποδομές, το Βέλγιο, αποτελεί σημαντική αγορά για την Ελλάδα. Με την ελληνική Ομογένεια να φτάνει τις 40.000 και τα ελληνικά προϊόντα
να κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις των
Βέλγων καταναλωτών, η προοπτική για περαιτέρω
ανάπτυξη των εμπορικών μας σχέσεων, είναι θετική.

Tobacco and tobacco products, fruits and vegetables,
dairy products, plastic materials, pharmaceuticals, electrical and mechanical equipment are some of the core
products Greece is actually exporting to Belgium. Indeed, the penetration rate for Greek products into the
Belgian market has been on the rise, especially for food
products, a fact corroborated during this particular
event. Belgian consumers have a clear preference for
organic farming produce as well as for innovative Greek

Καπνά -προϊόντα καπνού, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, πλαστικές ύλες, φαρμακευτικά, ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, είναι μερικά
από τα βασικά προϊόντα που εξάγει εκεί η χώρα μας.
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products, which already have
a place in their market.

Παρατηρείται μάλιστα αυξανόμενη διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στη
βελγική αγορά, κυρίως διατροφικών,
όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου. Οι Βέλγοι καταναλωτές, δείχνουν επίσης σαφή προτίμηση
σε προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας,
καθώς και σε νέα καινοτόμα ελληνικά
προϊόντα, τα οποία παρουσιάζονται
στην αγορά.
Το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας
των δύο χωρών αλλά και τις προοπτικές για περαιτέρω βελτίωσή τους,
επιβεβαίωσε με δηλώσεις του και ο
Σύμβουλος Α' Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδος στις Βρυξέλλες, Αναστάσιος
Παπαθωμάς: «Η βελτίωση των ελληνο-βελγικών σχέσεων και το διαρκώς
αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα προς
την χώρα μας (με εξαίρεση το 2020
λόγω της πανδημίας), δεν έχει επαρκώς αξιοποιηθεί από τις ελληνικές
επιχειρήσεις σε ότι αφορά τις εξαγωγές, όπου τα περιθώρια ανάπτυξης
είναι σημαντικά. Η βελγική αγορά είναι ώριμη, ανοικτή αγορά, με κάποιες
ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν
υπόψη από τις ελληνικές επιχειρήσεις
στα πλαίσια μιας μακροχρόνιας στρατηγικής».
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Φρούτα, λαχανικά και φάρμακα, βρίσκονται στην κορυφή των ελληνικών

εξαγωγών στην Ολλανδία, σύμφωνα με
τα στοιχεία της ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας, γεγονός που επιβεβαιώνει τους εξαιρετικούς, εμπορικούς
δεσμούς των δύο χωρών. Η Ολλανδία
είναι το μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κέντρο της Ευρώπης, κατέχοντας
επίσης το 57% των αμερικανικών και
ασιατικών Ευρωπαϊκών Κέντρων Διανομής. Το εξαγωγικό εμπόριο, αποτελεί την κινητήριο δύναμη της ολλανδικής οικονομίας, φτάνοντας το 75% του
ΑΕΠ, ενώ θεωρείται η 4η εισαγωγική
δύναμη στην ΕΕ.
Το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2021, υπήρξε αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 43,5%, ενώ το διαρκώς αυξανόμενο, τουριστικό ρεύμα
προς τη χώρα μας, στρέφει όλο και περισσότερους Ολλανδούς καταναλωτές στα ελληνικά προϊόντα.
Όπως όμως τονίστηκε κατά τη διάρκεια
του webinar, οι ελληνικές επιχειρήσεις
πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη λειτουργία μιας μεγάλης και
ιδιαίτερα οργανωμένης αγοράς, όπως
είναι η ολλανδική. Αυτό επισήμανε
μεταξύ άλλων στην ομιλία του και ο
Σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Χάγη, Ευάγγελος ∆αϊρετζής:
«Η Ολλανδία είναι η έκτη μεγαλύτερη
οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως διεθνής διαμετακομιστικός κόμβος. Πρό-
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κειται για μια ανταγωνιστική οικονομία
με υψηλού εισοδήματος καταναλωτές που αναζητούν ποιοτικά προϊόντα
και όπου τα ελληνικά πιστοποιημένα
προϊόντα διαθέτουν αξιόλογες προοπτικές. Η σημαντική αύξηση των εξαγωγών μας το 2021 είναι αποτέλεσμα
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και της αξιόλογης
και συστηματικής προσπάθειας που
καταβάλλουν οι Έλληνες εξαγωγείς.
Συνεργατικά εξαγωγικά σχήματα θα
επετύγχαναν αυξημένη παραγωγικότητα, σταθερή ποιότητα καθώς και
περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής, διευκολύνοντας έτσι την είσοδο και εδραίωση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στην αγορά της
Ολλανδίας. Προς τούτο η καθιέρωση
ελληνικού σήματος ποιότητας («brand
name») θα συντελούσε στην αναγνωρισιμότητα των αδιαμφισβήτητα ποιοτικών μας προϊόντων».
Enterprise Greece
Η Εταιρεία Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος
εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα
και την προώθηση των εξαγωγών, με
στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να
προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά
προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.

