ISSUE#30
JULY 2022

www.heda.com.gr

Happy 30
Edition!!

th

We dedicate this special 30th edition
cover to all our members and
associates, who have worked with
us all these years and contributed
to our magazine, helping us bring
every issue to life

CONTENTS

6_

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

BoD Re-elected by HeDA
General Assembly

5

Editorial

6

BoD Re-elected
by HeDA General
Assembly

8

Sofoklis Yiannacou,
Chairman of the
Board of Directors
& CFO, AB
Vassilopoulos

10

Joist innovation park

11

Insurance innovation
in action

12

The national pavilion
of the Netherlands at
the Poseidonia 2022

14

16

Official launch of SDG
House Greece

19

The first “Green” car
insurance policy in
Greece By Anytime

20

Summer Soiree 2022

22

Up tp 70% grants
for investments in
manufacturing &
tourism sectors

11_

Interamerican
Innovation Hub

23

26 Greek exporters
made an impression
at the International
Private Label Fair
(PLMA) 2022

26

Global Sustain Rating
App

The national pavilion of the
Netherlands at the Poseidonia 2022

Inzeb, the new
member of the Board
of Directors

THE QUARTERLY REVIEW OF THE
HELLENIC- DUTCH ASSOCIATION
OF COMMERCE AND INDUSTRY

12_

For Press Releases, Articles,
Advertisements & Subscriptions,
please contact:
Mrs. Sofia Flamourtzoglou,
Secretary General
Hellenic-Dutch Association
18 Nik. Zekakou & K. Karamanli Str.,
151 25 Maroussi, Attica, Greece
T: (+30) 210 616 6590, F: (+30) 210 616 6449,
e-mail: heda@otenet.gr
website: www.heda.com.gr

Publications Director:
Sofia Flamourtzoglou
Creative Art Director:
Nikolas Athanasiadis

PLEASE
RECYCLE
ΠΑΡΑΚΑΛOYME
ΑΝΑΚΥΚΛΩNETΕ

ISSUE#30 | July 2022

HeDA Business Review

Σ

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, υιοθετώντας νέες

L

στρατηγικές ώστε να προσφέρουν αξία στους πελάτες

ic conditions by adopting innovative strategies that add

τους, τους εργαζομένους τους και την κοινωνία.

value to customers, employees and society at large. The

ε μια εποχή αλλεπάλληλων κρίσεων, από την
οικονομική έως την υγειονομική και τώρα
την ενεργειακή, οι επιχειρήσεις καλούνται να
ανταποκριθούν στις νέες απαιτητικές

Οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία είναι πολλές,

economic or a health one and now the energy
crisis, businesses are called upon to respond
to the new and demanding socio-econom-

consequences for the world economy being multifaceted,

με την Ευρώπη να πλήττεται ιδιαίτερα από το αυξανόμενο

currently Europe in particular is being impacted due to

ενεργειακό κόστος, το συνδυασμό υψηλού πληθωρισμού
και αύξησης των επιτοκίων, καθώς και των ζητημάτων

the rising cost of energy, a combination of high inflation

εφοδιαστικής αλυσίδας, εξελίξεις οι οποίες προκαλούν

and interest rate hikes as well as supply chain issues. Such

σοβαρές ανησυχίες σε χώρες, οικονομίες, επιχειρήσεις

developments are cause for serious concern for states,

και φυσικά στους πολίτες.

economies, businesses and, certainly, the people.

Μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα προκλητικές συνθήκες,

Amidst these very challenging circumstances, HeDA ac-

ο Ελληνο-Ολλανδικός Σύνδεσμος καλείται να συμβάλει
ενεργά στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ

tively helps strengthen bilateral relations between Greece

Ελλάδας και Ολλανδίας, αποτελώντας μια δυναμική

and the Netherlands acting as a dynamic platform fostering

«πλατφόρμα» για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

enterpreneurship.

μεταξύ των δύο χωρών.

Today, more than ever before, we need to further capitalise

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, καλούμαστε να
αξιοποιήσουμε περαιτέρω αυτόν τον ισχυρό σύνδεσμο και

on this strong bond of ours and to preserve a sustainable

να διαφυλάξουμε μια βιώσιμη επιχειρηματική κουλτούρα,

business culture by promoting the productive forces of our

προάγοντας τις παραγωγικές δυνάμεις των χωρών,

countries, taking advantage of opportunities, to the best

αξιοποιώντας στο μέγιστο τις ευκαιρίες για δικτύωση,

possible extent, in favour of networking, synergies and

συνεργασία και ανάπτυξη.

growth.

Αποτελεί για εμένα μεγάλη τιμή η εκλογή μου στη θέση
του Προέδρου και ευχαριστώ όλα τα μέλη για την

It is a great honour to have been elected President and let

εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Δεσμεύομαι να

me seize this opportunity to thank all of the members for

συμβάλλω στη συνέχεια των άρρηκτων σχέσεων μεταξύ

their trust in me. I am committed to work to help keep the

των δύο χωρών, στη διατήρηση και επέκταση της

unbreakable relations of our two countries intact, to main-

εξωστρέφειας του Συνδέσμου και στη μεγαλύτερη
σύνδεσή του με την επιχειρηματική κοινότητα.

tain and broaden our outward-looking Association and to

Με τις καλύτερες ευχές μου για ένα ξένοιαστο και

connect it even more to the business community.

ειρηνικό καλοκαίρι.

May all of you have a carefree and peaceful summer.

Γιάννης Καντώρος

Yiannis Kantoros

Πρόεδρος Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού
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iving in a state of multiple crises, be it an

και Βιομηχανικού Συνδέσμου

HeDA President

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Interamerican

CEO Interamerican Group of Companies
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BoD RE-ELECTED
BY HeDA GENERAL ASSEMBLY
χουσες εταιρείες του Δ.Σ. καθώς και
την 11η εταιρεία INZEB, ως νέο μέλος
του ΔΣ.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

HeDA’s general assembly met at the
Conference Hall of Athenian Brewery,
ATHINEO in Egaleo, on Thursday May
12th 2022.

Πρόεδρος:
Γιάννης Καντώρος,
Διευθύνων Σύμβουλος
INTERAMERICAN

The main purpose of the meeting,
which was successful, was to update
HeDA members on the Association’s
actions and overall work in 2021, approve the stock-taking for 2021 and
the budget for the year 2022 and also
get the BoD and an Audit Committee
elected.

Αντιπρόεδρος:
Μαριάννα Πολιτοπούλου,
Προέδρος και Διευθύνουσα
Σύμβουλος NΝ Ηellas και ΝΝ Hellas II
Γεν. Γραμματέας:
Γεώργιος Αρκάδης,
Διευθυντής Υποκαταστήματος
Αθήνας ABN AMRO BANK NV
Tαμίας:
Παναγιώτης Μπάρας,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
PHILIPS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022, στην
αίθουσα εκδηλώσεων της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας ΑΘΗΝΕΟ, στο Αιγάλεω.
Η εκδήλωση είχε ως κεντρικό στόχο
την ενημέρωση των μελών γύρω από
τις δράσεις και τα πεπραγμένα του
έτους 2021, την έγκριση απολογισμού
2021 και προϋπολογισμού 2022 καθώς
και την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής κατόπιν διαδικασίας αρχαιρεσιών.
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόε-

δρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.
Kωνσταντίνος Μαγγιώρος καλωσόρισε και ευχαρίστησε τα μέλη για την
παρουσία τους και συνεχή υποστήριξή
τους. Τόνισε τις εξαιρετικά καρποφόρες προσπάθειες και την ουσιαστική συμβολή των μελών του Δ.Σ. στην
επιδίωξη της ανάπτυξης των διμερών
εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Ολλανδίας.
Στη συνέχεια, λόγω της λήξης της θητείας του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση
προέβη σε μυστική ψηφοφορία και
τα μέλη ανανέωσαν την εμπιστοσύνη
τους και επανεξέλεξαν τις 10 υπάρ6

