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«Θρέφοντας έναν καλύτερο πλανήτη»
Με όραµα ένα πιο βιώσιµο µέλλον για όλους

∆ηµιουργούµε ένα πιο βιώσιµο µέλλον, σήµερα και για τις επόµενες γενιές!

Θρέφοντας 
έναν καλύτερο 

πλανήτη

Η FrieslandCampina Hellas ενισχύει τον ηγετικό της ρόλο και το θετικό της αποτύπωµα στο 
περιβάλλον και την κοινωνία µε το πρόγραµµα Βιωσιµότητάς της «Θρέφοντας έναν καλύτερο πλανήτη», 
που θέτει έξι προτεραιότητες σε όλη την αλυσίδα γάλακτος «από τη φύση στο ποτήρι»: καλύτερη 
διατροφή, καλύτερο κλίµα, καλύτερη φύση, καλύτερη συσκευασία, καλύτερες πηγές προµήθειας και 
καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κτηνοτρόφους. Οι προτεραιότητες αυτές συµβαδίζουν και 
συµβάλλουν στους 8 SDG Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.

Kαλύτερη
διατροφή

Kαλύτερες
πηγές

προµήθειας

Kαλύτερο
κλίµα

Kαλύτερη
φύση

Kαλύτερη
συσκευασία

Kαλύτερη ποιότητα
ζωής για τους

κτηνοτρόφους
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Η Ευρώπη προετοιμάζεται ίσως για τον πιο δύσκολο 
και «παγωμένο» χειμώνα αφού οι προκλήσεις στον 
ενεργειακό τομέα έχουν εκτινάξει τον πληθωρι-
σμό στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δε-

καετιών, γεγονός που προκαλεί κλιμακωτούς κραδασμούς 
και στην ελληνική οικονομία. 

Ο κίνδυνος πολλοί συμπολίτες μας να στερηθούν βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες καθιστά τον ρόλο μιας επιχείρησης, 
ως κοινωνικού εταίρου, κρίσιμο σε σχέση με το πώς δρα, 
αλληλεπιδρά σε αυτές τις αλλαγές και επιστρέφει αξία 
στην κοινωνία μέσα από τη δραστηριότητά της. 

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ του HeDA, τον 
Ιούνιο, συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν από τα μέλη οι 
επόμενες δράσεις, οι οποίες φέρνουν έναν αέρα 
αλλαγής και εκσυγχρονισμού του Συνδέσμου αλλά κυρίως 
τον εναρμονίζουν με τις σύγχρονες ανάγκες, προκλήσεις 
και ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις εταιρείες στο 
διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ενδεικτικά, κάποια από τα θέματα, που κρίθηκαν 
σημαντικά και θα επικαιροποιηθούν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοεμβρίου, είναι η ανάγκη νέας 
ταυτότητας του Συνδέσμου, η ψηφιακή αναβάθμισή του, 
η ανάληψη δράσεων για την αξιοποίηση της εμπειρίας και 
της τεχνογνωσίας που υπάρχει στις εταιρείες–μέλη προς 
όφελος της νέας γενιάς αλλά και η ενσωμάτωση 
πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας 
αντίστοιχης Επιτροπής.

Επιπλέον, σε λίγες ημέρες θα έχουμε την τιμή της 
επίσκεψης της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλιά 
Willem-Alexander και της Α.Μ Βασίλισσας Maxima κατόπιν 
πρόσκλησης της Προέδρου της Δημοκρατίας 
κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Η εν λόγω επίσκεψη θα 
επικεντρωθεί σε θέματα όπως η συνεργασία για την 
καινοτομία, τη βιωσιμότητα, τη μετανάστευση και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στη συνεργασία των 
δυο χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μέσω αυτής της επίσκεψης επαναβεβαιώνονται οι πολύ 
καλές διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Ολλανδίας καθώς, για 
περισσότερα από 40 χρόνια, οι δύο χώρες συνδέονται 
στενά ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω πέντε νέα μέλη στον 
Σύνδεσμο, τις εταιρείες Expatnest, Femme-fatale, JustOne, 
Technografia και Cultura Verde, και να τούς ευχηθώ για μια 
γόνιμη συνεργασία.

Europe is preparing for what is, most probably, going 
to be the hardest and “coldest” winter ever, as 
energy-related challenges have caused sky-high 
inflation, indeed the highest in recent decades, 

which in turn led to escalating economic turbulence for 

Greece as well. 

Many of our fellow citizens are faced with the real risk of 

not being able to meet their basic needs for goods and 

services, a fact that is making the role of businesses as 

social partners critical in terms of the ways they act and 

interact with such changes and generate value they give 

back to the community. 

Our BoD met in June to discuss and agree upon 

upcoming actions to be undertaken by HeDA members to 

let the fresh air of change in and help modernise our 

Association, but mostly to align ourselves and keep abreast 

of developments against the backdrop of recent needs, 

challenges and opportunies for businesses in an 

ever-changing environment.

The items on our agenda, which were decidedly of major 

significance and will be taken up again soon, during the 

next BoD meeting in November, included the need to 

revamp the identity for our Association, upgrade it 

digitally, proceed with new actions and activities to have 

the corporate experience and expertise of our members 

benefit the young, but also to incorporate sustainable 

development practices by means of new Committee which 

is bound to be established.

Moreover, in a few days, H.E King Willem-Alexander and 

Queen Maxima will be visiting Greece upon an invitation by 

President Katerina Sakellaropoulou. Their state visit shall 

focus on issues such as partnerships for innovation, sus-

tainability, migration and human rights, as well as on our 

two countries working closely together within the EU. 

The visit will reaffirm the excellent bilateral relations of 

Greece and the Netherlands which, for more than 40 years, 

have also been partners in their capacity as EU members. 

Last, let us welcome five new members, Expatnest, 

Femme-fatale, JustOne, Technografia and Cultura Verde, 

and wish them a successful collaboration.

EDITORIAL 

Γιάννης Καντώρος
Πρόεδρος Ελληνο-Ολλανδικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου
Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Interamerican

Yiannis Kantoros
HeDA President
CEO Interamerican Group of Companies

SUSTAINABILITY

NEWS

TWO INNOVATIVE PROJECTS, CELL 
OF LIFE AND XPLORE BLUE, AT THE 
ELLINIKON EXPERIENCE PARK

Η παρουσίαση έγινε στο νέο αστικό βιω-
ματικό πάρκο της πόλης, το The Ellinikon 
Experience Park, και ξεκίνησε με βίντεο 
από την πρώτη εκδήλωση που φιλοξέ-
νησε το Cell of Life τον Ιούνιο του 2022, 
το New European Bauhaus Festival, και 
μήνυμα από την πρόεδρο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής Ursula von der Layen. Στη 
συνέχεια τονίσθηκε η ανάγκη μιας νέας 
εποχής, με έργα και πρωτοβουλίες που 
κινητοποιούν ευρύτερα την κοινωνία 
(πολίτες, παιδιά και νέους, ιδιωτικούς 
και δημόσιους φορείς, κοινότητες) και 
στοχεύουν στη Βιωσιμότητα και την 
Αειφορία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με περιή-
γηση στο θόλο του Cell of Life και στο 
Xplore Blue σκάφος και με επίδειξη 
δραστηριοτήτων, τεχνολογιών, περιεχο-
μένου και εμπειριών. 

The presentation by EYZHN at The 
Ellinikon Experience Park, the new 
urban park, started with a video of 
the first event that hosted Cell of Life 
back in June 2022, the New European 
Bauhaus Festival, and a message by 
EU Commission President Ursula von 
der Layen, after which a series of 
speakers highlighted the need for 
a new era characterised by projects 
and initiatives to rally the society 
together aimed at the pursuit of 
sustainability and viability.

The event included a tour of the Cell 
of Life and the Xplore Blue vessel as 
well as a demonstration of relevant 
activities, technologies, content and 
experiences. 

Το Cell of Life και 
το Xplore Blue, δύο 
καινοτόμα έργα για τον 
Τουρισμό, το Περιβάλλον 
και την Εκπαίδευση με 
εφαρμογές και στα ESGs, 
παρουσιάστηκαν επίσημα 
για πρώτη φορά από την 
EYZHN.LIFE στο The 
Ellinikon Experience Park
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For more info visit:

www.EYZHN.LIFE
www.Xplore.Blue

www.EYZHN.com

Cell of Life, an innovative center 
for biodiversity and life monitoring, 
protection and regeneration helps 
experience sustainability in practice 
and ushers it in to benefit every 
destination.

It works as a center for life, the natural 
environment and environmental 
rebirth, a scientific observatory for 
biodiversity but also as an incubator 
for new professions and businesses 
aiming for sustainability and viability.

It is especially designed so that 
it may be integrated into hotels, 
resorts, tourist destinations, parks, 
cities, sites of environmental interest 
etc., throughout Greece and possibly 
abroad, and its capacity is in excess 
of 10,000 visitors a month.

The first Cell of Life, which has been 
operating at The Ellinikon Experience 
Park based on the principles of 
sustainable growth, signals a new, 
more environment-friendly approach.

Xplore Blue is an innovative hybrid 
platform (both natural and digital) 
aimed to turn every beach, marina 
and vessel into an oceanographic 
observatory and a center for action & 
education on marine life. This phygital 
geolocation social platform actively 
records data, info and content on 
protecting the seas while energising 
each and every individual who is 
in touch with the sea –in any way 
whatsoever– to facilitate protection 
and a better understanding thereof.

It comes in two shapes: the Xplore 
Blue spots are installed on beaches, 
marinas, seaside resorts and tourist 
destinations while Xplore Blue boats 
can be used in any vessel that is 
equipped with a special kit and has 
access to the platform.

Το Cell of Life, καινοτόμο κέντρο παρα-
τήρησης, προστασίας και αναγέννησης 
ζωής και βιοποικιλότητας, κάνει πράξη 
και εμπειρία τη βιωσιμότητα σε κάθε 
τόπο και προορισμό.
Λειτουργεί ως κέντρο εκπαίδευσης για 
τη ζωή και το περιβάλλον, ως κέντρο για 
αποστολές περιβαλλοντικής αναγέννη-
σης, σαν επιστημονικό παρατηρητήριο 
για τη βιοποικιλότητα και την υγεία του 
περιβάλλοντος, αλλά και εκκολαπτήριο 
για νέα επαγγέλματα και επιχειρήσεις 
που στοχεύουν στην Βιωσιμότητα και 
Αειφορία.