Nevertheless, as was highlighted during the webinar,
Greek businesses must be
ready to deal with a big and
well-structured market, such
as the Dutch, which is what
Evangelos Dairetzis, Advisor
at the Economic and Commercial Affairs Office in the Embassy of the Hellenic Republic, stated. «The Netherlands
is the 6th biggest economy in
the EU, it plays a key role as an
international transit hub, it is
a competitive economy with
high-end consumers looking
for quality products and it
offers certified Greek products remarkable prospects.
The significant rise in our
exports to the Netherlands
over 2021 is both the result of
competitive Greek products
and the worthy and systematic efforts of Greek exporters. Collaborative exporting
schemes should help achieve
increased productivity, standardize quality and lead to an
additional drop in production
costs, therefore facilitating
the entry and consolidation
of Greek export businesses in
the Dutch market. To that end,
the establishment of a «Greek
brand name» would facilitate
the recognisability of our indisputable quality products».

The excellent level of cooperation between the two
countries but also prospects
for further amelioration were
confirmed by Anastassios Papathomas, 1st Advisor at the
Economic and Commercial
Affairs Office in the Embassy of the Hellenic Republic in
Brussels, who stated that «the
improvement in bilateral relations and the ever-increasing
tourist flows from Belgium to
Greece (except for the year
2020, owing to the pandemic) have yet to be fully utilized
by the Greek companies as
far as exports are concerned
as there is great scope for
growth there. The Belgian
market is a mature, open market with certain specificities
that Greek businesses must
take into account in the context of a long-term strategy».
THE NETHERLANDS
Fruits, vegetables and pharmaceutical products are at
the top of the list of Greek
exports to the Netherlands,
according to the Dutch Statistical Authority’s official data,
a fact that confirms the excellent level of trade relations
between the two countries.
The Netherlands, the 4th biggest importer in the EU, is the
biggest transit hub in Europe,
and has 57% of American and
Asian distribution centres on
the Continent. Exports are the
Dutch economy’s locomotive
with 75% of the GDP.

Enterprise Greece
Enterprise Greece is the official investment and trade
promotion agency of the
Greek State, operating under
the auspices of the Ministry
of Foreign Affairs. A gateway
to the opportunities Greece
offers, it provides foreign investors with a one-stop shop
for information, consulting,
and assistance through every
phase of their investment projects, while promoting Greek
products and services in international markets.

Between January and September 2021, Greek exports
to the Netherlands grew
by 43.5%, while an increasing flow of Dutch tourists to
Greece has been turning the
attention of more people to
Greek products.
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VCOMPANY :
GROWTH AMIDST THE PANDEMIC

Vangelis
Gegos
CEO
VCompany

Δ

υναμική ανάπτυξη σημείωσε μέσα στο 2021 η
εταιρεία VCOMPANY, διαθέτοντας στην ελληνική
αγορά των σουπερμάρκετ νέα, ποιοτικά και οικονομικά προϊόντα.

