ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Ο Ελληνο-Ολλανδικός Σύνδεσμος συναντά τους στόχους του″
Την επιλογή του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου (The
Hellenic-Dutch Association of Commerce and Industry - HeDA) να διατηρηθεί και επεκταθεί η εξωστρέφεια και
παρεμβατικότητα του Συνδέσμου στην επιχειρηματική κοινότητα εξέφρασε στην καθιερωμένη εκδήλωση για την
υποδοχή του νέου έτους ο πρόεδρος κ. Γιώργος Κώτσαλος. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο των
κεντρικών γραφείων της Interamerican. Το Δ.Σ. του HeDA, με πρόεδρο τον Γιώργο Κώτσαλο, (Interamerican) ,
απαρτίζεται από τους κ. Ζωούλλη Μηνά, αντιπρόεδρο (Αθηναϊκή Ζυθοποιία), Παναγιώτη Μπαρά, Γεν. Γραμματέα
(Philips), Κωνσταντίνο Μαγγιώρο, ταμία (FrieslandCampina) και μέλη τους Luis Miguel Gomez (ING), Ηρώ
Αθανασίου (Unilever/Ελαϊς) και Γιώργο Θωμαΐδη (Coral/Shell).
Ο κ. Κώτσαλος παρουσίασε τον απολογισμό του έργου του Συνδέσμου για το 2014 με αναφορά τόσο στην εξέλιξη
σε οργανωτικά θέματα -ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής δικτύωσης, τροποποίηση του καταστατικού, ανανέωση της
ιστοσελίδας του HeDA, αναβάθμιση του τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου προς τα μέλη του Συνδέσμου- όσο και
στην επιτυχή διοργάνωση εκδηλώσεων (Κρήτη, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Εσπερίδα Ασφάλισης
Πιστώσεων) και τη συμμετοχή του σε άλλες συνδιοργανώσεις (συνέντευξη τύπου με συμμετοχή των επτά
μεγαλυτέρων διμερών Επιμελητηρίων της χώρας, επίσημα εγκαίνια Ολλανδικής Πρεσβείας στο τέλος του έτους).
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του HeDA αναφέρθηκε, σε γενικές γραμμές, στις σχεδιαζόμενες κατευθύνσεις του
Συνδέσμου για το 2015, με έμφαση στην ενδυνάμωσή του με νέα μέλη από όλη την Ελλάδα, την αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών του με τη διεξαγωγή διαδικτυακής έρευνας γνώμης και προνομίων (loyalty club) στα νυν
μέλη, τη δυνατότητα τηλεοπτικής προβολής στις εταιρείες-μέλη, τη διοργάνωση Ολλανδικής Εβδομάδας την άνοιξη
στο εμπορικό κέντρο Golden Hall υπό την αιγίδα της Ολλανδικής Πρεσβείας. Ακόμη, ο κ. Κώτσαλος τόνισε ότι θα
επιδιωχθεί συνεργασία και με άλλα επιμελητήρια και θεσμικούς φορείς, με δεδομένη τη στενή σχέση και
συνεργασία του Συνδέσμου με την Ολλανδική Πρεσβεία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αξία της πρωτοβουλίας της
Ολλανδικής Πρεσβείας ‘’Orange Grove’’, η οποία είναι η πιο επιτυχής στην Ελλάδα και χρηματοδοτείται από
εταιρείες–μέλη του Συνδέσμου, υποστηριζόμενη από την Ολλανδική κυβέρνηση. Την ανάγκη περαιτέρω
συνεργασίας με το ‘’Οrange Grove’’ σε επίπεδο ανάθεσης έργων στους συμμετέχοντες νέους, υπογράμμισε στο
κλείσιμο της ομιλίας του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου.
Όπως τονίστηκε και από τον Πρέσβη της Ολλανδίας Jan Versteeg, που παρευρέθηκε στην εκδήλωση, ο ρόλος του
HeDA είναι δημιουργικός και πολυεπίπεδος. Ο Πρέσβης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία της Ολλανδικής
Πρεσβείας “Orange Grove” για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη νέων ιδεών, που
ανοίγει επαγγελματικούς ορίζοντες σε νέους ανθρώπους. Παρέστησαν, επίσης, στην εκδήλωση ο Πρόεδρος του
Ινστιτούτου Οικονομικής και Δημόσιας Διακυβέρνησης του Ελληνο Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ.
Γιάννος Γραμματίδης, ο οποίος υπογράμμισε στην ομιλία του τη συμβολή των διμερών Επιμελητηρίων και
Οργανισμών στην ανάπτυξη του επιχειρείν και της εθνικής οικονομίας, ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και πολλά στελέχη των
εταιρειών μελών του Συνδέσμου.

