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ΘΔΜΑ: 

 

Σετνολογικά πάρκα και κόμβοι επιτειρηματικότητας στην μητροπολιτική 

περιυέρεια τοσ Βερολίνοσ   

 

Τελ πξωηνθαζεδξία ηεο, ωο κεηξνπνιηηηθήο πεξηθέξεηαο λενθπώλ επηρεηξήζεωλ θαη 

ζηελήο δηαζύλδεζήο ηνπο κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, ζπλερίδεη λα δηεθδηθεί δπλακηθά 

ην Βεξνιίλν. Σην πιαίζην απηό, ην εγθεθξηκέλν ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 

έξγνπ ππό ηνλ ηίηιν «Berlin TXL-The Urban Tech Republic», ην νπνίν αθνξά ζηελ 

εγθαηάζηαζε ελόο ηερλνινγηθνύ πάξθνπ γηα αζηηθέο ηερλνινγίεο, κίαο πξόηππεο 

παλεπηζηεκηνύπνιεο θαη, παξάιιεια, κίαο έμππλεο, βηώζηκεο θαη πξάζηλεο πόιεο ζε κία 

έθηαζε 5.000 ζηξεκ. ζην πξώελ αεξνδξόκην Τέγθει, ζεκαηνδνηεί έλα λέν θεθάιαην ζε 

επξωπαϊθό επίπεδν γηα ηα έξγα αζηηθήο αλάπιαζεο, θαζώο θαη γηα ηνλ ξόιν πνπ 

θαινύληαη λα ζεκαηνδνηήζνπλ ζε απηό νη θόκβνη θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ελ ιόγω ηερλνινγηθό πάξθν αλακέλεηαη λα εγθαηαζηαζνύλ, ζε 

βάζνο 20εηίαο, έωο 1.000 λενθπείο επηρεηξήζεηο κε ζπλνιηθό αλζξώπηλν δπλακηθό 20.000 

αηόκωλ, ελώ πεξηζζόηεξνη από 2.500 θνηηεηέο από ην Παλεπηζηήκην Εθαξκνζκέλωλ 

Επηζηεκώλ Βεξνιίλνπ (BHT Berlin) ζρεδηάδεηαη λα κεηαθηλεζνύλ ζε εηδηθά 

δηακνξθωκέλεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθώλ 

πξνγξακκάηωλ. Επηπξόζζεηα, ζηνλ ππξήλα ηεο αζηηθήο αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο έρεη 

εληαρζεί θαη ν ζηόρνο ηεο δεκηνπξγίαο κίαο πξόηππεο έμππλεο πόιεο ζην επίθεληξν ηεο 

νπνίαο ζα βξίζθνληαη κεηαμύ άιιωλ: ε βηώζηκε ρξήζε ‘πξάζηλεο’ ελέξγεηαο, ε θηιηθή 

πξνο ην πεξηβάιινλ θηλεηηθόηεηα θαη αξρηηεθηνληθή ηωλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ, ε 

αλαθύθιωζε, ε δηθηύωζε ηεο θηηξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηωλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ θαηά ην 

πξόηππν ηνπ ‘smart home’. 

 

Σην ίδην πιαίζην, κε ηε δεκηνπξγία ηεο «Siemensstadt²», ε γεξκαληθή Siemens AG 

ζρεδηάδεη λα αλαπιάζεη, έωο ην 2030, ηελ νκώλπκε βηνκεραληθή πεξηνρή έθηαζεο 700 

ζηξεκ., πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνύλ ζε απηή εξεπλεηηθά θέληξα θαη λενθπείο 

επηρεηξήζεηο θαη λα αλαπηπρζνύλ, θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, νη πξνϋπνζέζεηο ελίζρπζεο ηεο 

θαηλνηόκνπ επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ πόιε.  

  

Μέζω ηεο πξωηνβνπιίαο «Industrial City Berlin» θαη ηωλ ζρεηηθώλ ρξεκαηνδνηηθώλ 

εξγαιείωλ, αιιά θαη θπξίωο ράξε ζηα, ήδε, πνιπάξηζκα ηερλνινγηθά πάξθα ηνπ 

Βεξνιίλνπ (δηαδξαζηηθή απεηθόληζε ηωλ νπνίωλ βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηνλ ηζηόηνπν:  

www.businesslocationcenter.de/wirtschaftsatlas/), ε κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα επηρεηξεί 

λα θαηαζηήζεη ηελ πεξηνρή  θόκβν θαηλνηνκίαο, έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο λέωλ 

ηερλνινγηώλ θαη θπζηθά θνηηίδα λενζύζηαηωλ θαη όρη κόλν επηρεηξήζεωλ ζε παγθόζκην 

επίπεδν. Μεηαμύ άιιωλ αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά:  

-ην «EUREF Campus», κηα πξόηππε παλεπηζηεκηνύπνιε, ε νπνία ιεηηνπξγεί ωο γέθπξα 

ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο ηερλνγλωζίαο αλάκεζα ζε εξεπλεηηθά ηδξύκαηα θαη ζηηο 

πνιπάξηζκεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε απηή θαη νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηόκωλ ιύζεωλ γηα ηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε 

θαη ηηο έμππλεο πόιεηο ηνπ κέιινληνο, 

-ην ηερλνινγηθό πάξθν «CleanTech», έθηαζεο 900 ζηξεκ. όπνπ πξνζθέξνληαη, ήδε, 

δπλαηόηεηεο δηθηύωζεο θαη δηαζύλδεζεο θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηόηεηαο κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, 

δεδνκέλνπ κάιηζηα όηη ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ην πάξθν έρεη ηελ έδξα ηνπ ην νκώλπκν 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vernetzung
http://www.businesslocationcenter.de/wirtschaftsatlas/


θέληξν θαηλνηνκίαο γηα λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θηιηθώλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη βηώζηκωλ ηερλνινγηώλ, θαζώο θαη 

-ην ηερλνινγηθό πάξθν «Adlershof», ην νπνίν ζα νινθιεξωζεί ην 2030, αιιά όπνπ επί ηνπ 

παξόληνο 18.000 εξγαδόκελνη από παλεπηζηεκηαθά -θαη κε- ηλζηηηνύηα, θαζώο θαη 1.100 

επηρεηξήζεηο ζπλεξγάδνληαη, ήδε, γηα ηε κεηαηξνπή ηωλ πξνϊόληωλ ηεο έξεπλαο ζε 

θαηλνηόκν επηρεηξεκαηηθόηεηα. 

 

 