In 2021, VCOMPANY grew at a very dynamic pace by
catering to the needs of Greek supermarkets, providing
them with affordable, top quality products.
Actually, VCOMPANY inaugurated its collaboration with
SKLAVENITIS and MARKET IN, supplying both with Greek
‘’1821’’ wines, and agreed to provide the MASOUTIS
supermarket chain with apparel and ELOMAS Group with
private label products.

Συγκεκριμένα, η VCOMPANY ξεκίνησε μια δυναμική
συνεργασία με τον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ και τα MARKET IN,
προμηθεύοντάς τους τα άριστα ελληνικά κρασιά «1821»,
ενώ παράλληλα έκλεισε συμφωνίες με τα σουπερμάρκετ
ΜΑΣΟΥΤΗΣ για είδη ρουχισμού και με τον Όμιλο ΕΛΟΜΑΣ για προϊόντα private label.

For 2022 its aim is to further develop and expand by
adding new customers and novel, qualitative products to
its portfolio.
Indeed the company’s turnover for 2021, compared to
the previous year, tripled as the acquisition of new clients
gave it impetus while the majority of consumers continue
to purchase goods based on quality and the value they
offer.
«Value for Money” is and always shall be for VCOMPANY
its top criterion in choosing its suppliers and Vangelis
Gegos is expecting more growth in 2022, with the
corporate strategy becoming more aggressive while, at
the same time, looking forward to more partnerships and
even more innovative products.

Στόχος της εταιρείας μέσα στο 2022 είναι η περαιτέρω
ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου της με νέους πελάτες και καινούρια, ποιοτικά προϊόντα.
Ο τζίρος το 2021, συγκριτικά με το 2020, τριπλασιάστηκε
καθώς οι νέοι πελάτες έδωσαν ώθηση και ανάπτυξη στην
εταιρεία, ενώ η πλειοψηφία των καταναλωτών εξακολουθεί να αγοράζει τρόφιμα και άλλα είδη με βασικά κριτήρια
την ποιότητα και την αξία που προσφέρουν. Το «Value for
Money” είναι και θα είναι για την VCOMPANY το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής των προμηθευτών της.
Ο κ. Βαγγέλης Γέγος προσδοκά ακόμα μεγαλύτερη
ανάπτυξη μέσα στο 2022, με τη στρατηγική της εταιρείας
να είναι ακόμα πιο επιθετική, προσβλέποντας σε νέες
συνεργασίες και καινοτόμα προϊόντα.

nnhellas.gr
info

https://vcompany.gr/etairia/
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OMMA
CELEBRATES ITS 30 YEARS OF SERVICE
AND CONTRIBUTION TO SCIENCE
Tο ετήσιο συνέδριο του
ΟΜΜΑ - Οφθαλμολογικού
Ινστιτούτου Αθηνών πραγματοποιήθηκε και φέτος στο
Μέγαρο Μουσικής, όπου και
εορτάστηκαν τα 30 χρόνια
προσφοράς του.
Στο συνέδριο που έλαβε
χώρα 17-18 Δεκεμβρίου 2021,
υπό την αιγίδα του Ελληνικού Κολεγίου Οφθαλμολογίας και με τη συμμετοχή
οφθαλμιάτρων με σημαντικές διακρίσεις από όλον
τον κόσμο, ο Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
και Περιφερειάρχης Αττικής
κ. Γ. Πατούλης και ο Πρό-

εδρος του Ελληνικού Κολεγίου Οφθαλμολογίας κ.
I. Aσλανίδης απένειμαν το
βραβείο Βατάκα σε τρεις
από τους ιδρυτές του Κέντρου για το σπουδαίο επιστημονικό τους έργο.
Όπως τόνισε ο Διευθύνων
Σύμβουλος του ΟMMA κ. Ι.
Δατσέρης, το Ινστιτούτο θα
συνεχίσει να εξοπλίζεται
με τα τελευταίας γενιάς ιατρικά μηχανήματα, με σκοπό πάντα να προσφέρει
όπλα στους συναδέρφους
για πλήρεις διαγνώσεις και
στους ασθενείς αποτελεσματικές θεραπείες.