Είναι  σχεδιασμένο για εγκατάσταση 
σε ξενοδοχεία, θέρετρα, τουριστικούς 
προορισμούς, πάρκα, πόλεις, σημεία πε-
ριβαλλοντικού ενδιαφέροντος κ.ά. σε 
όλη την Ελλάδα και δυνητικά εκτός Ελ-
λάδας, με δυνατότητα επισκεψιμότητας 
πάνω από 10.000 το μήνα.

Το πρώτο Cell of Life εγκαταστάθηκε και 
λειτουργεί με επιτυχία στο The Ellinikon 
Experience Park, βασίζεται στις αρχές 
της βιώσιμης ανάπτυξης και σηματοδο-
τεί μία νέα, πιο φιλική προς το περιβάλ-
λον, προσέγγιση.

TWO INNOVATIVE PROJECTS, CELL OF LIFE AND 
XPLORE BLUE, AT THE ELLINIKON EXPERIENCE PARK

Το Xplore Blue, μια καινοτόμος υβριδική 
πλατφόρμα (φυσική και ψηφιακή) που 
σκοπό έχει να μετατρέψει κάθε παραλία, 
μαρίνα και σκάφος σε ωκεανογραφικό 
παρατηρητήριο και κέντρο δράσης και 
εκπαίδευσης για τη θαλάσσια ζωή, συμ-
βάλλει ενεργά στην καταγραφή στοιχεί-
ων, δεδομένων και περιεχομένου για την 
προστασία των θαλασσών, ενεργοποιώ-
ντας κάθε άνθρωπο που επισκέπτεται τη 
θάλασσα – με οποιοδήποτε τρόπο – για 
την προστασία και βαθύτερη κατανόησή 
της.
Υλοποιείται με δύο βασικές μορφές: 
τα Xplore Blue spots εγκαθίστανται σε 
παραλίες, μαρίνες, παραθαλάσσια θέ-
ρετρα και τουριστικούς προορισμούς 
ενώ τα Xplore Blue boats βρίσκονται σε 
οποιοδήποτε σκάφος εξοπλίζεται με τα 
ειδικά κιτ και έχει πρόσβαση στην πλατ-
φόρμα.

http://www.EYZHN.LIFE
http://www.Xplore.Blue
http://www.EYZHN.com
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Ο κλάδος των υπηρεσιών υγείας τα τε-
λευταία χρόνια έζησε μια δραματική 
μεταμόρφωση, με τους ηγέτες του να 
έχουν πλέον αλλάξει άρδην τις προτε-
ραιότητές τους ώστε να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν τις νέες αλλά και προ-
ϋπάρχουσες δυσκολίες και προκλήσεις. 

Όπως αποκάλυψε η Future Health Index 
2022, η μεγαλύτερη από τις παγκόσμιες 
έρευνες που διεξάγει η Philips με αντι-
κείμενο τις κορυφαίες προτεραιότητες 
και τους προβληματισμούς περίπου 
3.000 ηγετικών στελεχών του κλάδου 
της υγειονομικής περίθαλψης σε 15 
χώρες, στην κορυφή του καταλόγου 
των υφιστάμενων προκλήσεων κυριαρ-
χούν η έλλειψη προσωπικού, οι απειλές 
ασφαλείας και η ανησυχία για την εξεύ-
ρεση μιας λύσης στο πρόβλημα της εκ-
θετικής αύξησης των χρονίων νόσων.

Ένας στους τρεις ηγέτες του κλάδου 
(30%) παγκοσμίως δηλώνει πως η ικα-
νοποίηση των εργαζομένων μαζί με τη 
διατηρησιμότητα του προσωπικού συ-
νιστούν την κύρια προτεραιότητα λόγω 
του φαινομένου της «μεγάλης παραίτη-
σης”, το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στη βιομηχανία της υγείας, είτε μιλάμε 
για χρόνια κόπωση και σύνδρομο επαγ-
γελματικής εξουθένωσης, είτε για συνε-
χώς αυξανόμενα κόστη, μεταξύ πολλών 
άλλων.  

Και ενώ οι ηγετικές φυσιογνωμίες του 
χώρου της υγείας αναζητούν τρόπους 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 
οργανωτικών κρίσεων που σοβούν 
εντός των εταιρειών τους, πολλοί εξ αυ-

τών αντλούν μεγαλύτερη αξία μέσα από 
τα δεδομένα, τη μόχλευσή τους και την 
προγνωστική αναλυτική. Οι ηγέτες στο 
χώρο της υγείας πιστεύουν στην ανάλυ-
ση των στατιστικών στοιχείων πρόβλε-
ψης, με το 71% αυτών να στρέφεται στην 
προγνωστική αναλυτική στο κλινικό 
πλαίσιο και ένα 72% στο επιχειρησιακό. 
Έτσι, τώρα στο προσκήνιο βρίσκονται 
οι πρωτοβουλίες για τα δεδομένα και οι 
ηγέτες στρέφονται σε ειδικούς, σε μια 
προσπάθεια να αποκτήσουν πιο προ-
χωρημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες 
στην ανάλυση στατιστικών στοιχείων 
πρόβλεψης.

Παράλληλα, το γεγονός πως βασιζόμα-
στε όλο και πιο πολύ στην τεχνολογία, 
για τη θεραπεία ασθενών, σε συνδυα-

σμό με τον αυξημένο όγκο δεδομένων, 
τα οποία κατά κανόνα διατηρούνται από 
νοσοκομεία και εγκαταστάσεις παρό-
χων υπηρεσιών υγείας, έχει οδηγήσει σε 
αύξηση-ρεκόρ του αριθμού των παραβι-
άσεων δεδομένων στον εν λόγω τομέα. 
Συνεπώς, αφού  αυξάνονται οι κυβερ-
νοεπιθέσεις που ολοένα και περισσότε-
ρο πλήττουν τον κλάδο των υπηρεσιών 
υγείας, ένας στους πέντε (21%) ηγέτες 
του κλάδου εξέφρασε ανησυχία για την 
ασφάλεια και την προστασία των ιδιω-
τικών δεδομένων, επισημαίνοντας πως 
πρόκειται για μείζον εμπόδιο στη χρήση 
και τη βέλτιστη αξιοποίηση των μεγά-
λων δεδομένων (big data).  

Η Generation Y – International 
eBusiness Hub, ελληνική πολυεθνική 
που δραστηριοποιείται σ’ έναν κλάδο 
νευραλγικής σημασίας για την κάλυψη 
των ψηφιακών αναγκών του επιχειρείν, 
με 22 χρόνια εμπειρίας, 24 χώρες εξα-
γωγικής δραστηριότητας, 10 γραφεία 
παγκοσμίως και 256 εξειδικευμένους 
επαγγελματίες, συνεχίζει να μετατρέ-
πει κάθε πρό(σ)κληση σε μία τεράστια 
ευκαιρία για την ανέλιξη της οικονο-
μίας και του κοινωνικού συνόλου. 
Στο πλαίσιο της αέναης προαγωγής 
της τεχνογνωσίας του και της διεύρυν-
σης των οριζόντων του επιχειρημα-
τικού οικοσυστήματος, η Generation 
Y συγκαταλέγεται ανάμεσα στα εξέ-
χοντα μέλη του Ελληνο-Ολλανδικού 
Συνδέσμου Εμπορίου και Βιομηχα-
νίας (HeDΑ) ως ο επίσημος Digital 
Transformation Partner του.
Την έναρξη της εν λόγω διεθνών προ-
διαγραφών συνέργειας σηματοδοτεί η 
αποκλειστική και εκ βάθρων αναμόρ-
φωση της ψηφιακής ταυτότητας του 
HeDΑ. Ειδικότερα, επιστρατεύοντας 
εργαλεία που βασίζονται στις τελευ-
ταίες UI/UX τάσεις και συνδυάζουν 
εξατομικευμένες αισθητικές και λει-
τουργικές καινοτομίες, η Generation 
Y εκσυγχρονίζει ολιστικά την ιστοσε-

λίδα του HeDΑ, ώστε να προβάλλει το 
περιεχόμενό της με τον βέλτιστο τρό-
πο, μέσω της απόλυτης user-friendly 
εμπειρίας. 
Με το βλέμμα στραμμένο στην ανά-
δειξη της ιστορίας, των στόχων, των 
αξιών, καθώς και των δράσεων του 
HeDA, η Generation Y σχεδιάζει μία 
μοντέρνα και αποκλειστικά για μέλη 
online ενότητα με τις τελευταίες ει-
δήσεις του Συνδέσμου, όπως και μια 
σελίδα αφιερωμένη στο Πρόγραμμα 
Πιστότητας των συνεργατών του (προ-
σφορές από μέλη σε μέλη). Επιπρό-
σθετα, η ανανεωμένη ψηφιακή του 
ταυτότητα συμπεριλαμβάνει ημερολό-
γιο με επερχόμενες εκδηλώσεις, αλλά 
και πολλά ακόμη νέα εργαλεία που 
θα επιτρέψουν στο HeDA να προωθεί 
αποτελεσματικότερα μέλη και οργανι-
σμούς σε επιλεγμένες ενότητες.
Κατόπιν της ριζικής αναβάθμισης της 
τεχνολογικής του υποδομής, ο Ελλη-
νο-Ολλανδικός Σύνδεσμος θα είναι 
σε θέση να εξυψώσει την αξία που 
ήδη προσφέρει στα μέλη του επιχει-
ρηματικού του δικτύου, καθώς και 
να διευρύνει περαιτέρω τις δραστη-
ριότητές του στον δρόμο του ψηφια-
κού μετασχηματισμού που χάραξε η 
Generation Y.