Mέλη:
Andrew Kennedy,
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΑΙΣ Unilever HELLAS S.A
Κωνσταντίνος Μαγγιώρος,
Διευθύνων Σύμβουλος
FRIESLANDCAMPINA HELLAS Α.Ε.
Γεώργιος Κώτσαλος,
Founding partner
Resolute-SIGFOX-Kratiras
Σοφοκλής Γιαννακού,
Πρόεδρος ΔΣ, SVP Finance and
CFO AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Alice Κοροβέση,
Διευθύνουσα Σύμβουλος INZEB
Αλέξανδρος Δανιηλίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΘΗΝΑΪΚH
ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.
Γιώργος Θωμαΐδης,
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
CORAL Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να
εκφράσει τις ευχαριστίες του προς
όλα τα μέλη που παρέστησαν στη Συνέλευση. Θερμές ευχαριστίες στην
Αθηναϊκή Ζυθοποιία που μας φιλοξένησε για άλλη μια χρονιά στον μοναδικό χώρο του ΑΘΗΝΕΟ και μας δρόσισε
με τις υπέροχες μπύρες της, καθώς και
στην εταιρεία Jacobs Douwe Egberts
για τους μοναδικούς καφέδες της.

In his introductory remarks, Mr. Constantinos Maggioros, BoD President,
welcomed the members, thanking
them for their attendance and continuous support. He also highlighted the
BoD’s active involvement as well as its
exceptionally fruitful efforts in helping
bilateral trade and commercial relations between Greece and the Netherlands grow.
Following a secret ballot, given that
the BoD’s mandate was about to expire, the General Meeting, renewed its
confidence and trust in the outgoing
BoD by re-electing all of its 10 members and one new entrant, INZEB, as
the 11th member of the board, i.e.:
President:
Yiannis Kantoros,
CEO, INTERAMERICAN
Vice-President:
Marianna Politopoulou,
Chairman and CEO,
NN Hellas and NN Hellas II
Secretary-General:
George Arkadis,
Branch Manager/Country Executive,
ABN AMRO BANK NV Athens Branch,
Greece
Treasurer:
Panagiotis Mparas,
Chairman & Managing Director,
PHILIPS HELLAS S.A.
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Members:
Konstantinos Maggioros,
Managing Director,
FRIESLANDCAMPINA HELLAS S.A.
Andrew Kennedy,
General Manager, ELAIS - Unilever
HELLAS S.A.
George Kotsalos,
Founding partner
Resolute-SIGFOX-Kratiras
Sofoklis Yiannacou,
BoD President, SVP Finance and
CFO AB VASSILOPOULOS S.A.
George Thomaidis,
Executive Vice President, CORAL S.A.
Alexandros Daniilidis,
Managing Director,
ATHENIAN BREWERY S.A.
Alice Corovessi,
Managing Director, INZEB
The Board of Directors wishes to thank
all HeDA members who graced the
event with their presence as well as
Athenian Brewery for its warm hospitality at ATHINEO with its refreshing
beers for yet another year and Jacobs
Douwe Egberts for its uniquely flavored coffees.
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SOFOKLIS YIANNACOU,
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS & CFO, AB VASSILOPOULOS
Mr. Sofoklis Yiannacou was born in
Athens and has lived in Frankfurt,
Germany. He studied Financial &
Banking Management in the University
of Piraeus. He holds a master’s degree
in Accounting & Tax law from the
Athens University of Economics and
Business. He is a Fellow Chartered
Certified Accountant in the United
Kingdom (Association of Certified
Chartered Accountants-ACCA).
He has worked for the Geniki Bank
of Greece (Societe Generale) in
the Dealing Room and also in the
shipping industry during his studies.
He then worked for KPMG (1996-2006)
as Senior Manager in the areas of
Strategy, Corporate Finance & Merger
and Acquisitions. He then moved to
British American Group (2006-2009)
where he held the titles of Financial
Accounting and Tax Manager and
Marketing Finance Manager. He joined
AB Vassilopoulos in 2009 as Group
Finance Director, was immediately
promoted to CFO and for the next 5
years he was assigned the role of Chief
Financial Officer for Southeast Europe
being responsible for Greece, Serbia,
Romania and Albania.
Today he holds the position of
Chairman of the Board of Directors
of AB Vassilopoulos while he is also a
member of the Executive Committee
as a CFO.
In addition, Mr. Yiannacou is a member
of the Board of Directors of Public
Media-Markt where he, moreover,
holds the position of Audit Committee
Chairman.
Ο Σοφοκλής Γιαννακού γεννήθηκε
στην Αθήνα και έχει ζήσει επίσης στη
Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Σπούδασε Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Διοικητική στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Κατέχει Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και το Φορολογικό Δίκαιο από
το Πανεπιστήμιο των Αθηνών και είναι
Ορκωτός Λογιστής και Fellow Member
της Ένωσης του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών/Λογιστής του Ηνωμένου
Βασιλείου (Association of Certified
Chartered Accountants-ACCA).
Ο Σοφοκλής Γιαννακού έχει εργαστεί στη Γενική Τράπεζα της Ελλά-

δας (Societe Generale) Dealing Room
και στον κλάδο της ναυτιλίας κατά τη
διάρκεια των σπουδών του. Στη συνέχεια εργάστηκε στην KPMG (19962006) ως Διευθυντής του Συμβουλευτικού Κλάδου για θέματα Στρατηγικής,
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης &
Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Μετά
από την KPMG, εργάστηκε για τη
British American Tobacco Hellas A.E.
(2006-2009) ως Financial Accounting
και Tax Manager και Marketing Finance
Manager. Προσελήφθη το 2009 στην
ΑΒ Βασιλόπουλος ως Group Finance
Director, αμέσως προήχθη σε CFO και
στη συνέχεια διετέλεσε για 5 έτη Chief
8

Financial Officer South-Eastern Europe
με ευθύνη για Ελλάδα, Σερβία, Ρουμανία και Αλβανία.
Σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλων εταιρειών, ενώ αποτελεί μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Chief Financial
Officer. Ο κύριος Γιαννακού είναι και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Public Media-Markt, ενώ ταυτόχρονα
διατελεί και Πρόεδρος της Ελεγκτικής
Επιτροπής (Audit Committee).

www.cocomatsantorini.com
@cocomatsantorini

Coco-Mat Hotel Santorini
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JOIST INNOVATION PARK:
THE BEATING HEART OF INNOVATION
IN THE GREEK PERIPHERY
Η Θεσσαλία είναι ευρέως γνωστή για
τη συνεισφορά της στον αγροδιατροφικό τομέα της Ελλάδας. Εγχειρήματα
όπως το Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη
Λάρισα φιλοδοξούν να ενισχύσουν
την παραγωγή καινοτομίας στη περιοχή και όχι μόνο.
Το JOIST είναι το μεγαλύτερο πάρκο
καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αποτελεί εγχείρημα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) για τη δημιουργία ενός ταχέως αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος,
όπου η καινοτομία συναντά την επιχειρηματικότητα, τη βιωσιμότητα και τον
πολιτισμό. Το JOIST:

• Είναι καινοτόμο γιατί αναπτύσσει θεματικές συστάδες (clusters) που εστιάζουν στη Ψηφιακή Υγεία, την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, την Αγροδιατροφική
Τεχνολογία και τον Ψηφιακό Τουρισμό.

Most people know the region of Thessaly as the breadbasket of Greece, as
it is an agricultural powerhouse. Yet,
ventures such as the JOIST Innovation
Park in Larissa aspire to become the
place to be for innovation.
JOIST is the largest park of its kind in
Southeast Europe. It is an inspiration
of the Institute of Entrepreneurship
Development (iED) to create a thriving ecosystem where innovation meets
entrepreneurship, sustainability, and
culture.