The annual Conference of
OMMA, the Eye Institute of
Athens celebrating its 30 years
of service and contribution to
science, was held for yet another year at the Athens Concert Hall.
At the Conference, which took
place on December 17-18, 2021
under the auspices of the Hellenic College of Ophthalmology and in the presence of
world-renowned eye doctors,
Mr. G.Patoulis, President of the
Athens Medical Association
and Regional Governor of Attica, along with Mr. I.Aslanides,

President of the Hellenic College of Ophthalmology, presented three of OMMA’s founders with the Vatakas award in
acknowledgement of their important scientific work.
Mr. I. Datseris, CEO of OMMA,
underscored that the Institute
is bound to continue equipping
itself with the latest, state-ofthe-art, medical machinery,
always aiming to provide colleagues with tools for integrated solutions and diagnosis and
efficacious treatment to patients.
22
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We are excited to announce that the

Panorama
of Entrepreneurship
& Career Development
is coming again!

And we couldn’t be more eager for our
second Virtual Business Day on January 14, 2022 at 17:00.
If you are 18 to 30 years old, young student or a graduate of Chemistry, Pharmacy, Biology and Chemical Engineering, join us, meet our team, participate
in a recruitment process simulation and
discuss the importance of research,
innovation and science in the current
business environment.
Register now:
https://lnkd.in/dY-XxEHQ

FUNDING
OPPORTUNITIES FOR
GREEK BUSINESSΕS’
GROWTH AND
DEVELOPMENT

Costas Vamvakas
CEO at VK PREMIUM
Business Consultants Ltd

Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα προσφέρουν στις ελληνικές επιχειρήσεις εξαιρετικές
ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, το ΕΣΠΑ 2021-2027,
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς
και το ανανεωμένο πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων προσφέρουν ενισχύσεις με τη μορφή επιδοτήσεων, κινήτρων πρόσληψης εργαζομένων,
φορολογικών απαλλαγών και χαμηλότοκων δανείων.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραπάνω ενισχύσεις και να χρηματοδοτήσουν έως
το 75% των δαπανών τους σε τομείς όπως:
• ο ψηφιακός μετασχηματισμός
• η ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση
του ενεργειακού αποτυπώματος
• ενίσχυση της καινοτομίας, έρευνας & ανάπτυξης
• εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
• νέες προσλήψεις και εκπαίδευση προσωπικού
• αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος
Η συνεργασία του κάθε επιχειρηματία με ένα κορυφαίο και αξιόπιστο γραφείο συμβούλων όπως
η VK PREMIUM είναι καίριας σημασίας, ώστε να
υπάρχει άμεση ενημέρωση και καθοδήγηση.
Στην VK PREMIUM αναλύουμε τις ανάγκες της
επιχείρησης, γνωρίζουμε σε βάθος κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο και με τον τρόπο αυτό καθοδηγούμε στην επιλογή του προγράμματος που θα
ωφελήσει στο μέγιστο την εκάστοτε επιχείρηση.
Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για τα παραπάνω αναπτυξιακά προγράμματα με σχεδόν 100% επιτυχία στις εγκρίσεις.

The available funding tools provide excellent
opportunities for Greek companies to grow
and improve their competitiveness.
The Strategic Investments Framework, the
Investment Incentives Law, the National
Strategic Reference Framework (ESPA 20212027) and the National
Recovery and Resilience Plan offer incentives
in the form of subsidies, grants, tax
exemptions, or low interest rate loans.
Enterprises can take advantage of the above
financial aid instruments that can subsidize
up to 75% of their operating costs.
Areas that can be subsidized:
• digital transformation
• transition to green energy usage and
improvement of their environmental footprint
• innovation, research & development
• business extroversion
• new staff hiring and training
• upgrade of tourist product offering
Each company could be greatly benefited
from the cooperation and support provided
from a top and reliable business consultant,
such as VK PREMIUM.
At VK PREMIUM we analyze the needs of
each company, we know in depth all the
funding tools and we provide guidance in
choosing the funding tool that will benefit
the most each business.
VK PREMIUM Business Consultants possess
significant experience and know how in
the above-mentioned investment incentive
programs, being the only office in Greece
that has almost 100% success rate on the
approvals for the respective applications.