OUR

NEWS

HEALTH

NEWS

HeDA STEPS UP TO THE… PODIUM 
OF DIGITAL TRANSFORMATION WITH 
THE CATALYTIC CONTRIBUTION OF 
GENERATION Y

HEALTHCARE LEADERS ARE 
REBOOTING THEIR PRIORITIES 
TO FACE NEW CHALLENGES 

Generation Y – International 
eBusiness Hub, a Greek multinational 
company operating in a sector of 
critical importance for meeting the 
business digital needs, with 22 years 
of experience, 24 countries of export 
activity, 10 offices worldwide and 256 
specialised professionals, keeps on 
transforming any challenges to huge 
opportunities to promote economy 
and society. 
Within the context of the continuous 
enhancement of its know-how 
and the expansion of the business 
ecosystem, Generation Y is among 
the prominent members of the 
Hellenic-Dutch Association of 
Commerce & Industry (HeDΑ) as its 

Digital Transformation Partner. 
This partnership is marked by the 
exclusive and ground-breaking 
reformation of HeDA digital identity. 
Particularly, Generation Y completely 
modernises HeDA website to present 
its content in an optimal way, via an 
ultimate user-friendly experience, 
by employing tools based on the 
latest UI/UX trends and combining 
personalised aesthetic and 
functional innovations.
Aiming on highlighting the history, 
the goals, the values, and the 
actions of HeDA, Generation Y is 
designing a modern, members - only 
online section with the latest news 
of the Association, as well as a page 

dedicated to the Loyalty Programme 
of its partners (member-to-member 
offers). Furthermore, its new digital 
identity includes a calendar with 
upcoming events, as well as many 
more tools that will allow HeDA 
promote members and organisations 
effectively to selected sections. 
Following the radical upgrade of 
its technological infrastructure, the 
Hellenic-Dutch Association will be 
able to strengthen the value offered 
to its business network members, as 
well as to further expand its activities 
towards the digital transformation 
set by Generation Y. 

The healthcare sector has seen a 
dramatic transformation in recent 
years and healthcare leaders have 
radically shifted their priorities 
to address new and pre-existing 
challenges. 

As Future Health Index 2022, Philips’ 
largest global survey analyzing 
the top priorities and concerns of 
nearly 3,000 healthcare leaders in 15 
countries, reveals, staff shortages, 
security threats, and concerns about 
how to address the exponential rise 
of chronic diseases are among the 
top challenges.

Globally, around one in three 

healthcare leaders (30%) say staff 
satisfaction and retention combined 
are key priorities due to the ‘great 
resignation’ that has had serious 
consequences for the health industry, 
from staff burnouts and spiraling 
costs.  

While healthcare leaders are looking 
to tackle the organizational crises 
within their facilities, many of them 
are getting more value out of data, 
leveraging big data, and predictive 
analytics. Healthcare leaders have 
confidence in predictive analytics 
with 71% trusting predictive 
analytics in clinical settings, and 
72% in operational settings. So data 

initiatives are now at the forefront 
and leaders are turning to experts 
in an effort to get more advanced 
consulting services in forecasting 
statistics analysis.

Meanwhile, a heavy reliance on the 
technology used to treat patients, 
coupled with the high volume of 
data typically held by hospitals 
and healthcare facilities has led to 
record surges in data breaches for 
health sector. With cyberattacks 
increasingly targeting the healthcare 
sector, one in five (21%) health leaders 
cite concerns about data privacy and 
security as a top barrier to using data 
to its full potential.
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E-VEHICLES AT THE HEART OF 
INTERAMERICAN ROADSIDE ASSISTANCE!

Η μεγάλη στροφή προς τα ηλεκτρικά 
οχήματα, σε μια προσπάθεια να 
κάνουμε τις μετακινήσεις μας πιο 
«πράσινες», έχει επηρεάσει και 
δημιουργήσει νέες ανάγκες σε 
υποδομές και υπηρεσίες γύρω από τη 
μετακίνηση των οχημάτων. 
Με την ηλεκτροκίνηση να αποτελεί 
το μέλλον των μεταφορών και της 
οδήγησης, η Interamerican Βοηθείας 
την ενσωματώνει στο επιχειρείν της 
ενώ καινοτομεί για ακόμη μια φορά 
εντάσσοντας στο στόλο της και 
ηλεκτρικά ποδήλατα για την επί τόπου 
εξυπηρέτηση των πελατών της.  
Παράλληλα η εταιρεία, παρακολου-

θώντας τον ολοένα αυξανόμενο 
αριθμό ηλεκτρικών οχημάτων, 
επένδυσε στην εκπαίδευση των 
επαγγελματιών οδηγών της. 
Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούνιο, 
120 οδηγοί της Οδικής Βοήθειας από 
όλη την Ελλάδα και 15 επαγγελματίες 
από την Πρότυπη Μονάδα 
Αποζημίωσης & Επισκευής 
Αυτοκινήτων CARPOINT, 
παρακολούθησαν εξατομικευμένο 
σεμινάριο θεωρητικής και πρακτικής 
κατάρτισης, του Ινστιτούτου Διαρκούς 
Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων 
Αυτοκινήτου – ΙΔΕΕΑ, με στόχο τη δι-
αχείριση και παροχή υπηρεσιών 

οδικής βοήθειας σε ηλεκτροκίνητα 
και υβριδικά οχήματα με απόλυτη 
ασφάλεια τόσο για τον πελάτη και το 
όχημά του, όσο και για τον επαγγελ-
ματία οδηγό της Οδικής Βοήθειας.
Ο Γιώργος Βαλαής, Γενικός 
Διευθυντής της Interamerican 
Βοηθείας, δήλωσε σχετικά: «Για την 
Interamerican Βοηθείας αποτελεί 
απόλυτη προτεραιότητα η 
εξυπηρέτηση και η ασφάλεια του 

πελάτη στο δρόμο, με την παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Για το 
λόγο αυτό επενδύουμε συνεχώς, 
γεγονός που αποδεικνύεται από το 
εν εξελίξει επενδυτικό πλάνο αξίας 5 
εκατομμυρίων, σε εξειδικευμένο 
προσωπικό, ανανέωση και επέκταση 
του ιδιόκτητου στόλου μας, τη 
διάθεση ενός ευρέως δικτύου 
συνεργαζομένων συνεργείων αλλά 
και σε σύγχρονες πρακτικές και 
τεχνολογίες που ανταποκρίνονται 
στις νέες ανάγκες που διαμορφώνο-
νται στο χώρο της οδικής βοήθειας».

Turning to electric mobility, to make life “greener”, has changed our 
needs and requirements for new infrastructure and services. 
With the future of driving becoming electric, Interamerican 
Roadside Assistance made sure to include e-cars in its day-to-day 
business while staying in the avant-garde by adding electric 
bicycles to its fleet to ensure unimpeded service provision on 
location for its clients whenever they may be. 
Parallel to that, Interamerican, against the backdrop of an ever-in-
creasing number of e-vehicles, duly invested in having its own 
professional crew of drivers properly trained. In June 2022, 120 
of our Roadside Assistance drivers who are working in various 
locations throughout Greece, as well as 15 staff from the Reparation 
& Repair CAR POINT Service, attended a special theoretical and 
practical workshop by the Athens Lifelong Learning Institute, on 
the safe management and provision of roadside assistance 
services for e-powered and hybrid cars as well as to the drivers 
thereof, while taking into account the needs of road assistance 
professionals, too.
Giorgos Valais, General Manager, Interamerican Assistance, stated 
that “Our top priority in Road Assistance is to provide customers 
with excellent service while guaranteeing safety on the road thanks 
to our top-notch services, which is what we are always and without 
fail investing in. Indeed, our ongoing plan involves investing 
5 million euro in expert staff, renewing and growing our own fleet, 
expanding our broad network of partner auto repair shops while 
also focusing heavily on modern practices and state-of-the-art 
technologies which respond to newly emerging trends in road 
assistance”.

Mr. Giorgos 
Valais, 
General 
Manager, 
Interamerican 
Assistance 

Interamerican 
Road Assistance 
e-bicycles

Interamerican 
Road Assistance 

e-bicycles

Professional
drivers

training at
Interamerican’s 

technical
facility

in Acharnes,
Attica.
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DIGITAL
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BUSINESS AND EDUCATION ON A 
“PATH OF DIGITAL EVOLUTION” 
WITH THE HELP OF GENERATION Y

Με εμπειρία 22 χρόνων στο ηλεκτρο-

νικό επιχειρείν χονδρικής και λιανι-

κής δραστηριοποίησης, η Generation 

Y – International eBusiness Hub απο-

τελεί τον πιο αξιόπιστο σύμβουλο 

επιχειρήσεων και ψηφιακού μετα-

σχηματισμού με ανάληψη περισσό-

τερων από 2.500 projects. 

Υπηρετώντας πιστά το όραμα της 

ψηφιακής ανέλιξης, η ελληνική πο-

λυεθνική προχώρησε στη σημαντι-

κή αναβάθμιση της διαδικτυακής 

ταυτότητας της Thermovent και του 

CEO Clubs Greece, καθώς και στη 

συν-δημιουργία του καινοτόμου Με-

ταπτυχιακού Προγράμματος MSc in 

Marketing (Digital Marketing) με το 

BCA College. 

Ειδικότερα, η Generation Y ανα-

νέωσε την ψηφιακή παρουσία της 

Thermovent, ηγέτιδας εταιρείας 

ενεργειακών λύσεων θέρμανσης και 

ψύξης βάσει των διεθνών προτύ-

πων του κλάδου. Με τη δημιουργία 

custom Β2Β πλατφόρμας, ψηφιοποι-

ήθηκε ο τρόπος παραγγελιοληψίας 

και έγινε λειτουργική αναβάθμιση 

με νέες δυνατότητες, όπως Ανάρ-

τηση Σύνθετων Προϊόντων και νέες 

Landing Pages.

Το CEO Clubs Greece, μία από τις 

προοδευτικότερες επιχειρηματικές 

λέσχες παγκοσμίως, πλέον διαθέτει 

ένα επανασχεδιασμένο website που 

αναδεικνύει ολοκληρωτικά το βελη-

νεκές των δραστηριοτήτων του. Συ-

γκεκριμένα, με τον συνδυασμό υψη-

λής αισθητικής, λειτουργικότητας, 

καθώς και customized εργαλείων με 

αποκλειστικές ενότητες μόνο για τα 

εγγεγραμμένα μέλη, η Generation Y 

συνέβαλε καταλυτικά στην ενδυνά-

μωση του brand identity του Club. 