• It is innovative because it hosts clusters focused on eHealth, EduTech, AgriTech, and eTourism.
• It is entrepreneurial as it offers private offices and co-working spaces for
businesses, startups, digital nomads,
freelance professionals to work and
collaborate.
• It is sustainable due to its bioclimatic
design and its low carbon footprint following the circular economy principles.
• It is a cultural space that hosts exhibitions and art events.

• Αφορά την επιχειρηματικότητα καθώς προσφέρει χώρους εργασίας, συνεργασίας και ανάπτυξης για εταιρίες,
νεοφυείς επιχειρήσεις, digital nomads
και ελεύθερους επαγγελματίες.
• Είναι βιώσιμο λόγω του βιοκλιματικού
του σχεδιασμού και του χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος βάσει των
αρχών της κυκλικής οικονομίας.
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• Είναι χώρος πολιτισμού καθώς φιλοξενεί εκθέσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα.
Το JOIST προσφέρει σε επιχειρήσεις
και άτομα την ευκαιρία να γίνουν ευέλικτοι, να δημιουργήσουν, να δικτυωθούν και να αναπτυχθούν. Τα παραπάνω συνθέτουν ένα παζλ προσφερόμενων υπηρεσιών τις οποίες κάθε μέλος
της κοινότητας μπορεί να προσαρμόσει στις ανάγκες του. Γνωρίστε το
JOIST, ένα phygital οικοσύστημα που
προωθεί την εργασία, τη δικτύωση,
τη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τη
δημιουργία, το παιχνίδι και την γνώση,
και την εξέλιξη.

JOIST offers opportunities for businesses and individuals to develop their
networking, flexibility, creativity and
growth. These principles make up a
unique puzzle of services that can be
tailored to the needs of each community member. Visit JOIST, a phygital
ecosystem where you can work, meet
and connect, fund, create, play & learn,
and grow.
For more info visit:
https://joistpark.eu/

INSURANCE INNOVATION IN ACTION
Σε έναν νέο συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, ο οποίος είναι
γεμάτος ευκαιρίες και προκλήσεις, η INTERAMERICAN καθοδηγείται από μια κουλτούρα καινοτομίας, η οποία οραματίζεται το μέλλον. Η INTERAMERICAN είναι μια εταιρεία με βαθιά
γνώση και εμπειρία που νοιάζεται για τις ζωές των ανθρώπων,
αναγνωρίζει και σέβεται τα θέλω και τις προτεραιότητές τους
και μπορεί ουσιαστικά να ανταποκριθεί σε αυτά. Ισχυρή και
αξιόπιστη, πάντα καινοτόμος, προχωρά πέρα από την ασφάλιση, για να εκπληρώσει την αποστολή της: να βοηθήσει τους
ανθρώπους να ζήσουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα.
Για να εξυπηρετήσουμε αυτή την αποστολή, δημιουργήσαμε
το Interamerican
Innovation Hub,
έναν κόμβο δικτύωσης, επιθυμώντας να αποτελέσει
μέρος
του
ευρύτερου
οικοσυσ τήματος καινοτομίας
στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Το
Interamerican
Innovation
Hub
έχει ως στόχο
να
συμβάλλει
στην εξέλιξη του
ασφαλισ τικού
κλάδου,
μέσω
πρωτοποριακών
προϊόντων
και
υπηρεσιών
που
εδραιώνουν την
Interamerican ως
την πλέον πελατοκεντρική εταιρία
του χώρου.
Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύουμε σε νέες λειτουργικές λύσεις που καλύπτουν
τις ανάγκες των πελατών μας, πέρα από τα παραδοσιακά όρια
της ασφάλισης σε τομείς ενδιαφέροντος όπως η φροντίδα της
τρίτης ηλικίας, τα ταξίδια, το σπίτι του μέλλοντος, η ευεξία, η
αστική κινητικότητα και η πρόσληψη ταλέντων. Αναζητούμε και
αξιολογούμε καινοτόμες ψηφιακές λύσεις μέσω επικυρωμένων business cases που φέρνουν κοντά experts της
Interamerican, νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και άλλες μεγάλες εταιρείες. Επιπλέον, με γνώμονα τους παραπάνω
τομείς ενδιαφέροντος, οργανώνουμε και συμμετέχουμε σε
forum επικοινωνίας στον τομέα της καινοτομίας και συνεργαζόμαστε με stakeholders, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν
τεχνογνωσία και πόρους για την υλοποίηση των λύσεων.
Επισκεφτείτε το website του Interamerican Innovation Hub
για να ανακαλύψετε ευκαιρίες συνεργασίας, σε μια νέα δυναμική, δημιουργική κοινότητα. https://www.interamerican.gr/
innovation-hub

In a new constantly changing world, which is full of
opportunities and challenges, INTERAMERICAN is
driven by a culture of innovation envisioning the future. A company with deep knowledge and experience that cares about people’s lives, recognizes and
respects their wants and priorities and can essentially respond. Strong and reliable, always an innovator, INTERAMERICAN is moving beyond insurance,
to fulfill its mission and to help people live safer,
longer and better.
To serve our mission, we created the Interamerican
Innovation Hub, a networking node, part of the wider
innovation
ecosystem
in
Greece
and
abroad. Interamerican
Innovation Hub
aims to be a
disruptive enabler that will
contribute
to
the insurance
industry evolution, making
Interamerican
more relevant
and
supportive to people’s
lives.
In this context, we target
new
working
solutions that
meet our customers’ needs
beyond
the
traditional insurance boundaries in areas of interest such as silver age care, traveling, future home, wellness, urban
mobility and talents recruitment. We are searching
and evaluating innovative digital solutions through
promising business cases bringing together Interamerican experts, start-ups, universities and other
large companies.
Moreover, guided by the above areas of interest, we
organize and participate in communication forums
in the field of innovation and we collaborate with
stakeholders, who can offer know-how and resources to implement solutions.
Visit the Interamerican Innovation Hub website to
discover collaboration opportunities, within our dynamic, creative community. https://www.interamerican.gr/innovation- hub
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THE NATIONAL PAVILION
OF THE NETHERLANDS
AT THE POSIDONIA 2022

Η Πρεσβεία των Κάτω Χωρών στην
Αθήνα αποτιμά ιδιαιτέρως θετικά
τη συμμετοχή στα φετινά Ποσειδώνια, όπου είχαν παρουσία συνολικά
37 ολλανδικές εταιρίες, ορισμένες
εκ των οποίων παρέστησαν δια του
πράκτορά τους, ενώ άλλες με δικό
τους σημείο προβολής και άλλες
μέσω του ΝΜΤ, της κλαδικής ένωσης
ναυτιλιακής τεχνολογίας χάρις στην
οποία κατέστη η δημιουργία του Περιπτέρου των Κάτω Χωρών εφικτή.
Η Πρέσβης κυρία Susanna Terstal
είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί όλες
τις εταιρίες, για τις οποίες παρέθεσε δεξίωση στο Περίπτερο των Κάτω
Χωρών, και δήλωσε: Τα Ποσειδώνια
προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία
στις συμμετέχουσες χώρες να συνομιλήσουν με εταίρους και συνεργάτες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, να ενισχύσουν το επιχειρησιακό
τους δίκτυο και να συζητήσουν τα
καίρια ζητήματα που θα απασχολήσουν την παγκόσμια ναυτιλία τα επόμενα έτη. Η Έκθεση μάς τοποθετεί
στο επίκεντρο της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας και της παγκόσμιας
αγοράς εταιριών ναυπηγικής, των
προμηθευτών εξοπλισμού πλοίων
και των παροχών υπηρεσιών συναφών με τη ναυτιλία.
Η Ελλάδα παραμένει κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο αφού
σήμερα, και σύμφωνα με τα πλέον