For more info:

www.vkpremium.com
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ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ ΕΦΑΡΜΟΓΉ
ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ
ΣΤΟ SUSTAINABILITY

Αναστάσιος Σπανίδης,
CEO της Generation Y,
Μιχάλης Σπανός,
CEO της Global Sustain.

Global Sustain και
Generation Y ενώνουν τις
δυνάμεις τους!
Σε στρατηγική σύμπραξη
προχωρούν η Generation
Y και η Global Sustain,
θέλοντας να προωθήσουν
το μήνυμα ότι ο ψηφιακός
μετασχηματισμός είναι
τόσο απαραίτητος όσο και
ο μετασχηματισμός σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης.
Όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση, οι
δύο εταιρείες σκοπεύουν
να ενισχύσουν σημαντικά
τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο δίκτυο
εταιρειών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που
αποτελούν μέλη της Global
Sustain, ειδικά με την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG
(E-Environment, S-Social,
G-Governance), στοχεύοντας στη βελτίωση των επιδόσεών τους όσον αφορά
τη βιωσιμότητα.
Η στρατηγική αυτή συνεργασία ανάμεσα στην
Generation Y και στην
Global Sustain βρέθηκε
στο επίκεντρο της εκδήλωσης με θέμα: «Digitalising
Sustainability». Στο πλαίσιο
της εκδήλωσης, ο κ. Σωτήρης Συρμακέζης, Digital

Transformation Advisor,
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας
ότι «οι εταιρείες οι οποίες
δεν θα προχωρήσουν σε
ψηφιακό μετασχηματισμό,
ουσιαστικά θα μείνουν
εκτός αγοράς».
Ο κ. Μιχάλης Σπανός,
διευθύνων σύμβουλος της
Global Sustain, επισήμανε ότι μέσα από αυτή τη

αφετέρου δε την ψηφιακή
τους ενσωμάτωση, διαχείριση και επικοινωνία. Στόχος
μας είναι να απευθυνθούμε
σε ένα ευρύτερο μέρος της
αγοράς, ειδικά αυτό των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αναμένεται
να επηρεαστούν σημαντικά
τόσο από τις εξελίξεις σε
ρυθμιστικό επίπεδο, αλλά
και λόγω των βέλτιστων
πλέον πρακτικών της αγοράς και των τάσεων που
διαμορφώνονται».
Ο κ. Αναστάσιος Σπανίδης,
διευθύνων σύμβουλος της
Generation Y, επισήμανε
πως «η Generation Y ως
στρατηγικός εταίρος της
Global Sustain αναμένεται
να συνεισφέρει σημαντικά στη διαμόρφωση μιας
νέας εμπειρίας των μελών
του δικτύου με σκοπό τη
δημιουργία ενός επιχειρηματικού και κοινωνικού
οικοσυστήματος όπου οι
συνέργειες, η δικτύωση,
η ενημέρωση και η γνώση
θα αποτελούν βασικούς
άξονες. Η επιχειρηματική
μας αυτή κίνηση αποδεικνύει έμπρακτα πως η
βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί
να επιτευχθεί μέσω ωφέλιμων συνεργασιών, οι οποίες

οι εταιρείες
οι οποίες δεν θα
προχωρήσουν
σε ψηφιακό
μετασχηματισμό,
ουσιαστικά θα
μείνουν εκτός
αγοράς.
συμμαχία «σκοπεύουμε να
προσφέρουμε μια αναβαθμισμένη σειρά υπηρεσιών
και προϊόντων στα μέλη
μας, με άξονα αφενός τα
κριτήρια και δεδομένα ESG
26