Τέλος, η Generation Y πρόσφατα 

συν-δημιούργησε με το BCA College 

το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που συνδυάζει ακαδημαϊκό υπόβα-

θρο με πρακτικό πρόσημο. Το MSc 

in Marketing (Digital Marketing) πα-

ντρεύει την ακαδημαϊκή μέθοδο με 

την εφαρμοσμένη γνώση σε real 

time cases και ενισχύει την εμπειρία 

μάθησης μέσα από το επιβεβλημέ-

νο για τα νέα στελέχη upskilling και 

reskilling. 

Με σταθερή προσήλωση στην ανά-

δειξη των δυνατοτήτων του επιχει-

ρείν, η Generation Y συνεχίζει αδιά-

κοπτα να συμβάλλει στην προαγωγή 

της οικονομίας, της κοινωνίας, αλλά 

και στη δημιουργία της νέας γενιάς 

επιχειρηματιών. 

After 22 years of experience in whole-

sale and retail e-business, Generation 

Y – International eBusiness Hub is the 

most reliable business and digital trans-

formation consultant having undertak-

en more than 2,500 projects.

By serving faithfully the vision of digital 

advancement, the Greek multinational 

company proceeded to the significant 

upgrade of the online identity of Ther-

movent and CEO Clubs Greece, as well 

as the co-creation of the innovative 

Master’s Programme MSc in Marketing 

(Digital Marketing) with BCA College. 

More particularly, Generation Y re-

newed the digital presence of Ther-

movent, leading company of heating 

and cooling energy solutions based 

on international industry standards. By 

creating a custom B2B platform, order-

ing has been digitised and a functional 

upgrade has been accomplished with 

new features, such as the Posting of 

Complex Products and new Landing 

Pages.

The CEO Clubs Greece, one of the most 

progressive business clubs worldwide, 

has now a redesigned website that 

fully highlights the scope of its activi-

ties. Specifically, after combining high 

aesthetics, functionality and custom-

ised tools with exclusive sections only 

for registered members, Generation Y 

contributed to the strengthening of the 

Club’s brand identity.  

Finally, Generation Y and BCA College 

recently co-created the first education-

al programme that combines academ-

ic background with practice. The MSc 

in Marketing (Digital Marketing) unites 

the academic methodology with ap-

plied knowledge in real time cases and 

enhances the learning experience via 

the upskilling and reskilling the new ex-

ecutives need. 

Generation Y continues to contribute 

to the promotion of economy, soci-

ety as well as the creation of the new 

generation of entrepreneurs by its firm 

commitment to highlighting the poten-

tial of business.
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The energy crisis we are facing in our 

country and across the EU has left cit-

izens facing inflated energy bills that 

most of them cannot afford. At the 

same time and in addition to the fi-

nancial burden of energy bills, there is 

also the psychological burden, since 

the bills are usually incomprehensible 

and not clear to read and understand, 

burdening households with addition-

al costs, which do not correspond 

to energy providers and actual con-

sumption. According to the Consum-

ers’ Association EKPIZO, in the case 

of Greece, 7 out of 10 charges in the 

electricity bills are unrelated to the 

household’s electricity consumption.

Energy as a social good and univer-

sal service should be affordable, ac-

cessible, and clean to all consumers. 

This translates to more simple, under-

standable, friendly, comprehensive, 

and transparent electricity bills. Clean 

energy bills are a necessary step to 

promote the active participation of 

consumers in the energy transition.

HOW CAN CONSUMERS BENEFIT FROM CLEAN BILLS?

Citizens have a key role to play in the clean energy transition as the Clean En-

ergy Package mandates. In the same spirit, the EU Green Deal strategy aims 

to empower consumers and help Member States tackle energy poverty, and 

promote EU energy standards and technologies at a global level. The recently 

published REPowerEU also considers consumers as part of the solution for sav-

ing energy and boosting the rollout of solar technologies. 

Clean energy bills can play an integral role in consumers’ education as the first 

step in their active engagement in a socially and gender-just energy transition. 

Simplified bills, based on a prescribed template, increase comparability and con-

trol on behalf of the consumers. In addition, bills that include only energy-relat-

ed charges are not only simpler and easier to understand but they are also more 

affordable and easier to pay. If designed properly, bills can increase consumers’ 

energy literacy and introduce consumers to demand-side management solu-

tions, thus helping them to save energy and reduce costs (e.g., by adopting new 

habits). Besides savings, bills can put forward the benefits of clean electricity, 

both environmentally as well as economically. Thus, bills, especially combined 

with apps, online tools, etc., can serve as an entry point for information around 

prosumerism i.e., how to engage in producing energy instead of solely consum-

ing, and active energy citizenship in the fight against the climate crisis.

Η ενεργειακή κρίση που αντιμετωπί-

ζουμε στη χώρα μας και σε ολόκληρη 

την ΕΕ έχει φέρει τους πολίτες αντι-

μέτωπους με διογκωμένους λογαρια-

σμούς ενέργειας που οι περισσότεροι 

πολίτες δεν μπορούν να αντέξουν οι-

κονομικά. Ταυτόχρονα, και εκτός από 

την οικονομική επιβάρυνση των λο-

γαριασμών ενέργειας, υπάρχει και η 

ψυχολογική επιβάρυνση, αφού οι λο-

γαριασμοί είναι συνήθως δυσνόητοι 

και δεν είναι σαφείς στην ανάγνωση 

και κατανόηση τους, επιβαρύνοντας 

τα νοικοκυριά με πρόσθετα κόστη, τα 

οποία δεν αντιστοιχούν σε παρόχους 

ενέργειας και στην πραγματική κατα-

νάλωση. Σύμφωνα με την Ένωση Κα-

ταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ, στην περίπτω-

ση της Ελλάδας, 7 στις 10 χρεώσεις 

στους λογαριασμούς δεν σχετίζονται 

με την κατανάλωση ρεύματος του 

νοικοκυριού.

Η ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό και καθολική υπηρεσία θα πρέπει να είναι 

προσιτή, προσβάσιμη και καθαρή για όλους τους καταναλωτές. Αυτό μετα-

φράζεται σε πιο απλούς, κατανοητούς, φιλικούς, περιεκτικούς και διαφανείς 

λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Οι καθαροί λογαριασμοί ενέργειας είναι 

ένα απαραίτητο βήμα για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των κατα-

ναλωτών στην ενεργειακή μετάβαση.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΏΤΈΣ ΝΑ ΈΠΏΦΈΛΗΘΟΎΝ ΑΠΟ ΤΟΎΣ 
ΚΑΘΑΡΟΎΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎΣ; 

Οι πολίτες πρέπει να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην καθαρή ενεργειακή 

μετάβαση, όπως ορίζει η Δέσμη Μέτρων για την Καθαρή Ενέργεια. Στο ίδιο 

πνεύμα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποσκοπεί – μεταξύ άλλων – και 

στην ενδυνάμωση των καταναλωτών καθώς και στην παροχή βοήθειας στα 

Κράτη Μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, όπως και στην 

προώθηση των ενεργειακών προτύπων και τεχνολογιών της ΕΕ σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Το πρόσφατο REPowerEU θεωρεί επίσης τους καταναλωτές μέρος 

της λύσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενίσχυση της εξάπλωσης 

των ηλιακών τεχνολογιών.

Οι «καθαροί» λογαριασμοί ενέργειας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντι-

κό ρόλο στην εκπαίδευση των καταναλωτών αποτελώντας το πρώτο βήμα για 

την ενεργό συμμετοχή τους σε μια κοινωνικά και έμφυλα δίκαιη ενεργειακή 

μετάβαση. Οι απλουστευμένοι λογαριασμοί, με βάση ένα καθορισμένο πρότυ-

πο, αυξάνουν τη συγκρισιμότητα και τον έλεγχο εκ μέρους των καταναλωτών. 

Επιπλέον, οι λογαριασμοί που περιλαμβάνουν μόνο χρεώσεις που σχετίζονται 

με την ενέργεια δεν είναι μόνο απλούστεροι και ευκολότερα κατανοητοί, αλλά 

είναι επίσης πιο προσιτοί και ευκολότερα πληρωτέοι. Εάν σχεδιαστούν σωστά, 

οι λογαριασμοί μπορούν να αυξήσουν την ενεργειακή παιδεία των κατανα-

λωτών και να τους εισαγάγουν σε λύσεις διαχείρισης της ζήτησης, βοηθώ-

ντας τους έτσι να εξοικονομήσουν ενέργεια και να μειώσουν το κόστος (π.χ. 

υιοθετώντας νέες συνήθειες). Εκτός από την εξοικονόμηση, οι λογαριασμοί 

”CLEAN” ENERGY BILLS 
FOR ALL CITIZENS IN THE EU
Alice Corovessi
Managing Director INZEB

Kyriaki Metaxa
Programme Coordinator – Ecology, 
Heinrich Boell Foundation Greece
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μπορούν να προβάλλουν τα οφέλη 

της καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, 

τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικο-

νομικά. Έτσι, οι λογαριασμοί, ιδίως 

σε συνδυασμό με εφαρμογές, διαδι-

κτυακά εργαλεία κ.λπ., μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως σημείο εισόδου για 

πληροφορίες γύρω από την αυτοπα-

ραγωγή, δηλαδή πώς να συμμετέχει 

κανείς στην παραγωγή ενέργειας 

αντί να καταναλώνει αποκλειστικά, 

και ως ενεργός ενεργειακός πολίτης 

στην καταπολέμηση της κλιματικής 

κρίσης. 