The Embassy looks back at a very successful representation of The Netherlands at the Posidonia Exhibition 2022
with 37 Dutch companies. Some were
represented through their agents, others with their own booth and others
under the wings of The Netherlands
Maritime Technology (NMT) trade association that made the National Pavilion possible.
Ambassador Susanna Terstal had the
chance to visit all the companies and
hosted a networking reception at the
Dutch Pavilion.
As the Ambassador stated “Posidonia
is an important occasion for participating companies to meet international and Greek partners, increase their
business network and discuss key issues for world shipping in the years to
come. Exhibiting at Posidonia brings
us at the center of the International
Shipping Community: a global marketplace for ship builders, suppliers of
ships’ equipment and shipping-related
services”.
Greece remains a top shipping nation
in the world, as Greek shipowners
with 5,514 ships currently control 21%
of the global fleet, in terms of capacity, according to the Union of Greek
Shipowners’ latest figures. The Greekowned merchant fleet, which represents 59% of the EU-controlled fleet,
transports cargoes between third
12

πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, οι Έλληνες πλοιοκτήτες, με 5.514 πλοία, ελέγχουν το
21% του παγκοσμίου εκτοπίσματος.
Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος,
ο οποίος αντιστοιχεί στο 59% του
στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μεταφέρει φορτία για λογαριασμό
τρίτων χωρών με πλέον του 98% της
χωρητικότητάς του, γεγονός που τον
καθιστά τον μεγαλύτερο cross trader
παγκοσμίως.
Με δεδομένη την αυξανόμενη ανησυχία για την ενεργειακή ασφάλεια
της ΕΕ, η ελληνική ναυτιλία, με δεξαμενόπλοια μεταφοράς άνθρακα, πετρελαίου, καταναλωτικών προϊόντων
και υγροποιημένου φυσικού αερίου
LNG ή LPG, είναι, επίσης, στρατηγικής σημασίας.
Και οι Κάτω Χώρες αποτελούν φορέα σπουδαίας ναυτικής παράδοσης
και καινοτομίας, την οποία καλλιεργούν προάγοντας την αριστεία σε
προϊόντα και υπηρεσίες ώστε ο στόλος τους να διαπλέει την υφήλιο με
ασφάλεια και αποδοτικότητα ενώ
περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμων και συμβάλλουν σε ένα καθαρότερο φυσικό περιβάλλον.
Πέραν του ΝΜΤ, και ο NIDV, ο συλλογικός φορέας των ολλανδικών εταιριών για την Άμυνα και την Ασφάλεια, ήταν παρών στην Έκθεση μέσω
10
επιχειρήσεων
ασχολούμενων
πρωτίστως με τον αμυντικό τομέα. Οι
επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν στο
διεθνές πρόγραμμα επιχειρηματικών
συμπράξεων Partners in Business της
Πρεσβείας που τις διευκολύνει να
κάνουν πράξη το όραμά τους στην
ελληνική αγορά μέσα από ΣΔΙΤ. Στη
διάρκεια των φετινών Ποσειδωνίων
έλαβε χώρα μια συνάντηση Β2Β με
τη συμμετοχή 25 ελληνικών επιχειρήσεων ενώ πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 80 διερευνητικές επαφές
συνεργασίας.

countries with more than 98% of its
fleet capacity, making it the world’s
largest cross trader.
Amidst increasing EU energy security
concerns, Greek shipping, particularly
its coal carriers, oil tankers, product
tankers, and LNG/LPG carriers, are
also strategically important.
The Netherlands has a great innovative maritime tradition, too, which the
Dutch Maritime Industry safeguards
through excellence in products and
services so that vessels navigate the
globe safely and efficiently, reducing
fuel consumption and contributing to
a clean environment.
Apart from NMT, NIDV - the sector organization of the Netherlands Industries for Defense & Security was also
present through 10 naval companies
primarily engaging in the defense sector. These companies are part of the
Embassy’s Partners in Business international program that enables them
to realize their ambitions in the Greek
market in the form of a public-private
partnership. A Β2Β session was organized, in which 25 Greek companies
participated, and another 80 matchmaking meetings took place during
the Posidonia Exhibition.
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NEW ΒΟΑRD
MEMBER

WELCOME TO INZEB,
OUR NEW HEDA BOARD MEMBER
σκέψης των ειδικών μας, της μεγάλης
πείρας, της βαθιάς γνώσης των τάσεων της αγοράς ενέργειας, της εφαρμογής προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και της ικανότητας
να συνδυάζονται όλα τα ανωτέρω για
την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος υπό μορφή υπηρεσιών μεγάλης και μετρήσιμης αξίας.

Α

πό το 2014, το ΙΝΖΕΒ - Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, ανεξάρτητος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός
για ένα βιώσιμο και ενεργειακώς
ισόρροπο μέλλον, ασχολείται με τομείς όπως ενεργειακώς αποδοτικά
κτίρια και κτίρια μηδενικών εκπομπών, η χρηματοδότηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ο μετριασμός
της ενεργειακής φτώχειας και η ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων,
σε συνεργασία με μια διεπιστημονική
ομάδα εμπειρογνωμόνων που παράγει επιστημονική γνώση, ερευνητικά
αποτελέσματα και καινοτόμα πρότζεκτ.
Μέσα από τη διττή του εστίαση στις
επιπτώσεις και τις δυναμικές σχέσεις
με καίριους εμπλεκομένους και ενδιαφερόμενους σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΙΝΖΕΒ κάνει πράξη
το όραμά του για τη δημιουργία μιας
δραστήριας κοινότητας που θα συνεργάζεται προκειμένου να προσανατολίζει και να προάγει την χάραξη
ενεργειακών πολιτικών προς την κατεύθυνση του ενεργειακού ισοζυγίου
και του ενεργειακού εκδημοκρατισμού.
Το INZEB παρέχει ένα πλήρες πλαίσιο
υπηρεσιών στρατηγικής συμβουλευτικής και βιώσιμων περιβαλλοντικών
λύσεων, απόρροια της καινοτόμου

Επισκόπηση των έργων
Στα έργα στα οποία συμμετέχει σήμερα το INZEB συγκαταλέγονται το
CONGREGATE που χρηματοδοτείται
μέσω EUKI και στοχεύει στην προώθηση του ενδιαφέροντος και της
συμμετοχής στην ανακαίνιση κτιρίων
και στη δημιουργία ενεργειακών συνεταρισμών, και το SMAFIN, το οποίο
χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020 προκειμένου
να δημιουργήσει μόνιμα φόρουμ
συζήτησης μεταξύ κυβερνήσεων,
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, της βιομηχανίας, εταιριών
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και
του κατασκευαστικού τομέα, αφενός, και αφετέρου μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και ιδιοκτητών κατοικιών, προκειμένου να αναδειχτούν
οι βέλτιστες πρακτικές και να βελτιωθούν οι εθνικές πολιτικές επενδύσεων στο πεδίο της ενεργειακής
αποδοτικότητας. Στο πλαίσιο της δέσμευσής του υπέρ του μετριασμού
της ενεργειακής φτώχειας, το INZEB,
επίσης, περιλαμβάνεται μεταξύ των
εταίρων του έργου POWERPOOR,
το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του
Ορίζοντα 2020 και συντονίζεται από
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με
στόχο να αναπτύξει προγράμματα
στήριξης για ενεργειακά φτωχούς
πολίτες και να ενθαρρύνει τη χρήση
εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (λ.χ. δημιουργώντας ενεργειακές
κοινότητες/συνεταρισμούς, ή μέσω
crowdfunding).
Δημοσιεύσεις
Η βιβλιοθήκη του INZEB διαθέτει εκδόσεις και εκθέσεις που παρήχθησαν
ώστε να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση σε διάφορα ενεργειακά ζητήματα. Μια από τις πλέον πρόσφατες
εκδόσεις μας είναι και η επιστημονική
εισήγηση με τίτλο “Η Καταπολέμηση
της ενεργειακής φτώχειας μέσω της
Καινοτομίας. Προκλήσεις, Ευκαιρίες
14

