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Δηήζια εκδήλωζη εξωζηπέθειαρ Γπαθείος ΟΔΤ Βεπολίνος με θέμα: 

 

 Η ςτηλή ηεσνολογία και η καινοηομία υρ μοσλόρ ανάπηςξηρ ηηρ οικονομίαρ.  

Εν δςνάμει ζςνέπγειερ μεηαξύ ελληνικών και γεπμανικών επισειπήζευν. 

 

Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Βεξνιίλνπ 

Τξίηε, 11.12.2012 

 

 

Πξαγκαηνπνίεζεθε κε επηηπρία ζηηο 11/12/2012 ζην Βεξνιίλν ε εηήζηα εθδήισζε 

εμσζηξέθεηαο ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΥ Βεξνιίλνπ κε ζέκα ’Η πςειή ηερλνινγία θαη ε θαηλνηνκία 

σο κνριόο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Δλ δπλάκεη ζπλέξγεηεο κεηαμύ ειιεληθώλ θαη 

γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ’, ε νπνία δηνξγαλώζεθε κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Βεξνιίλνπ ζε αίζνπζα ηνπ ηειεπηαίνπ.   

 

Μεηά ηνπο ραηξεηηζκνύο ηνπ Αλαπιεξσηή Γηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ ΔΒΔ 

Βεξνιίλνπ θ. Wiesenhütter θαη ηνπ Πξέζβε ηεο Διιάδνο, ηηο θύξηεο εηζεγήζεηο έθαλαλ: ν 

Πξνέδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ Δηαηξεηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ Διιάδνο θ. 

Αλαζηάζηνο Τδήθαο, ν Καζεγεηήο Γξ. Βαζίιεηνο Μαθηόο, Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Corallia, ν 

θ. Γξ. Axel Poll, CEO Bitkom Research GmbH (εηαηξεία εξεπλώλ ζηνλ ηνκέα ηεο πςειήο 

ηερλνινγίαο, ε νπνία αλήθεη ζηνλ ηζρπξό Σύλδεζκν Γεξκαληθώλ Δηαηξεηώλ Υςειήο 

Τερλνινγίαο Bitkom) ελώ παξνπζηάζηεθαλ νη ειιεληθέο εμσζηξεθείο εηαηξείεο από ηνλ 

θιάδν ηεο κηθξνειεθηξνληθήο Prisma Electronics θαη Dynesys νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πξσηνβνπιία ηνπ Corallia. Σηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ζπδήηεζε ζε πάλει, ζην νπνίν 

ζπκκεηείραλ: από ειιεληθήο πιεπξάο o θ. Αζαλάζηνο Κσηζήο, Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο 

ειιεληθήο πνιπεζληθήο Intrasoft International θαη ν Καζεγεηήο Γξ. Βαζίιεηνο Μαθηόο, 

Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Corallia, ελώ από γεξκαληθήο πιεπξάο ζπκκεηείραλ ν θ. Γξ. Frank 

Lerch, Αλαπιεξσηήο CEO ηνπ ζεκαληηθνύ Cluster Οπηηθώλ Ιλώλ Βεξνιίλνπ - 

Βξαδεκβνύξγνπ θαη ν θ. Γξ. Axel Poll, CEO Bitkom Research GmbH. Τε ζπδήηεζε 

ζπληόληζε ν δεκνζηνγξάθνο ηεο Deutsche Welle, θ. Παλαγηώηεο Κνππαξάλεο. Μεηά ην 

επίζεκν πέξαο ησλ νκηιηώλ, νη παξεπξηζθόκελνη είραλ ηελ επθαηξία λα ζπλνκηιήζνπλ 

δνθηκάδνληαο πνηνηηθά ειιεληθά πηάηα θαη ειιεληθό νίλν. Από ηελ ελ ζέκαηη εθδήισζε,  

ζηελ νπνία παξεπξέζεζαλ άλσ ησλ 60 ζπκκεηερόλησλ, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ 

ήηαλ εθπξόζσπνη θνξέσλ θαη εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ αιιά θαη θάπνηνη εθπξόζσπνη 

επηρεηξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ, ηα νπνία επελδύνπλ ζε εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πςειήο 

ηερλνινγίαο,  ζπγθξαηνύληαη ηα αθόινπζα:  

 

- Αλαθέξζεθαλ ελ ζπληνκία νη κεηαξξπζκίζεηο, ζηηο νπνίεο έρεη πξνρσξήζεη ε Διιάδα ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα, ε ελδπλάκσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ρώξαο θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

θαζώο θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη νη επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηηο γεξκαληθέο 
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επηρεηξήζεηο αλ επελδύζνπλ ζηνλ θιάδν ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα ή 

ζπλεξγαζηνύλ κε ειιεληθέο εηαηξείεο.    