ΟΙ ΚΑΘΑΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΈΧΟΎΝ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΎΣ 
ΠΡΟΜΗΘΈΎΤΈΣ 

Οι καθαροί λογαριασμοί ενέργειας 

μπορούν να συμβάλουν στη λειτουρ-

γία μιας ουσιαστικά ανταγωνιστικής 

αγοράς ενέργειας, με βάση τα ευρω-

παϊκά πρότυπα. Λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέρ-

γειας χρησιμεύει ως αναπόσπαστη 

και περιοδική ευκαιρία επικοινωνίας 

μεταξύ παρόχων και καταναλωτών, οι 

πρώτοι μπορούν επίσης να επωφελη-

θούν από τον επανασχεδιασμό των 

λογαριασμών με πιο σαφή και φιλικό 

προς το χρήστη τρόπο. 

Οι καθαροί λογαριασμοί ενέργειας 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα 

πολύτιμο εργαλείο για τους προμη-

θευτές ώστε να προσφέρουν υπηρε-

σίες υψηλής ποιότητας στους πελά-

τες τους και να τους υποστηρίξουν 

στις προσπάθειές τους για εξοικο-

νόμηση ενέργειας και 

μείωση του κόστους. 

Αυτό θα μπορούσε να 

μεταφραστεί σε χα-

μηλότερη επιβάρυνση 

της εξυπηρέτησης των 

πελατών και σε λιγότε-

ρα αιτήματα διακανο-

νισμού και ενεργειακά 

χρέη. Οι καθαροί λο-

γαριασμοί μπορούν να 

συνδυαστούν με άλλες 

υπηρεσίες, είτε ψηφια-

κές (π.χ. εφαρμογές για 

έξυπνα τηλέφωνα, ηλε-

κτρονική τιμολόγηση, 

ηλεκτρονική μέτρηση, 

εξειδικευμένη τηλεφω-

νική γραμμή κ.λπ.) είτε 

εκτός σύνδεσης (π.χ. 

κατ’ οίκον επισκέψεις, 

ημέρες πληροφόρησης κ.λπ.) και να 

χρησιμεύσουν ως μέτρα για την επί-

τευξη των δεσμεύσεων των προμη-

θευτών στο πλαίσιο του Καθεστώτος 

Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής 

Απόδοσης

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΈΤΑΞΎ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΏΝ ΚΑΤΑΝΑΛΏ-
ΤΏΝ ΚΑΙ ΤΟΎ ΑΝΤΑΓΏΝΙΣΜΟΎ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Οι καθαροί λογαριασμοί μπορούν να 

επιτευχθούν μέσω ενός μείγματος 

μέτρων πολιτικής και εθελοντικών 

πρακτικών της αγοράς στο πλαίσιο 

ενός υγιούς ανταγωνισμού. Η ση-

μασία του λογαριασμού ηλεκτρικής 

ενέργειας ως πληροφοριακού ερ-

γαλείου θα πρέπει να 

αποτελεί το σημείο εκ-

κίνησης για κάθε πα-

ρέμβαση. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη φύση της 

ηλεκτρικής ενέργειας 

ως κοινωνικό αγαθό και 

βασική προϋπόθεση για 

τη συμμετοχή στην κοι-

νωνική ζωή, οι λογαρια-

σμοί που ρυθμίζονται 

από το νόμο μπορούν 

να φέρουν ισορροπία 

μεταξύ των εγγυήσεων 

προστασίας των κατα-

ναλωτών και της καθιέ-

ρωσης ή ενίσχυσης του 

υγιούς ανταγωνισμού 

στην αγορά.

Η ανάγκη για ένα απλου-

στευμένο πρότυπο για τους λογαρια-

σμούς ηλεκτρικής ενέργειας που θα 

μπορεί να προσαρμοστεί από τους 

προμηθευτές έχει τεθεί και δοκιμα-

στεί από διάφορους ενδιαφερόμε-

νους φορείς, ακαδημαϊκούς, ενώ-

σεις καταναλωτών, οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών και εθνικές 

και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές. 

Οι πρωτοπόροι προμηθευτές έχουν 

επίσης ενεργήσει προς την κατεύ-

θυνση πιο καθαρών και με ακρίβεια 

λογαριασμών, για την οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης και την αύξηση της 

ικανοποίησης των πελατών μέσω της 

βελτίωσης των επιδόσεων.

ΈΚΘΈΣΗ «ΚΑΘΑΡΟΙ» ΛΟΓΑΡΙΑ-
ΣΜΟΙ ΈΝΈΡΓΈΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΎΣ 
ΤΟΎΣ ΠΟΛΙΤΈΣ ΤΗΣ ΈΈ

Το INZEB, σε συνεργασία με το Ίδρυ-

μα Heinrich Boell Stiftung, Θεσσαλο-

νίκη, Ελλάδα, την Ένωση Καταναλω-

τών ΕΚΠΟΙΖΩ, και με την υποστήριξη 

της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Κατανα-

λωτών BEUC, δημοσίευσε την έκθεση 

«Καθαροί» λογαριασμοί ενέργειας 

για όλους τους πολίτες στην ΕΕ, με 

στόχο την καταγραφή του περιεχομέ-

νου, της δομής και της μορφής των 

λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας 

στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ και την 

εξέταση της συμβολής τους στην 

ενδυνάμωση των καταναλωτών με 

σκοπό οι καταναλωτές να διαδραμα-

τίσουν ενεργό ρόλο στην ενεργειακή 

μετάβαση. 

ENERGY

NEWS

”CLEAN” ENERGY BILLS FOR ALL CITIZENS IN THE EU

CLEAN BILLS MAKE SENSE FOR SUPPLIERS TOO

Clean energy bills can contribute to the operation of a substantially competitive 
energy market, based on European standards. Considering that the electricity bill 
serves as an integral and periodical opportunity for communication between pro-
viders and consumers, the former can also benefit from re-designing the bills in a 
more clear and user-friendly way. 
Clean energy bills could become a valuable tool for suppliers to offer high-quality 
services to their customers and to support them in their efforts to save energy and 
reduce costs. This could translate into lower customer service burden and fewer 
settlement requests and energy debts. Clean bills can be combined with other ser-
vices, either digital (e.g., smart home phone apps, e-billing, e-metering, specialised 
phone line, etc.) or offline (e.g., door2door home visits, info days, etc.) and serve as 
measures to achieve the suppliers’ commitments under the National Energy Efficien-
cy Obligation scheme.

A BALANCE BETWEEN CONSUMER PROTECTION AND MARKET 
COMPETITION

Clean bills can be achieved through a mixture of policy measures and voluntary 
market practices in the context of healthy competition. The significance of the elec-
tricity bill as an informative tool should be the starting point for any intervention. 
Considering the nature of electricity as a social good and a key prerequisite for par-
ticipation in life, bills that are regulated by law can bring balance between consumer 
protection safeguards and establish or strengthen healthy market competition.
The need for a simplified template for electricity bills that can be adapted by the 
suppliers has been raised and tested by various stakeholders, academics, consumer 
associations, civil society organisations, and national and European regulatory au-
thorities. Pioneering suppliers have also acted towards more clean and accurate bills, 
to build trust and increase customer satisfaction through improved performance.

REPORT: “CLEAN” ENERGY BILLS FOR ALL CITIZENS IN THE EU

INZEB, in collaboration with the Heinrich Boell Stiftung Foundation, Thessaloniki, 
Greece, the Consumers’ Association EKPIZO, and with the support of the European 
Consumer Organisation BEUC, published the report “Clean” Energy Bills for all citi-
zens in the EU, aiming to register the content, structure, and format of the electricity 
bills in EU27, and examine their contribution to consumers’ empowerment to play an 
active role in the clean energy transition.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στην έκθεση 
“Καθαροί” λογαριασμοί ενέργειας για 
όλους τους πολίτες στην ΈΈ. 

Scan the QR Code to access and down-
load the report “Clean” Energy Bills for 
all citizens in the EU. 

ILLUSTRATIONS: 
CHRISTOS TSOLERIDIS 

(OXHOUSE DESIGN STUDIO)
https://oxhouse.gr/

https://oxhouse.gr/
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Η Βίβιαν Χιονά δημιούργησε το Expat 

Nest (www.expatnest.com), το οποίο 

προσφέρει online συμβουλετική και 

ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα που 

ζουν στο εξωτερικό.

 Η Βίβιαν, ψυχολόγος με μεταπτυχια-

κές σπουδές στην Ψυχολογία Παιδιών 

& Εφήβων και στην Ψυχολογία της 

Υγείας, ξέρει καλά τι σημαίνει δια-

σπορά: πολύγλωσση Ελληνίδα του 

εξωτερικού και η ίδια, γαλουχήθηκε με  

τρεις κουλτούρες, έχει συγγενείς στις 

τέσσερις γωνιές του πλανήτη, νιώθει 

άνετα εντός της διεθνούς κοινότητας, 

την εμπνέει η ποικιλομορφία της και, 

επιπλέον, βραβεύτηκε ως μια απο τις 

100 Most Inspirational Women in the 

World για το 2020.

Οι υπηρεσίες του Expat Nest χαρα-

κτηρίζονται από αμεσότητα, προ-

σβασιμότητα, ευελιξία και αξιοπιστία. 

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας, οι 

οποίοι διαθέτουν βαθιά γνώση του 

τι ακριβώς συνεπάγεται μια ζωή με 

συνεχείς μετακινήσεις και παρέχουν 

στήριξη σε πολλές γλώσσες όπως 

αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, 

αραβικά, πορτογαλικά και κινέζικα. Οι 

ψυχολόγοι του Expat Nest  βρίσκονται 

στη διάθεση ενηλίκων, γονέων, ζευγα-

ριών και εφήβων, πραγματοποιώντας 

online συνεδρίες στο περιβάλλον της 

επιλογής του πελάτη. Στόχος και όρα-

μά μας να αποτελούμε πηγή χαράς και 

έμπνευσης για τους απόδημους ανά 

τον κόσμο, και να βοηθάμε τους πελά-

τες μας να νιώθουν άνετα στο πλαίσιο 

της διεθνούς τους εμπειρίας. 