και Λύσεις”, την οποία συνέγραψαν
το INZEB, η Blockchain Leaders, το
ΑΠΘ, το Future Energy Foundation,
και το Cluster Βιο-οικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας.
Μια μελέτη σκοπιμότητας με αξιολόγηση επιλογών καθώς και με συστάσεις για τη θέσπιση ενός ή περισσοτέρων εθνικών συστημάτων πιστοποίησης ή ισοδύναμου συστήματος
προσόντων για τους εγκαταστάτες
τεχνολογιών ΑΠΕ μικρής κλίμακας
και ενεργειακών δομικών στοιχείων
κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2020. Η μελέτη αποβλέπει στη συλλογή των υφιστάμενων
στοιχείων αναφορικά με την κατάσταση της οικοδομής στην Ελλάδα
όπως και των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης
εγκαταστατών τεχνολογιών ΑΠΕ μικρής κλίμακας και ενεργειακών δομικών στοιχείων.
Συμμετοχή στον HEDA
Σε μια εποχή προκλήσεων σε θέματα χρήσης ενέργειας και ενεργειακής
ασφάλειας, πολίτες και επιχειρήσεις
καλούνται να αποτελέσουν μέρος
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
και να αναλάβουν δράση στο πεδίο.
Είναι ο μόνος τρόπος η μετάβαση
στην κλιματική ουδετερότητα να γίνει ομαλά, συνεκτικά και παράγοντας
υψηλή αξία.

Σκοπός της συμμετοχής μας
στον HEDA είναι η αύξηση
της ευαισθητοποίησης και της
ενημέρωσης των μελών του
σε θέματα που συνδέονται με
την ενέργεια όπως και η ενεργός συμμετοχή σε συναφείς
δράσεις.
Μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης
πρόκειται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2022, σχετικά με
διάφορα ζητήματα, με σκοπό
την ενίσχυση του γνωστικού
πεδίου μελών και φίλων του
Συνδέσμου HEDA και την παροχή στήριξης προς αυτά σε
ό,τι αφορά λήψη αποφάσεων
για θέματα ενεργειακά.

S

ince 2014, INZEB, as an independent non-profit organisation
with a continuous focus on a
sustainable and energy-balanced future, has been working in areas such
as energy-efficient and zero-emission
buildings, energy efficiency financing,
energy poverty mitigation, and energy communities’ development with a
multidisciplinary team of experts who
produce and disseminate scientific
knowledge, research results, and innovative projects.
Through a dual focus on impact and
dynamic relationships with key stakeholders at national and European levels, the vision is to create a vibrant
community working collaboratively to
steer and promote energy policymaking toward energy balance and energy
democracy.
INZEB provides a comprehensive
framework of strategic consulting
services and sustainable environmental solutions, which results from our
experts’ innovative thinking, broad
experience, deep knowledge of energy market trends, application of
advanced analytical methods to data
and the ability to combine the above
to achieve the desired result: services
with significant and measurable value.
Projects’ overview
Some of the projects that INZEB is
currently involved in are the CONGREGATE project, funded by EUKI, which
aims to promote interest and participation in building renovation and in

the creation of energy cooperatives,
while the Horizon 2020-funded SMAFIN project will create permanent discussion forums between government,
regional and local administration, industry, energy service companies, and
construction on the one hand, and
SMEs and homeowners on the other,
aiming to detect best practices and
improve national policies on energy
efficiency investments. As part of our
commitment to mitigate energy poverty, INZEB is a consortium member
of the Horizon 2020-funded POWERPOOR project, coordinated by NTUA.
The project develops support programmes/schemes for energy-poor
citizens and encourages the use of
alternative financing schemes (e.g.,
establishing energy communities/cooperatives, crowdfunding).
Publications
INZEB’s library consists of publications and reports developed to increase awareness in various energy
domains. Some of our recent publications include the scientific report
“Fighting Energy Poverty through Innovation. Challenges, Opportunities,
and Solutions”, co-authored by INZEB,
Blockchain Leaders, AUTh, Future Energy Foundation, and CLuBE.
A feasibility study with an assessment
of options as well as recommendations for the establishment of one or
more national certification scheme(s)
or equivalent qualification scheme(s)
for installers of small-scale RES tech15

nologies and energy-related building
elements in Greece was released in
December 2020. The study is aiming at
compiling existing information about
the current situation of the building
sector in Greece and the existing accreditation and training schemes for
installers of small-scale RES technologies and energy-related building elements.
HEDA
The times are challenging in terms of
energy use and energy security. Citizens and entrerprises should be part
of the decision-making process and
be active in the field. This is the only
way to achieve a smooth, concrete,
and high-value transition toward carbon neutrality. Through our par-

ticipation in HEDA, we aim at
increasing the awareness of
energy-related topics among
HEDA’s members and engaging them in various energy-related activities.
Α series of awareness actions
and initiatives are scheduled
for September 2022 and onwards on various topics, aiming to increase the knowledge
capacity of HEDA’s members and friends and support
them in energy-related decision-making.
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OFFICIAL LAUNCH OF SDG HOUSE
GREECE, THE NEW INITIATIVE
OF THE NETHERLANDS EMBASSY
IN GREECE AND ORANGE GROVE
On Thursday, June 23, 2022, the official
opening event of SDG House Greece,
the new initiative of the Netherlands
Embassy and Orange Grove, took place
at its new premises in Athens. SDG
House Greece is an impact-driven ecosystem that supports the development
of innovative solutions and responsible
technologies to advance progress on
the 17 Sustainable Development Goals
(SDGs).
Cees van Beek, First Secretary at the
Embassy of the Netherlands in Greece
opened the event with a welcome
speech where he presented to the
guests the mission and importance
of the newly established SDG House
Greece. Alexandra Sarma, General Manager of Orange Grove and SDG House
Greece, then explained the goals and
focus areas of the new initiative, along
with the activities planned in the following months. Mark Schneiders, CEO
of KIT Royal Tropical Institute and SDG
House in Amsterdam, followed to describe the works of the SDG House
network in the Netherlands, the knowhow it has developed over the years
and the impact it is creating. The opening speeches concluded with Miltiadis
Gkouzouris, CEO of HVA International
(which is a co-founder of KIT Royal Tropical Institute), council member of SDG
House in Amsterdam and one of the
founding visionaries of Orange Grove,
who stressed that given the challenges our planet and humanity is facing,
profitability can only be achieved if one
genuinely embraces the SDG’s and sees
them as indispensable components of
any investment; that they are no longer
“nice-to-haves” but “must-haves”.
Στις 23 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκαν, στην έδρα του στην Αθήνα,
στην οδό Πραξιτέλους 40, τα επίσημα
εγκαίνια του ελληνικού SDG House,
του πρώτου εκτός Κάτω Χωρών και
μέρους του ευρύτερου δικτύου των έως σήμερα - 12 αντίστοιχων φορέων
που συνδέουν ανθρώπους, επιχειρήσεις και οργανώσεις διευκολύνοντας

τη συνεργασία υπέρ της προαγωγής
των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης
(SDGs) χάρις στην υποστήριξη του
ιδρυτικού χορηγού Reggeborgh, του
μεγάλου χορηγού Heineken και τις
χορηγίες των εταιριών Interamerican,
FrieslandCampina, Philips, KLM και του
Συνδέσμου μας.
16