μπορούν να συμβάλουν
καθοριστικά στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος».
Η Generation Y –
International eBusiness Hub
είμαι μία αμιγώς πολυεθνική εταιρεία στον τομέα
ολοκληρωμένων λύσεων
ψηφιακού μετασχηματισμού και ηλεκτρονικού
επιχειρείν, που παρέχει
υπηρεσίες σε όλον τον κόσμο, διατηρώντας γραφεία
σε 10 χώρες.
Η Global Sustain παρέχει
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών
και λύσεων υποστηρίζοντας
τα μέλη και τους πελάτες
της να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους με βάση το τρίπτυχο οικονομική ανάπτυξη,
κοινωνική υπευθυνότητα
και περιβαλλοντική ευθύν .
Με έδρα το Λονδίνο και την
Αθήνα και παρουσία στο
Βερολίνο, τις Βρυξέλλες,
το Κάιρο και τη Λευκωσία,
η Global Sustain προσφέρει
καινοτόμες διαδικτυακές
και off-line υπηρεσίες που
σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την εταιρική ευθύνη,
τις ESG επενδύσεις και την
υπεύθυνη χρηματοδότηση.

brandιng
prιnt
web
desιgn
packagιng
NIKOLAS ATHANASIADIS, a Creative Art Director with 30 years
experience in the field of communication. He has worked in several
large, well-known multinational advertising agencies (Leo Burnett,
BBDO Athens, MacCan Erickson, Ashley & Holmes), creative and
digital agencies. As Creative Art Director he has established
communication material on Art as well as on Copy level for a very
large number of products and also a huge product range.

UNIFLAME, HEDA, PROVIO ICE CREAMS, OTE/COSMOTE,
FORTHNET/NOVA, EVGA(ICE CREAMS), REFRESH JUICES,
ΕΚΟ, ELAIS, LAIKI BANK, HALKOR, BMW, XALIVOURGIKI,
IVI, MINI HELLAS, ΕLBISCO, LAY’S, STARBUCKS, TASTY,
MAKRO, MLS, SEPE. EPSYPE, PLESIO, ΑΚΤΟ, SPELL MEGACLUB. JOHNSON & JOHNSON, ΕLBISCO, SEAT, ZAGORI,
PANOUTRON, ΒΕΝCKISER, E∆RΑ, ARSENIS VILDIRIDIS,
CAFEKAFE, SMART ART IN GREECE, SWEET SUITE IN
GREECE, MISS COCO, PANOUTRON, MASIF WOOD,
PURELOGICOL COSMETICS, FITNESS GAMES, ATTIKI
ODOS. TENGA, PIZZA HUT, KALAMEA FOODS, PITTAS
PITTA. VICHY, ADVANCED BEBA COSMETICS, PETITE
FLEUR. STOLICHNAYA, NIPPON, CHRISTMAS FACTORY,
AGAIN CONDOMS, FOSS PRODUCTIONS, IQ KIDS
(SOCIAL MEDIA), IQ SHOES (SOCIAL MEDIA), MEDISEI
(SOCIAL MEDIA), PANTHENOL EXTRA (SOCIAL MEDIA),
KAISER (SOCIAL MEDIA), MD PROFESSIONEL (SOCIAL
MEDIA), ΑDΜHΕ, GREEN CAMP, MAMA KNOWS. MARA
MILONOPOULOU JEWELRY, TAX IN ORDER, OGILVY
ONE, VIOLOGIKI AGORA, ΝΟEΜOΝ, ΑLPHA BANK, GREE
AIRCONDITIONS, JANSSEN PHARMACEUTICAL, FOTIDOU
PHARMACY, SCALA VINOTECA, MYTWINS.GR, 11898.

6977 239 098
nikatan1970@gmail.com

This edition is supported by:

LOYALTY CLUB OF HEDA MEMBER TO MEMBER OFFERS
All HEDA members have the opportunity to offer their services or products, at special members’ rates, to other members of the Association.
The offers will be posted on the «Loyalty» page of our website: Loyalty Club Of Heda.
heda@heda.com.gr, http://www.heda.com.gr | Facebook: www.facebook.com/hellenic.dutch.association
Become A Member: http://www.heda.com.gr/members/become-a-member