Το Expat Nest  ανακηρύχθηκε καλύτε-

ρος πάροχος υπηρεσιών Online Expat 

Counseling παγκοσμίως,  στην ευρύ-

τερη περιοχή του Benelux (Ολλανδία, 

Βελγίο και Λουξεμβούργο) αλλά και 

της Ολλανδίας για το 2022, είναι πά-

ντα δίπλα σας. Αρκεί ένα κλικ! Στείλτε 

μας email για μια δωρεάν 15λεπτη 

συνεδρία και επισκεφτείτε το blog μας 

για πολλές, ενδιαφέρουσες ιδέες και 

πληροφορίες!  

Στα καταστήματα Oμορφιάς Femme 

Fatale, πάθος μας είναι η Ομορφιά και 

αποστολή μας η καλύτερη εξυπηρέτη-

ση ως ο προσωπικός σας Σύμβουλος 

Ομορφιάς! 

 

Η φιλοσοφία των Femme Fatale δεν 

αφορά μόνο την απλή και σωστή εξυ-

πηρέτηση του καταναλωτικού κοινού 

αλλά και τη δημιουργία μακροχρόνιων 

σχέσεων ώστε η επίσκεψη στα κατα-

στήματά μας να αποτελεί μία πραγμα-

τική ευχάριστη εμπειρία. 

Στα Femme Fatale θα βρείτε Επώνυμα 

Αρώματα, Προϊόντα Μακιγιάζ, Προϊό-

ντα Περιποίησης Προσώπου & Σώμα-

τος και Προϊόντα Περιποίησης Μαλλιών 

& Νυχιών από αγαπημένα brands, όπως 

Victoria Secret, Max Factor, Maybelline 

κ.α., καθώς και brands με αξιόπιστα 

προϊόντα που εισάγονται από εργοστά-

σια και εταιρείες του εξωτερικού, όπως 

Andreia Professional, Alama, Hipertin 

κ.α.

Επιπρόσθετα, δίνεται ιδιαίτερη σημα-

σία σε επαγγελματίες και σπουδαστές 

του χώρου (hair colorists, nail artists, 

beauticians κ.λ.π.) που απολαμβάνουν 

προνόμια, όπως αποκλειστικές προ-

σφορές σε επαγγελματικά προϊόντα 

και πακέτα σχολών, ενώ ενημερώνο-

νται για νέες τάσεις & προϊόντα μέσω 

εκπαιδεύσεων από τα social media της 

επιχείρησης.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι 

το περιβάλλον και το συνάνθρωπο, 

στα Femme Fatale αναλαμβάνουμε 

δράσεις και ενέργειες που ενισχύουν 

την προσφορά προς το κοινωνικό σύ-

νολο! Ο σεβασμός ατον άνθρωπο και 

το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της ταυτότητας, της αποστο-

λής και της εταιρικής μας ταυτότητας. 

        

Mπορείτε να επισκεφθείτε τα φυσικά 

καταστήματα των Femme Fatale στον 

Πειραιά, στο Κερατσίνι, στην Καλλιθέα, 

στη Νίκαια, καθώς και το ηλεκτρονικό 

κατάστημα femme-fatale.gr που ανανε-

ώνεται με προϊόντα και αναβαθμίζεται 

συνεχώς κάνοντας πιο εύκολη και ευ-

χάριστη την πλοήγηση τoυ χρήστη!

Vivian Chiona is the founder of Ex-

pat Nest (www.expatnest.com) which 

promotes the emotional well-being of 

expats by offering online counselling 

services. 

Vivian is a psychologist with Masters 

degrees in both Child & Adolescent 

Psychology and Health Psychology. A 

multilingual, bicultural expat with fam-

ily all over the world, she feels most at 

home within the international commu-

nity and is inspired by its diversity. She 

has actually been recognised as one of 

the 100 Most Inspirational Women in 

the World for 2020.

Expat Nest services are accessible, 

convenient, flexible and reliable. Our 

qualified counsellors are familiar with 

the mobile life and offer emotional sup-

port in several languages, including 

English, Greek, Spanish, Italian, Arabic, 

Portuguese and Chinese (with more 

to follow). We serve adults, parents, 

couples and teens, with consultations 

taking place online and in the comfort 

of the client’s home or environment of 

choice. Our vision is to bring joy and 

inspiration to expats around the world, 

and to support our clients to feel hap-

py, confident and relaxed in their inter-

national experience. 

Expat Nest awarded as the Best Online 

Expat Counseling Provider globally, in 

the Benelux area and the Netherlands 

for 2022, is just a click away! Email us 

for your free 15-minute session and 

browse our blog for a wealth of inspir-

ing resources! 

Vivian Chiona

Psychologist  & Counsellor, B.Sc, M.Sc

Founder & Director of Expat Nest

The Femme Fatale beauty stores are 

passionate about providing you with 

top services acting as your Personal 

Beauty Advisor! 

 

Our philosophy aims to establish long-

term relationships with customers and 

clients so that your every visit to our 

stores is a truly joyful experience. 

The Femme Fatale stores offer a huge 

array of popular brands, including per-

fumes, makeup, nail, hair, facial and 

body care products by Victoria Secret, 

Max Factor and Maybelline, among 

others, alongside reliable brands we 

import ourselves from abroad, such as 

Andreia Professional, Alama, Hipertin 

and others.

In addition, we are focused on pro-

fessionals and students, such as hair 

colorists, nail artists, beauticians etc., 

granting them privileges, such as spe-

cial offers for products and training, 

while keeping them informed about all 

the new trends and products in their 

field of work, through our social media.

Femme Fatale is constantly under-

taking new actions and activities to 

benefit the community! Respect for 

people and the environment is ac-

tually an integral part of our mis-

sion and our corporate identity. 

        

Visit our stores in Pireas, Keratsini, 

Kallithea and Nikea, and enjoy brows-

ing through our electronic store at 

femme-fatale.gr to find out more about 

our products and services!

NEW

MEMBER

NEW

MEMBER

For more info visit:

www.expatnest.com
Facebook
Linked In

For more info visit:

https://femme-fatale.gr

http://www.expatnest.com/
http://www.expatnest.com
https://www.facebook.com/expatnest123
https://www.linkedin.com/groups?gid=6525955&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1395858579798%2Ctas%3AExpat%20Nest%2Cidx%3A2-1-2
https://femme-fatale.gr
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Η TECHNOGRAFIA είναι εταιρεία με-

τάφρασης και διερμηνείας, με γραφεία 

στην Αθήνα και τη Λεμεσό. Μεταφρά-

ζουμε νομικά και χρηματοοικονομικά 

κείμενα, ιατροφαρμακευτικό εξοπλι-

σμό, τεχνικά εγχειρίδια, ηλεκτρονικά 

προϊόντα, εταιρικές πολιτικές και δια-

δικασίες, λογισμικό, υλισμικό, εφαρμο-

γές και ιστοσελίδες. Το ανταγωνιστικό 

μας πλεονέκτημα είναι ότι οι πελάτες 

μας βρίσκονται σε άμεση επαφή και 

επικοινωνία με τον μεταφραστή ή τον 

διερμηνέα τους και εξυπηρετούνται 

από μια άρτια δομημένη, διεθνώς ανα-

γνωρισμένη και αξιόπιστη μεταφραστι-

κή εταιρεία.

TECHNOGRAFIA is a translation and 

interpretation company based in Ath-

ens, Greece and Limassol, Cyprus. 

We translate legal and financial docu-

ments, medical devices, technical man-

uals, consumer electronics, processes 

and procedures, software, hardware, 

apps and websites. Our competitive 

advantage is that our clients are able 

to work directly with their expert lin-

guists, while receiving services from a 

well-structured, renowned and robust 

translation company.

NEW

MEMBER

For more info visit:

https://technografia.com/el/

Η JUST ONE, όπως υποδηλώνει και 

το όνομά της, ξεκίνησε από έναν άν-

θρωπο. Όμως από τη στιγμή που εμ-

φανίστηκε, στο χώρο της στελέχω-

σης ανθρώπινου δυναμικού και του 

headhunting, ήρθε για να παραμείνει. 

Η συνεχώς ανοδική πορεία της, άλλω-

στε, αυτό καταδεικνύει. 

Η JUST ONE είναι μία ομάδα ευέλικτη, 

γρήγορη, αποτελεσματική και ουσιαστι-

κή. Το όραμά μας για το Headhunting & 

Recruitment είναι η ειδοποιός διαφορά 

μας.

 Έχει ως στόχο να προσφέρει τους 

κατάλληλους ανθρώπους με βάση τις 

ανάγκες σας, σε μικρό χρονικό διά-

στημα, στη βάση μίας φιλοσοφίας win-

win, όπως θα έπρεπε να είναι πάντα το 

Headhunting. 

Κάθε νέα αναζήτηση για εμάς αποτε-

λεί ένα ταξίδι χαλκέντερης μελέτης και 

αφοσίωσης. 

Προσφέρουμε λύσεις είτε αναζητείτε

• μεμονωμένα ανώτερα στελέχη 

(Headhunting & Executive Search)

• entry level υποψηφίους (Recruitment)

• μαζικές προσλήψεις (High Volume 

Recruitment)

• αναλύσεις της αγοράς (Mapping).

H JUST ONE ανταποκρίνεται με κύριο 

μοχλό δράσης την οικοδόμηση σχέσε-

ων εμπιστοσύνης. 

Κάθε project υλοποιείται με γνώμονα 

την ποιότητα και τα θέλω της επιχείρη-

σής σας. 

Επιπλέον, η JUST ONE, σε ένα περι-

βάλλον συνεχώς μεταβαλλόμενο, ει-

δικά μετά την πανδημία, προσφέρει 

μία εξειδικευμένη υπηρεσία, αυτή του 

Outplacement. Η Outplacement υπη-

ρεσία παρέχει μία ευέλικτη, προσω-

ποποιημένη λύση με στόχο την επιτυ-

χή επανένταξη, στην αγορά εργασίας, 

των στελεχών/εργαζομένων που απο-

χωρούν από μια επιχείρηση.

Εργαζόμαστε μεθοδικά, ανθρωποκε-

ντρικά, με κύρια στοχοπροσήλωση την 

ποιότητα. Απολαύστε το όφελος του 

δικτύου μας και τις γνώσεις μας για 

τους κατά τόπους Key Players, στην Ελ-

λάδα και σε παγκόσμια κλίμακα.

Σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε 

από κοντά. 

Είμαστε ο Matthieu, η Dania, η Θάλεια, 

η Ιωάννα, η Σοφία, ο Ερμής, η Nadine 

και o Μάρκος.

Είμαστε η JUST ONE.

JUST ONE as its name suggests was 

founded by a single man. Even so, 

upon its appearance in the HR and 

headhunting sector, it started flour-

ishing. Its continuous upwardly course 

speaks for itself.

JUST ONE is a flexible, fast, efficient 

and essential team. Our vision for 

Headhunting & Recruitment is our dis-

tinctive difference.

We aim to locate the right people, ac-

cording to your needs, in a short peri-

od of time, on a win-win philosophy, 

as Headhunting should always be.

Each new search is a journey of pro-

found study and dedication for us.

We provide solutions for every need:

• individual senior executives (Head-

hunting & Executive Search)

• entry level candidates (Recruitment)

• mass recruitment (High Volume Re-

cruitment)

• market analysis (Mapping).

Each project is implemented in agree-

ment with the quality and the needs of 

your business.

Additionally, JUST ONE is adapting to 

the constantly-changing conditions, 

especially after the outbreak of the 

pandemic, and provides a tailor-made 

service of Outplacement. Our fast & 

professional Outplacement program 

suggests a flexible, personalized solu-

tion aiming to the successful reintegra-

tion of the individual into the market 

or the implementation of one’s profes-

sional idea.

Our work is human-oriented and me-

thodical while quality is our main ob-

jective. Benefit from our network and 

extensive knowledge of both local and 

international Key Players.

We invite you to get acquainted with 

us.

We are Matthieu, Dania, Thalia, Ioanna, 

Sofia, Hermes, Nadine and Markos.

We are JUST ONE.

NEW

MEMBER

For more info visit:

https://www.justone.gr

https://technografia.com/el/
https://www.justone.gr
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JOIST: EMBEDDING AN INNOVATION 
CULTURE IN INDIVIDUALS 
AND BUSINESSES

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο γεμάτο προκλήσεις 
και ευκαιρίες, η καινοτομία δίνει τις λύσεις. 

Με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, στο Πάρκο Καινοτομίας 
JOIST, δημιουργήσαμε ένα οικοσύστημα καινοτομίας βασι-
ζόμενο στη συνεργασία και τις νέες τεχνολογίες, με σεβα-
σμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Οι startupers, ερευνητές, επιχειρηματίες, και οι επαγγελμα-
τίες, που επιλέγουν το JOIST, έχουν τη δυνατότητα να συν-
θέσουν οι ίδιοι το πακέτο των υπηρεσιών που επιθυμούν. 

Το JOIST προσφέρει στα μέλη του υπηρεσίες:

1. 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ: Μέσα από τα διαθέσιμα ιδιωτικά γραφεία 
προς ενοικίαση, χώρους coworking, αίθουσες συσκέψεων, 
και της δυνατότητας απόκτησης εικονικών γραφείων και 
φορολογικών εδρών. 

2. 
ΔΗΜΊΟΥΡΓΊΑΣ: Μέσα από το YouTube room, το Makers 
Space και το WetLab.

3. 
ΔΊΚΤΥΩΣΗΣ: Με πελάτες και συνεργάτες μέσω εκδηλώ-
σεων και matchmaking sessions στο αμφιθέατρο ή στον 
εκθεσιακό χώρο του JOIST, δημιουργώντας ένα Pop-Up 
shop, ή δίνοντας ραντεβού στη καφετέρια ENJOIST. 

4. 
ΠΑΊΧΝΊΔΊΟΥ: Μέσα στο VR Arena, το AR Lab, ή του Future 
Learning Lab και με τη χρήση νέων εργαλείων εκπαιδευτι-
κής ψυχαγωγίας. 

5. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Με καθοδήγηση και υποστήριξη για 
εύρεση χρηματοδότησης και χορηγιών.

6. 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Μέσω προγραμμάτων και εργαλείων για τη 
ψηφιακή μετάβαση, ανάπτυξη, ή και επιτάχυνση των επι-
χειρήσεων τους.

In an ever-changing world full of challenges and op-
portunities, innovation provides the solutions. 

With a vision for the future, at JOIST Innovation Park, 
we have created an innovation ecosystem based on 
collaboration and new technologies, with respect to 
people and the environment. 
Startupers, researchers, entrepreneurs, and profes-
sionals who choose JOIST have the opportunity to 
put together their own package of services.

JOIST offers its members services to:

1. 
WORK: In one of its private offices available for rent, 
the coworking space, meeting rooms, and the ability 
to set up a virtual office or tax residence.

2. 
CREATE: In the YouTube room, Makers Space, and 
WetLab`.

3. 
MEET & CONNECT: With clients and partners by hold-
ing events in the JOIST amphitheater or exhibition 
space, creating a Pop-Up shop, or meeting at the 
ENJOIST café. 

4. 
PLAY & LEARN: Using the VR Arena, the AR Lab, or the 
Future Learning Lab with the help of new edutain-
ment tools. 

5. 
FUND: Ideas through guidance and support in identi-
fying funding opportunities and sponsorships.

6. 
GROW: Their business using programmes and availa-
ble tools to digitally transform or accelerate. 

Cultura Verde – Χριστίνα Π. Βροντάνη

Η Cultura Verde ιδρύθηκε το 2014 από 

τη Χριστίνα Βροντάνη, MSc Γεωπόνο 

(Γεωπονικού Πανεπιστημιου Αθηνών), 

σε συνέχεια της 40ετούς πορείας της 

οικογενειακής επιχείρησης στα πεδία 

του φυτοπολλαπλασιαστικού υλικού 

και των περιβαλλοντολογικών μηχανη-

μάτων.

Χάρις στη γνώση και την πείρα της, έχει 

συμπράξει αποκλειστικά με ποιοτικούς 

εξαγωγικούς οίκους και πρωτοπόρες 

βιομηχανίες, εξασφαλίζοντας στις συ-

νεργαζόμενες επιχειρήσεις την προ-

μήθεια αξιόπιστων υλικών και ειδικών 

μηχανημάτων.

Κύρια αντικείμενα της επιχείρησης, 

στον τομέα του φυτοπολλαπλασιαστι-

κού υλικού, αποτελούν η πώληση βολ-

βών ανθέων, γυμνόριζων και συσκευ-

ασμένων τριανταφυλλιών, σπόρων 

λουλουδιών & λαχανικών, μειγμάτων 

σπόρων χλοοταπήτων και ειδικών μειγ-

μάτων σπόρων για υδροσπορές.

Στον τομέα των περιβαλλοντικών μη-

χανημάτων, μεταξύ άλλων, η Cultura 

Verde εισάγει και προωθεί κλαδο-

θρυμματιστικές μηχανές, ειδικούς 

βιοκαυστήρες παραγωγής θερμικής 

ενέργειας, αναστροφείς/οξυγονωτές 

compost, κυλινδρικά και δονητικά κό-

σκινα, πρεμνοφάγους, αποψιλωτές, 

χλοοκοπτικά τρακτέρ, ερπυστριοφό-

ρους πολυμεταφορείς, υδροσπορείς, 

εδαφοδιανομείς, αυλακωτήρες, δια-

γραμμιστές, αναρροφητήρες φύλλων 

και σκουπιδιών καθώς και εφόδια οι-

κιακής κομποστοποίησης (κάδους κο-

μποστοποίησης & βοηθητικά εργαλεία).

Cultura Verde – Christina P. Vrontani 

Cultura Verde was established in 2014 

by Christina Vrontani, MSc Agronomist 

(Agricultural University of Athens), fol-

lowing in her family’s footsteps and 

its 40 years of business activity in the 

field of propagating material and envi-

ronmental technology equipment.

Against the backdrop of such exten-

sive experience, we have carefully se-

lected the top producers and manufac-

turers in both fields to provide Greek 

business partners with reliable propa-

gating material and robust, specialized 

machinery.

The main range of our activities in the 

field of propagation material includes 

sales of flower bulbs, flower and veg-

etable seeds, turf seeds, and mixtures, 

bare-rooted and packed rose plants, 

and special seed mixtures for hydros-

eeding applications.

In the field of environmental tech-

nology, among others, our company 

imports and distributes specialized 

equipment, such as woodchippers, 

specialized bio-heating systems for 

heat production using wood chips 

and/or wood pellets as fuel, compost 

turners, trommels, dumpers, vacuums, 

deforesters, composters, and relevant 

accessories.

NEW

MEMBER

For more info visit:

www.culturaverde.gr
www.culturaverde-machinery.gr

For more info visit:

https://joistpark.eu/ 

http://www.culturaverde.gr
http://www.culturaverde-machinery.gr
https://joistpark.eu/ 
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20 χρόνια μετά τα εγκαίνια του 1ου 
Μedifirst στον Άλιμο Αττικής, ένα νέο 
κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας 
έρχεται να προστεθεί στο δίκτυο Υγείας 
της Interamerican. To νέο Μedifirst 
άνοιξε τις πύλες του στις 4 Οκτωβρίου 
2022, τόσο για τους ασφαλισμένους 
της Interamerican, όσο και για το ευρύ 
κοινό, προσφέροντας 24/7 υπηρεσίες 
μέσω 16 ιατρικών και 8 διαγνωστικών 
τμημάτων.

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
θεμάτων υγείας και η ιδιαίτερη έμφαση 
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, 
αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα 
για την Interamerican, η οποία επενδύει 
σταθερά προς την κατεύθυνση αυτή. 
Το 2021 τα Medifirst της Interamer-
ican στον Άλιμο και το Μαρούσι 
προσέφεραν υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες υγείας σε περισσότερες 
από 150.000 περιπτώσεις. Το 2022 οι 
συνεργαζόμενοι γιατροί διαφόρων 
ειδικοτήτων και στις τρεις πλέον 
μονάδες είναι περισσότεροι από 150, 
ενώ οι εργαζόμενοι στις μονάδες 
αυτές αγγίζουν τους 100.