The representatives of SDG House in
Amsterdam and SDG House Greece
exchanged gifts and proclaimed the official launch of the initiative in Greece.
The event took place at the premises of
SDG House Greece, in Praxitelous 40,
Athens, where it will be housed at the
offices of Orange Grove. It was held in a

closed circle for health and safety considerations, due to the ongoing COVID-19 pandemic.
Through training and networking activities, SDG House Greece will support
entrepreneurs who want to develop
impact-driven innovations and/or new
approaches and bring them to the market with the potential to accelerate the
transition towards a more sustainable,
resilient and equitable future. The initiative will also provide guidance to new
entrepreneurs, from different sectors,
who want to incorporate sustainability into the culture and business model
they are developing. SDG House Greece
activities will involve workshops, meetups, fireside chats, 1-1 meetings, among
others, in order to facilitate the transfer
of know-how, peer-to-peer learning and
sharing of best practices.
With the slogan “Let’s Walk the Talk
together”, SDG House Greece invites
17

entrepreneurs, innovative startups and
organizations to join its community and
build a thriving ecosystem of innovative does who will advance progress on
the 17 Sustainable Development Goals.
In this effort the initiative will build and
expand on the experience of Orange
Grove -the incubator and startups ecosystem in Greece supporting innovative
ventures since 2013-, the global network of the Netherlands Embassy and
the expertise of the SDG House Network in order to achieve its goals.
The SDG House Greece initiative is
made possible with the support of its
founding sponsor Reggeborgh, main
sponsor Heineken, and sponsors Interamerican, FrieslandCampina, Philips,
KLM and the Hellenic Dutch Association of Commerce and Industry (HeDA).
A few words about
SDG House Greece:
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OFFICIAL LAUNCH OF SDG HOUSE
GREECE, THE NEW INITIATIVE
OF THE NETHERLANDS EMBASSY
IN GREECE AND ORANGE GROVE

THE FIRST “GREEN”
CAR INSURANCE POLICY ΙΝ GREECE
BY ANYTIME

SDG House Greece supports the development of innovative solutions to advance progress on the 17 Sustainable
Development Goals (SDGs). We believe
in the power of innovation to create a
more sustainable, resilient and inclusive future. Our aim is to accelerate
sustainable venture creation, promote
responsible technology and advance
market applications that tackle demanding challenges we face through
trainings, exchange of know-how and
meaningful collaborations. And, to
build a thriving SDG community of
exceptional doers by connecting local and international experts, ventures
and organizations, who want to Walk
the Talk together.
A few words about
SDG House Network:

Chryssa Eleftheriou / Sustainability and Stakeholders Relations Leader, Interamerican Group

The idea of SDG Houses was “born”
for the first time in the Netherlands
when the KIT Royal Tropical Institute,
an independent center of expertise,
education, intercultural cooperation
and hospitality dedicated to sustainable development, established the SDG
House in Amsterdam in 2017. The vision
was to create a global network of SDG
Houses that will connect and facilitate
people, businesses and organizations
to work together in order to accelerate
and promote the Sustainable Development Goals. The network currently counts 12 SDG Houses. SDG House
Greece is the first SDG House established abroad, as a network partner.
18

Η πρώτη ‹πράσινη› ασφάλεια αυτοκινήτου στην Ελλάδα από την Anytime
Η Anytime της Interamerican, η πρώτη και δημοφιλέστερη direct ασφάλιση
στην Ελλάδα, γνωστή για τη δέσμευση
και αφοσίωσή της σε σύγχρονες λύσεις μετακίνησης που βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής στην πόλη, φέρνει την
πρώτη ‹πράσινη› ασφάλεια αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το Short Drive με
την τεχνολογία Buy The Mile δημιουργήθηκε ειδικά για τους πελάτες που
χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για
περιορισμένες μετακινήσεις μέσα στο
έτος και μέσω ειδικής τηλεματικής συσκευής εισφέρει στην περιβαλλοντική
προστασία. Έξι χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση αυτού του καινοτόμου
προγράμματος στην ελληνική αγορά, η
Anytime εξελίσσει το «Short Drive» ως
πρώτο πράσινο πρόγραμμα ασφάλισης
αυτοκινήτου, σταθερά προσηλωμένη
στο όραμά της για βιώσιμες και ασφαλείς πόλεις! Η Anytime, εκ μέρους των

πελατών της, φροντίζει οι εκπεμπόμενοι
ρύποι των ασφαλισμένων οχημάτων να
υπολογίζονται και να αντισταθμίζονται
προχωρώντας σε πιστοποιημένες ενέργειες φιλικές προς στο περιβάλλον. Με
αυτόν τον τρόπο, το «αποτύπωμα» των
οχημάτων που καλύπτονται από το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν καθίσταται κλιματικά ουδέτερο καθ’ όλη τη
διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψής
τους. Τόσο ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος κάθε οχήματος που
ασφαλίζεται στο πρόγραμμα Short Drive
της Anytime, όσο και η αντιστάθμισή
του μέσω περιβαλλοντικών έργων, γίνεται σε συνεργασία με πιστοποιημένους
φορείς με βάση ενδεδειγμένα διεθνή
πρότυπα κατά ISO 14064-1: 2012 και το
διεθνές πρωτόκολλο εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου. Έχοντας υιοθετήσει το
Στόχο 13 - Δράση για το Κλίμα του ΟΗΕ
η Anytime, με τις λύσεις που προσφέρει,
στηρίζει την κοινή προσπάθεια για ένα
βιώσιμο μέλλον.
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Anytime by Interamerican, the most
popular direct insurance brand in
Greece, through its firm commitment
to modern transportation solutions
that improve quality of life in the cities,
launches the first “green” car insurance
program in Greece. The Short Drive
with the Buy The Mile technology,
which was created for customers who
do less kilometers, uses telematics to
encourage limited car use, thus contributing to environmental protection.
Six (6) years after the introduction of
this innovative insurance plan, Anytime advances the “Short Drive” as the
first “green” car insurance program,
always focused to its consistent vision
towards sustainable and safe cities!
Based on international standards, Anytime compensates in certified environmental projects the emissions of CO2
gases emitted by its customers’ vehicles, making routes ‘climate-neutral’
for the duration of their insurance coverage. Carbon offsetting helps achieve
a reduction in carbon dioxide or greenhouse gas emissions from activities or
projects taking place in another area,
with the aim of generating carbon offset credits and ultimately compensating for emissions. This action includes
direct greenhouse gas emissions (Category 1 - Scope 1) resulting from vehicles, as defined by ISO 14064-1: 2012
and the GHG Protocol. These greenhouse gas emissions are not company
emissions but direct emissions by insured vehicles. By adopting the United Nations Sustainable Development
Goal 13 on Climate Change, the people
of Anytime are committed, through
the insurance solutions they provide,
to support the common effort towards
a sustainable future.
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A NIGHT
TO REMEMBER

SUMMER SOIREE
PARTY!
Σε εξαιρετικά καλοκαιρινό κλίμα, με την παρουσία των μελών και φίλων του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου, πραγματοποιήθηκε, έπειτα από δύο
χρόνια αποχής, εκδήλωση για το καλωσόρισμα του νέου
Προέδρου Γιάννη Καντώρου και των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στον καλοκαιρινό κήπο του Balthazar, μέλη και φίλοι του
Συνδέσμου είχαν την ευκαιρία να ξαναβρεθούν σε μια ευχάριστη χαλαρή ατμόσφαιρα με μουσική, finger food και ποτά,
να ανταλλάξουν ιδέες, να συζητήσουν σχετικά με πιθανούς
τρόπους συνεργασίας και να γνωρίσουν τα νέα μέλη.
Ο HeDA εύχεται σε όλους ένα ξεκούραστο καλοκαίρι με
υγεία και ασφάλεια.