- Παξνπζηάζηεθε κε ζηνηρεία ν θιάδνο πςειήο ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξηθήο ζε Διιάδα 

θαη Γεξκαλία θαζώο θαη πηζαλέο δπλαηόηεηεο γηα δηκεξείο ζπλέξγεηεο. Δπίζεο αλαθέξζεθε σο 

επηηπρεκέλν παξάδεηγκα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν πιεπξώλ ε ζπκκεηνρή ησλ ζπλδέζκσλ 

Bitkom θαη ΣΔΠΔ ζε θνηλό επξσπατθό project. Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα εηδηθόηεξα, 

αλαθέξζεθε εηδηθόηεξα ην πώο έρεη επεξεαζηεί ν θιάδνο από ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Σηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ νη πξνννπηηθέο ηνπ θαη πνηέο επθαηξίεο ππάξρνπλ γηα ζπλέξγεηεο 

κεηαμύ θνξεώλ αιιά θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, όπσο είλαη ε δεκηνπξγία εξγαζηεξηώλ 

design ή R&D ή outsourcing θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ ζηελ 

Διιάδα ιόγσ ηνπ πςεινύ επηπέδνπ ηνπ ειιεληθνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηνλ ηνκέα αιιά 

θαη ηνπ κεησκέλνπ θόζηνπο ζε ζρέζε κε ηε Γεξκαλία, ε δπλαηόηεηα ζηξαηεγηθώλ 

ζπκκεηνρώλ ζε ειιεληθέο εμσζηξεθείο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ αιιά θαη νη άκεζεο επελδύζεηο 

κέζσ ηεο ζύζηαζεο ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ κε ζηόρν ηελ θάιπςε από ηελ Διιάδα ηεο 

επξύηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηθέξεηαο.   

- Παξνπζηάζηεθε σο επηηπρεκέλε πξαθηηθή από ηνλ θιάδν,  ε πξσηνβνπιία  ηνπ 

ζπλεξγαηηθνύ ζρεκαηηζκνύ Corallia, ην νπνίν έρεη θαηνξζώζεη λα ζπγθεληξώζεη πνιιέο 

ειιεληθέο κεγάιεο, κεζαίεο θαη κηθξέο θαηλνηόκεο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγώληαο ην πξώην 

Cluster ηνπ είδνπο ζηελ Διιάδα κε εηαηξείεο θπξίσο από ηνλ ηνκέα ηεο κηθξνειεθηξνληθήο 

ζε Αζήλα θαη Πάηξα. Δλώ επηθείηαη ε δεκηνπξγία δύν αθόκα Cluster κε εηαηξείεο από ηνπο 

ηνκείο ηνπ Online Gaming θαη ηεο δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο. Ωο επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα 

εμσζηξεθώλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ην Corallia, παξνπζηάζηεθαλ νη 

επηρεηξήζεηο Prisma Electronics θαη Dynesys.  

- Από ηε ζπδήηεζε πξνέθπςε, όηη νη επθαηξίεο θαη νη δπλαηόηεηεο γηα ζπλεξγαζίεο κεηαμύ 

ησλ δύν πιεπξώλ (clusters, θνξεώλ θαη εηαηξεηώλ) ζηνλ ελ ιόγσ ηνκέα, ζα πξέπεη κέζα από 

ηε ζπλέρηζε ησλ επαθώλ, λα γίλνπλ πην ζπγθεθξηκέλεο, θαζόηη ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

ζηελ Διιάδα ζηαδηαθά βειηηώλεηαη θαη γίλεηαη πην θηιηθό επηρεηξεκαηηθά αιιά θαη 

δεδνκέλνπ ηνπ πςεινύ επηπέδνπ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα.  

   

  Η σο άλσ εθδήισζε είρε πνιύ ζεηηθό αληίθηππν ζην εμεηδηθεπκέλν γεξκαληθό 

θνηλό, ην νπνίν ηελ παξαθνινύζεζε κε ελδηαθέξνλ, γλσξίδνληαο γηα πξώηε θνξά νη 

πεξηζζόηεξνη ηα επηηεύγκαηα θάπνησλ ειιεληθώλ θαηλνηόκσλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ.  

 

  Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ε ελ ιόγσ εθδήισζε θαιύθζεθε θαη από θάπνηα γεξκαληθά 

θαη ειιεληθά ΜΜΔ (ξαδηόθσλν Deutsche Welle, ξαδηόθσλν Rbb, έιιελεο αληαπνθξηηέο 

ΜΜΔ).   

 

  Σπκπεξαζκαηηθά, ζε κηα θξίζηκε ζπγθπξία γηα ηελ Διιάδα θαη ζε έλα δύζθνιν 

πεξηβάιινλ, ε εθδήισζε πξνζέθεξε ηελ επθαηξία παξνπζίαζεο ζε εμεηδηθεπκέλν αθξναηήξην 

ηνπ θιάδνπ ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα θαζώο θαη ζπγθεθξηκέλσλ επηηπρεκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθώλ πξσηνβνπιηώλ θαηλνηνκίαο θαη ειιεληθώλ εμσζηξεθώλ εηαηξεηώλ ηνπ 

θιάδνπ, νη νπνίεο άθεζαλ ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο. Δπηπιένλ ζπδεηήζεθαλ επθαηξίεο γηα 

ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ειιεληθώλ θαη γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ θαζώο θαη επθαηξείεο 

γηα γεξκαληθέο επελδύζεηο ζηνλ ελ ιόγσ ηνκέα ζηελ Διιάδα.    

  