Σημειώνεται ότι τα Medifirst αποτελούν 
ένα μοναδικό, ιδιαίτερα καινοτομικό και 
ανθρωποκεντρικό μοντέλο παροχής 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στη 

χώρα μας. Λειτουργούν αδιάλειπτα 
24/7 το χρόνο, προσφέρουν ιατρικές 
και διαγνωστικές υπηρεσίες σε ένα 
σημείο, με μία επίσκεψη, διαχειρίζονται 

επείγοντα περιστατικά, ενώ παράλληλα 
διαθέτουν υπερσύγχρονες υποδομές 
και τεχνολογία σε κάθε επίπεδο.

Ο Γιώργος Βελιώτης, Γενικός 
Διευθυντής Ζωής και Υγείας της Inter-
american δήλωσε: 

«Τα πολυϊατρεία Medifirst ακολουθούν 
ένα μοντέλο λειτουργίας μοναδικό για 
τα ελληνικά δεδομένα, ακόμα και μετά 
από 20 χρόνια παρουσίας τους στον 
χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας. Παρέχουν σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες, είτε για τα τακτικά είτε για τα 
έκτακτα περιστατικά της υγείας τους, 
εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστες και 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Η Inter-
american ενισχύοντας τις ιδιοκτήτες 
υποδομές στην υγεία, εδραιώνει την  
παροχή ποιοτικής και ολοκληρωμένης 
φροντίδας υγείας στους πελάτες της 
και συνεισφέρει στη βελτίωση των 
υποδομών υγείας του ευρύτερου 
πληθυσμού».

TOURISM & MEDIA

NEWS

GREEK LUXURY TOURISM & 
GASTRONOMY WORKSHOP 
IN AMSTERDAM ON 27 OCTOBER 2022 

Δυναμική αναμένεται η παρουσία της 
Ελλάδας στo Άμστερνταμ, στις 27 
Οκτωβρίου 2022, στα πλαίσια  του 
Greek Luxury Tourism & Gastronomy 
Workshop που διοργανώνει η Tourism 
Media & Events.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 
εμβληματικό και ιστορικό (107 ετών) 5* 
deluxe Grand Hotel Amrâth (https://www.
amrathamsterdam.com/en/) με στόχο την 
ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο 
προορισμό στον παγκόσμιο διεθνή και 
γαστρονομικό χάρτη.
Υπογραμμίζεται ότι η αγορά της Ολλαν-
δίας ακολουθεί τα τελευταία χρόνια συ-
νεχή ανοδική πορεία, με έτος ορόσημο 
το 2019 που έσπασε το φράγμα του ενός 
εκατομμυρίου επισκεπτών στην Ελλάδα.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Τουρισμού, της Πρεσβείας 
της Ελλάδας στη Χάγη, του Ελληνο-Ολ-
λανδικού Εμπορικού & Βιομηχανικού 
Συνδέσμου και της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδας, με κύριο Χο-
ρηγό τον ΕΟΤ, επίσημο Χορηγό αερο-
μεταφορών την Aegean Airlines και 
Χορηγούς το «Ελληνικό Πρωϊνό» του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
και το Επιμελητήριο Αρκαδίας.
Συμμετέχουν επίσης η Περιφέρεια Θεσ-

σαλίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
ο Δήμος Καρύστου, ο Δήμος Ρεθύμνου 
και  ο Δήμος Κω. Το «παρών» θα δώσουν 
ακόμη κορυφαία ελληνικά ξενοδοχεία 
καθώς και εταιρείες που καινοτομούν 
στον ξενοδοχειακό χώρο.
Συμμετέχουν, από την Ολλανδία, 80 
τουριστικοί πράκτορες και 10 διακεκρι-
μένα media.
Στο πλαίσιο του Workshop έχουν ήδη 
προγραμματιστεί εκατοντάδες Business 
to Business (B2B) συναντήσεις ανάμε-
σα σε εκπροσώπους ελληνικών προο-
ρισμών και τουριστικών επιχειρήσεων 
με αντίστοιχες ολλανδικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
Παράλληλα, θα γίνουν παρουσιάσεις, 
τόσο από τον ΕΟΤ όσο και από προο-
ρισμούς και φορείς της Ελλάδας, και η 
εκδήλωση θα κλείσει με κλήρωση δώ-
ρων από προορισμούς και επιχειρήσεις 
προς τους συμμετέχοντες τουριστικούς 
πράκτορες ώστε να επισκεφθούν την 
Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι οι επόμενες εκδηλώ-
σεις της Tourism Media & Events που 
αφορούν στην προβολή του ελληνικού 
τουρισμού πρόκειται να γίνουν στη Νέα 
Υόρκη, στις 15 Νοεμβρίου, και στη Βαρ-
σοβία, στις 13 Δεκεμβρίου 2022. 

On October the 27th Greece is bound to 
make its presence felt in Amsterdam on 
the occasion of the Greek Luxury Tour-
ism & Gastronomy Workshop organised 
by Tourism Media & Events.

The event, which will take place at the 
iconic (107 year-old) 5* deluxe Grand Ho-
tel Amrâth (https://www.amrathamsterdam.
com/en/), aims to promote Greece as a 
top destination, both from a tourist and 
a culinary point of view as, after all, the 
market of the Netherlands has been ex-
panding and 2019 was a record-breaking 
year during over a million Dutch citizens 
visited Greece.
The Greek Luxury & Tourism Workshop is 
placed under the auspices of the Ministry 
for Tourism, the Embassy of the Hellen-
ic Republic in the Hague, HeDA and the 
Central Union of Greek Chambers. The 
main sponsor of the event is the Greek 
National Tourism Organisation, with Ae-
gean Airlines in charge of transportation 
while ‘Greek Breakfast’ by the Hellenic 
Chamber of Hotels as well as the Arca-
dia Chamber of Commerce are also sup-
porting the workshop. In addition, the 
Regional Authorities of Thessaly, Central 
Macedonia, Western Greece, along with 
the Municipalities of Karystos, Rethymno 
and Kos are taking part in the event. Top 
Greek hotels and other companies which 
are in the avant-garde of the hotel busi-
ness will be there and so will 80 Dutch 
tour operators and 10 prestigious media 
outlets from the Netherlands.
Already hundreds of B2B meetings have 
been booked for the representatives of 
Greek destinations and tourist undertak-
ings and their peers from the Dutch tour-
ist industry.
Furthermore, there will be presentations 
made by the Greek National Tourism Or-
ganisation and Greek entities attending 
the event, at the end of which there will 
be a raffle draw so that tour operators 
get to visit and experience first-hand the 
Greek destinations. Let it be noted that 
the next Tourism Media & Events work-
shops to promote Greek tourism this 
year are going to take place in New York 
and Warsaw, on November 15 and De-
cember 13, respectively.

H Interamerican επεκτείνεται στο χώρο της πρωτοβάθμιας Υγείας
Ένα νέο Medifirst ξεκίνησε τις δραστηριότητές του στο Περιστέρι Αττικής

https://www.amrathamsterdam.com/en/
https://www.amrathamsterdam.com/en/
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Φέτος, η φύση βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας 
ατζέντας και στη Vivechrom αποφασίσαμε να την βάλουμε 
στο επίκεντρο της έμπνευσής μας. Όχι μόνο επιλέξαμε ένα 
Χρώμα της Χρονιάς για να σας εμπνεύσουμε να συλλάβετε 
τη μαγεία της φύσης και να τη φέρετε μέσα στο σπίτι σας, 
αλλά σας προτείνουμε και τέσσερις νέες παλέτες με χρω-
ματικούς συνδυασμούς που αντικατοπτρίζουν τους διαφο-
ρετικούς τρόπους που μας διδάσκει και μας τρέφει η φύση. 
Η γη είναι η πηγή των πάντων, δίνοντάς μας παρηγοριά, 
έμπνευση και μυριάδες λύσεις για τη ζωή. 
Το νέο Χρώμα της Χρονιάς 2023 της Vivechrom είναι το 
Άγουρο Στάχυ 50YY 49/191. Ένας λαμπερός, φυσικός τόνος 
που χαρίζει μια αίσθηση φυσικής μαγείας στα σπίτια μας. 
Αντιπροσωπεύει τόσο το θαυμασμό μας για την ακατέργα-
στη, σχεδόν μαγική, ροή της ζωής, όσο και την ελευθερία 
που προσφέρουν οι εικόνες από ατελείωτους αγρούς με 
αγριολούλουδα, σιτηρά, στάχυα και ακαλλιέργητες σοδιές. 
Το Άγουρο Στάχυ 50YY 49/191 είναι ένας θετικός, φυσικός 
τόνος που μας συνδέει με το φυσικό κόσμο και μπορεί να 
μας βοηθήσει να νιώθουμε καλύτερα στα σπίτια μας.

To make sure we select a Colour of the Year that feels rele-
vant and timely, we undertake rigorous global research. Every 
year, we host a Trend Forecast and ask a panel of international 
design experts to share their insights about what will be in-
fluencing the way we live over the next few years. By under-
standing where the world is heading, we can respond with a 
color that matches the mood of the moment. 
This year, with the natural world at the top of the global 
agenda, we talked about the different ways that nature sup-
ports and inspires us. Our conversations led us to a theme 
for Vivechrom Colour of the Year 2023: seeds of wonder – a 
phrase that encapsulates the transformative power of nature 
– and to the shade itself. Wild WonderTM is a glowing natural 
tone that offers us a connection with nature and that brings a 
sense of natural magic into our homes. Around it, we’ve creat-
ed four easy-to-use color palettes: Lush, Buzz, Raw and Flow. 
Each tells the story of a different way that nature inspires us. 
A glowing and uplifting tone, Vivechrom Colour of the Year 
2023, Wild WonderTM, makes us feel connected with nature 
and helps us feel better in our homes. 

BUSINESS

NEWS

ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΊΑΣ 2023 
ΤΗΣ VIVECHROM

For more info visit:

https://www.vivechrom.gr/el/vivechrom-xrwma-ths-xronias-2023

https://www.vivechrom.gr/el/vivechrom-xrwma-ths-xronias-2023
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