In a summery festive ambiance HeDA friends and members
were happy to see each other, two years after their last
physical meeting, to welcome the newly elected BoD and
its new President Yiannis Kantoros.
Members and friends who gathered at the lovely garden of
Balthazar thoroughly enjoyed the atmosphere and the music while savoring delicious finger food and sipping refreshing drinks, exchanging ideas and discussing ways to work
closer together and also getting to know the new members.
HeDA wishes you all a relaxing summer - stay healthy and
safe.
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UP TO 70% GRANTS FOR INVESTMENTS
IN MANUFACTURING & TOURISM
SECTORS
Indicative investment projects per sector:

Τουρισμός
• Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών
μονάδων τουλάχιστον 4*
• Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών
μονάδων που ανήκουν ή
αναβαθμίζονται σε κατηγορία
τουλάχιστον 3*
• Ίδρυση εγκαταστάσεων Glamping
• Κατασκευή συνεδριακών κέντρων,
γηπέδων γκολφ, τουριστικών
λιμανιών, θεματικών πάρκων,
κέντρων ιαματικού τουρισμού,
κέντρων θαλασσοθεραπείας & spa

Ο Αναπτυξιακός Νόμος προσφέρει
έως 70% ενίσχυση σε υφιστάμενες ή
νέες επιχειρήσεις ώστε να πραγματοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια
για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους.
Είδη ενίσχυσης:
• Επιχορήγηση (μόνο για τις μικρές
επιχειρήσεις)
• Φορολογική απαλλαγή
• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
(leasing)
• Επιδότηση του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από
100.000€ έως 10.000.000€
Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται:
Μεταποίηση
• Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών
• Κατασκευή ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού
• Κατασκευή ειδών ένδυσης
• Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
• Κατασκευή επίπλων
• Παραγωγή χημικών ουσιών και
προϊόντων
• Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών
προϊόντων και φαρμακευτικών
σκευασμάτων
• Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων
προϊόντων

Επιπλέον, ειδικά οι εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να επιδοτηθούν (υπό προϋποθέσεις) για την πρόσληψη νέων εργαζομένων όπως software developers.
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.
Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για τα παραπάνω αναπτυξιακά
προγράμματα με σχεδόν 100% επιτυχία
στις εγκρίσεις.
The Investment Incentives Law offers
up to 70% aid intensity to existing or
new enterprises, in order develop their
investment plans for growth and competitiveness improvement.
Types of aid
• Cash grant (only for small sized
companies)
• Tax exemption
• Leasing subsidy
• Subsidy of the cost of
new employment
• Investment plans from € 100,000 to
€ 10,000,000 can be granted.
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Manufacturing
• Food and beverage manufacturing
• Electrical equipment manufacturing
• Textiles and Clothing manufacturing
• Metal products manufacturing
• Furniture manufacturing
• Chemicals manufacturing
• Pharmaceuticals, cosmeceuticals &
personal care
• Paper making and paper products
manufacturing
Tourism
• Establishment or expansion of
4* hotels and above
• Modernization of 3* hotels and above
• Glamping - Luxury Camping
• Recovery and rehabilitation centers
• Tourist ports (marina)
• Sports tourism centers
• Golf Courses
• Conference centers & Theme parks
• Thalassotherapy centers
• Rejuvenation centers
• Thermal spa

THE 2nd PREMIUM
REAL ESTATE EXPO 2022
WAS A HUGE SUCCESS
Έπειτα από δύο χρόνια αποχής, η 2η Premium Real Estate Expo 2022, η μοναδική έκθεση ακινήτων στην Ελλάδα, επέστρεψε σε νέο εκθεσιακό κέντρο, το
MEC Παιανίας, και ο απολογισμός της έκλεισε με θετικό πρόσημο αναφορικά
με την ανταπόκριση τόσο των επαγγελματιών του κλάδου όσο και των ιδιωτών.
Στην Έκθεση φέτος συμμετείχαν 62 εταιρείες από τον κλάδο των ακινήτων,
όπως μεσιτικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης
ακινήτων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα προσήλθαν περισσότεροι από 5.000 επαγγελματίες του real estate, τεχνικά
γραφεία, επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων.
Ο Σύνδεσμός μας υποστήριξε την ‘Εκθεση προσφέροντας την αιγίδα του.
After two years, the Premium Real Estate Expo, the one and only real
estate exhibition in Greece, made a comeback. The turnout was spectacular as professionals and private property owners alike flocked to its
new venue, the Mediterranean Exhibition Center-MEC Peanias, for the
2nd Real Estate Expo 2022.
This year 62 real estate companies were represented at the Exhibition,
including realtors, construction companies, developers, real estate
management companies and financial institutions. Over 5,000 real estate professionals, technical firms, investors from Greece and abroad
but also private property owners registered to attend. The exhibition
was organized under the aegis of HeDA .

Moreover, technology companies can be
subsidized (under certain conditions) for
hiring new employees such as software
developers.
Each company could be greatly benefited from the cooperation and support
provided from a top and reliable business consultant, such as VK PREMIUM.
VK PREMIUM Business Growth 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.
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26 GREEK EXPORTERS MADE
AN IMPRESSION AT THE INTERNATIONAL
PRIVATE LABEL FAIR (PLMA) 2022

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η εθνική συμμετοχή της
Ελλάδας στην 35η Διεθνή Έκθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Private Label) PLMA
2022 που πραγματοποιήθηκε
31 Μαΐου με 1 Ιουνίου στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Η PLMA, η μεγαλύτερη και σημαντικότερη παγκοσμίως Διεθνής Έκθεση
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, παρουσιάζει ό,τι πιο καινοτόμο έχει να
επιδείξει ο εν λόγω τομέας, ο οποίος
αφορά τζίρο εκατοντάδων δισεκατομμυρίων παγκοσμίως τόσο από τρόφιμα
και ποτά όσο και από άλλα είδη, όπως
προϊόντα προσωπικής φροντίδας,
απορρυπαντικά κ.α.
Στη φετινή έκθεση, στο εθνικό περίπτερο που οργάνωσε η Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), σε
380m2 φιλοξενήθηκαν 26 δυναμικές
εξαγωγικές επιχειρήσεις, κυρίως του
κλάδου των τροφίμων και ποτών, οι
οποίες παρουσίασαν ελληνικά προϊόντα διατροφής εξαιρετικής ποιότητας.

Η κατηγορία των προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας είναι σημαντική για τις ελληνικές εξαγωγές δεδομένου ότι βασικοί
κλάδοι, όπως για παράδειγμα η κονσερβοποιία, εισφέρουν εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ μέσα από εξαγωγές σε όλο τον κόσμο ενώ, στηρίζουν
χιλιάδες θέσεις εργασίας στη μεταποίηση αλλά και στον πρωτογενή τομέα.
Την εθνική συμμετοχή τίμησαν με την
παρουσία τους η Πρέσβης της Ελλάδας στη Χάγη κυρία Κατερίνα Γκίνη και
ο Οικονομικός και Εμπορικός Σύμβουλος της Ελλάδας στη Χάγη κoς Ευάγγελος Δαϊρέτζης, οι οποίοι συνομίλησαν εκτενώς με τους Έλληνες εκθέτες.
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The participation of Greece in the
35th International Private Label Fair
- PLMA 2022 that took place in Amsterdam between May 31 and June
1, 2022 was a huge success.
PLMA is the world’s leading trade
show for private label products,
showcasing state-of-the-art developments in its field. This particular
type of products involves a turnover of billions the world over, both
from food and beverages as well
as non-food items, such as, for instance, personal hygiene products,
detergents etc.
In this year’s Fair, the Greek pavilion, courtesy of Enterprise Greece,
with its surface area of 380m2, accommodated a total of 26 dynamic
exporters, mostly representing the
F&B sector, with their exceptional
quality Greek products.
Private label products play a major
role for Greek exports given that
key elements thereof, such as the
canning industry, generate revenues worth hundreds of millions of
euros through exports to the globe
while providing both manufacturing and the agricultural sector with
thousands of jobs.
Ambassador of Greece in the Netherlands Ms. Caterina Ghini and First
Counselor for Economic & Commercial Affairs Mr. Evangelos Dairetzis
graced the Exhibition with their
presence and had long discussions
with the Greek exhibitors.

- An exciting networking & learning event

An exciting networking & learning event to the Netherlands providing knowledge and output
assessment in Dutch agriculture, horticulture, food technology and deal flows, through high-level
meetings and 11 field-visits at small to large-scale agricultural facilities. It is held with the
cooperation of the Embassy of the Netherlands, LIB/ZLTO (South Holland Farmers Organization) and
Hellenic-Dutch Business Association aimed at advancing partnerships and paving paths for
cooperation. This fam-trip is made for businesses, cooperatives, farmers, financial services,
policymakers, & academia. Tour language is English and it is limited to 30 participants.

- InMilkfocus:
& Dairy
Livestock
Processing & Trading
Nurseries
Fruits & Vegetables
Organic foods
Smart Farming - New Technologies

- Book NOW:

attend
- Why
Explore potential cooperation with Dutch family
business and SMEs.
“Sharpen-the-saw”, boost your corporate outreach and
gain new contacts.
Listen to insights from first class farmers about the
dynamics of the Netherlands.
Gain cross-sectoral knowledge and identify new ideas
from the Dutch agri-sector .

www.agribusinessforum.org
abf@geo-routes.org
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GLOBAL SUSTAIN
RATING APP
Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων σε θέματα ESG βρίσκεται στο επίκεντρο, τόσο σε
διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πώς η
Global Sustain βοηθάει τις ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να υλοποιήσουν
ESG αξιολογήσεις;
Η Global Sustain διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία πλέον των 15 ετών σε μεθόδους
αξιολόγησης και μέτρησης της βιώσιμης
ανάπτυξης και αναπτύσσει επί του παρόντος εξειδικευμένη εφαρμογή για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων σε θέματα ESG.
Η εφαρμογή Global Sustain Rating στοχεύει
στην υποστήριξη, εκπαίδευση, και καθοδήγηση των επιχειρήσεων, και κυρίως των μικρομεσαίων, αναφορικά με την κατανόηση,
συλλογή, διαχείριση και αξιολόγηση ESG
δεδομένων.
Η εφαρμογή θα παρουσιαστεί επίσημα στην
ελληνική αγορά στις 12 Ιουλίου σε σχετική
εκδήλωση της Global Sustain.

Εφαρμογή Συλλογής, Διαχείρισης και Αξιολόγησης
Μη Χρηματοοικονομικών Δεδομένων
Το Global Sustain Rating αποτελεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή συλλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων και
αφορά στη δυνατότητα καταχώρησης και αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με θέματα περιβαλλοντικά (E=Environmental), Κοινωνικά (S=Social)
και Διακυβέρνησης (G=Governance).
Η Εφαρμογή έχει αναπτυχθεί για να χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας,
τράπεζες και παρόχους κεφαλαίων (επενδυτικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων).
Το Global Sustain Rating συνεισφέρει σημαντικά στα παρακάτω:

Η ανάγκη εκπαίδευσης στελεχών είναι ένα
θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να διαχειρίζονται
θέματα ESG. Πώς η Global Sustain βοηθάει
τις ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να
ενισχύσουν τα στελέχη τους;

Assessing businesses against the backdrop of ESG is currently at the heart
of developments, both on an international and a national level. How can
Global Sustain help Greek businesses proceed with ESG evaluations?

Η Global Sustain διατηρεί ένα Δίκτυο Μελών με 300+ εταιρείες και οργανισμούς.
Στα μέλη του Δικτύου περιλαμβάνονται
εταιρείες, μη-κυβερνητικές και μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επαγγελματικά σωματεία, σύλλογοι
και άλλοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Αποστολή του Δικτύου της Global Sustain
είναι η υποστήριξη των μελών, μέσα από τη
συμβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση και την ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ
τους. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την άμεση ανάγκη ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού ώστε
να διαχειρίζονται αποτελεσματικά θέματα
ESG, η Global Sustain προσφέρει στοχευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στα στελέχη των
μελών της.
Στο πλαίσιο αυτό, γνωρίζοντας το σημαντικό έργο και τις δράσεις του Ελληνο-Ολλανδικού Επιμελητηρίου και προσβλέποντας
σε μία διευρυμένη και εποικοδομητική συνεργασία, προσκαλούμε όλα τα μέλη του
να συμμετάσχουν στο Δίκτυο Μελών της
Global Sustain «Green Private Club».

Global Sustain with its experience and know-how, having worked on evaluation
and sustainable growth measurement methods for over 15 years, is now developing a special app for ESG business evaluation.
The Global Sustain Rating app will be providing businesses, primarily SMEs, with
the necessary support, training and guidance to help them understand, collect,
manage and assess ESG data.
The app’s formal presentation is scheduled for July 12 on the occasion of a special
Global Sustain event.
The need for training is a major concern for enterprises to duly tackle
ESG-related issues. How can Global Sustain help Greek businesses develop
their people?
Global Sustain has a network of over 300+ members comprising businesses and
organisations, be they profit or non-profit, public entities, educational foundations, mass media outlets, trade unions, associations and other institutions representing both the public and the private sector.
The mission of the Global Sustain network is to provide members with ample
support, through consulting, communication, networking and enhanced cooperation between and amongst them. Moreover, recognising the urgent need there
is to develop the skills and capacities of human resources so that ESG issues may
be managed in an effective manner, Global Sustain provides its members with ad
hoc training workshops to benefit their staff.
In this framework, being very much aware of HeDA’s important work and activities, and looking forward to a broad and constructive collaboration, we kindly
invite all HeDA members to join Global Sustain’s “Green Private Club”.
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1. Αξιολόγηση εφοδιαστικής αλυσίδας.
2. Υποστήριξη επιχειρηματικών, πιστοδοτικών και επενδυτικών αποφάσεων.
3. Υποβολή αναφορών (reporting) σε εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.
4. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υπεύθυνες αλυσίδες αξίας.
5. Βελτίωση της εικόνας των επιχειρήσεων στην αγορά.

Χαρακτηριστικά Global Sustain Rating
1. Παρακολούθηση από Επιτροπή Διαβαθμίσεων.
2. Συμμόρφωση με Κανονισμούς και Οδηγίες της ΕΕ (CSRD, CSDD,
SFDR, RTS, Taxonomy) και με την ελληνική νομοθεσία.
3. Αξιολόγηση Κατηγορίας Περιβαλλοντικού & Κοινωνικού
Κινδύνου βάσει οικονομικής δραστηριότητας (NACE).
4. Μηνύματα προειδοποίησης (flags/controversies).
5. Προτεινόμενες ενέργειες βελτίωσης και σχέδιο δράσης ESG.
6. Επιβεβαίωση δεδομένων εισαγωγής από ανεξάρτητο φορέα.

Global Sustain Α.Ε.
Αγίας Τριάδας 36, Παλαιό Φάληρο, ΤΚ. 17 562
Τηλέφωνο: 210 700 7230
Εmail: rating@globalsustain.org

rating.globalsustain.org

7. Χρήση από χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά ιδρύματα,
επενδυτικές εταιρείες, εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.
8. Εφαρμογή από εταιρείες για έλεγχο δέουσας επιμέλειας της
εφοδιαστικής αλυσίδας.
9. Προσαρμογή αξιολόγησης στις δυνατότητες συλλογής
δεδομένων ESG από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
10. Εκπαιδευτικά εργαλεία, πηγές αναφοράς και λεξικό όρων.
11. Ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα ESG.
12. Άμεση επικοινωνία και υποστήριξη.

Advertise your business with H.B.R.
HEDA BUSINESS REVIEW is a quarterly electronic newsletter sent to 4000 recipients including HEDA members, large companies,
selected agencies, academia, ministries, chambers both in Greece and abroad.
At the same time, hard copies are distributed at Athens Airport to passengers while boarding and are pre-packaged
tο be COVID-safe and at OMMA vision center at Psychiko.
Capitalise on this opportunity to promote your business by placing an ad with H.B.R. and give your company valuable exposure.

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

This edition is supported by:

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

