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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ιδπύμαηα ζηο Cluster Πληποθοπικήρ
ηηρ Τεχνόποληρ Θεζζαλονίκηρ
Οη αξηζκνί είλαη εληππσζηαθνί: 30 επηρεηξήζεηο, κε ζπλνιηθό εηήζην
θύθιν εξγαζηώλ 357 εθαη. επξώ, θέξδε 12,5 εθαη. Δπξώ, εμαγσγέο
ζε πεξηζζόηεξεο από 25 ρώξεο ζε όιεο ηεο επείξνπο, πάλσ από
3.000 εξγαδόκελνπο ζπληζηνύλ ηνλ επηρεηξεκαηηθό βξαρίνλα ηνπ
cluster πιεξνθνξηθήο πνπ δεκηνπξγεί ζηε Θεζζαινλίθε ε
Σερλόπνιε. ε απηή ηελ εηθόλα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ έμη
παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα από ηελ
Θεζζαινλίθε θαη ηελ Αζήλα πνπ απαζρνινύλ εθαηνληάδεο
επηζηήκνλεο – εξεπλεηέο, αιιά θαη δύν επηρεηξεκαηηθνί θνξείο,
πνπ κεηέρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα, ε νπνία έρεη σο βαζηθό ζηόρν ηελ
ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ software,
θαζώο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ πάλσ
ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Πξόθεηηαη γηα έλα βήκα ζηελ
θαηεύζπλζε ηεο αλάδεημεο ηεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο ζε
πεξηθεξεηαθό θέληξν γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή
κε ρώξν αλαθνξάο ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε θαη εκβέιεηα ζε
όιν ηνλ θόζκν θαη ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά.
Ζ εληππσζηαθή απηή εηθόλα παξνπζηάζηεθε ζε πλέληεπμε Σύπνπ
πνπ παξαρώξεζε ζήκεξα Πέκπηε 14 Ηνπιίνπ 2016 ε δηνίθεζε ηεο
Σερλόπνιεο. Πέξαλ απηνύ ν πξόεδξνο ηεο Σερλόπνιεο Tάζνο
Σδήθαο αλαθέξζεθε ζηνπο ζηόρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πξσηνβνπιίαο θαη πεξηέγξαςε ηνλ νδηθό ράξηε, βάζεη ηνπ νπνίνπ
ζα πινπνηεζεί ην εγρείξεκα επ’ σθειεία ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βνξείνπ Διιάδνο γεληθόηεξα.
Σν ηζηνξηθό
ηελ Θεζζαινλίθε έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα έλαο
ηζρπξόο ππξήλαο επηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο, νη νπνίεο
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παξνπζηάδνπλ εθείλα ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ
αλάπηπμε ελόο παγθόζκηνπ αληαγσληζηηθνύ ζπλεξγαηηθνύ
ζρεκαηηζκνύ
αλάπηπμεο
ινγηζκηθνύ.
Οη
ζπγθεθξηκέλεο
επηρεηξήζεηο ηζρπξήο ηερλνινγηθήο βάζεο, κε ππξήλα ηελ
Σερλόπνιε Θεζζαινλίθεο, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή εμαγσγηθή
δξαζηεξηόηεηα, πςειήο πνηόηεηαο θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό,
αμηόινγνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο θαη ραξαθηεξηζηηθά αξηζηείαο ζηελ
αλάπηπμε ινγηζκηθνύ. Γύξσ από απηέο ηηο επηρεηξήζεηο έληαζεο
γλώζεο, αλαπηύζζεηαη έλα νιόθιεξν νηθνζύζηεκα θαηλνηνκίαο
από παιαηόηεξεο θαη λεόηεξεο επηρεηξήζεηο ηερλνινγηώλ
πιεξνθνξηθήο, θαζώο θαη εξεπλεηηθνί θνξείο, παλεπηζηήκηα,
ζεξκνθνηηίδεο θαη πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο, ζπκβνπιεπηηθέο θαη
επελδπηηθέο εηαηξείεο, δίθηπα ρξεκαηνδόηεζεο, θ.ιπ.
Σν ρξνληθό
ηηο 10 Ηνπλίνπ 2016 ε Σερλόπνιε Θεζζαινλίθεο αλαθνίλσζε ηε
δεκηνπξγία ελόο cluster αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ, κε ηνλ δηαθξηηηθό
ηίηιν «Technopolis Cluster » - «Ηndustry Led Software
Development Cluster of Thessaloniki».
ην cluster ζπκκεηέρνπλ 30 επηρεηξήζεηο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ κε
παξαγσγηθέο δνκέο ζηε Θεζζαινλίθε, πέληε εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα θαη έλα εξεπλεηηθό θέληξν, ν ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ
Πιεξνθνξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο θαη ε Αιεμάλδξεηα Εώλε
θαηλνηνκίαο Θεζζαινλίθεο. Οη εηαηξίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ αλήθνπλ
ζηνλ θιαζηθό ππξήλα ηεο Σερλόπνιεο, αιιά ππάξρνπλ θαη πνιιέο
λέεο θαηλνηόκεο εμσζηξεθείο θαη startups, θαζώο επίζεο θαη
εηαηξίεο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ αιιά θαη εηαηξίεο ηεο
λέαο νηθνλνκίαο θαη ησλ ππεξεζηώλ.
Ο ζηόρνο
Ο Αληηθεηκεληθόο ηόρνο ηνπ «Technopolis Cluster» είλαη ε
ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερνπζώλ επηρεηξήζεσλ ΣΠΔ ζηελ
αληηκεηώπηζε ησλ ηερληθώλ θαη κε- ηερληθώλ πξνθιήζεσλ πνπ
αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε θαη πξνώζεζε θαηλνηόκσλ πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο
εθαξκνγώλ πνπ ελζσκαηώλνπλ θαη
αμηνπνηνύλ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, απμάλνληαο θαηά απηό ηνλ
ηξόπν ηελ δηεζλή αληαγσληζηηθόηεηα ηνπο. Σν «Technopolis
Cluster» ζθνπεύεη λα ζπλεηζθέξεη θαηαιπηηθά ζηελ αλάπηπμε όισλ
ησλ δπλαηώλ ζπλεξγεηώλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, βειηηώλνληαο θαη
αλαπηύζζνληαο εθείλνπο ηνπο θξίζηκνπο ηνκείο πνπ ζα νδεγήζνπλ
ζε δηεζλή αλαγλώξηζε θαη θαηαμίσζε ηα κέιε ηνπ.
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Σν όξακα
Σν «Technopolis Cluster» έρεη σο όξακα λα αλαδεηρζεί σο έλαο
αληαγσληζηηθόο,
ζε
παγθόζκην
επίπεδν,
ζπλεξγαηηθόο
ζρεκαηηζκόο, ν νπνίνο ζα ζπκβάιιεη ζηελ έμππλε, βηώζηκε,
εμσζηξεθή
θαη
ρσξίο
απνθιεηζκνύο
αλάπηπμε
ησλ
επηρεηξεκαηηθώλ κειώλ ηνπ, θαζώο θαη όισλ ησλ παξαγόλησλ
αιπζίδαο αμίαο ηνπ επξύηεξνπ νηθνζπζηήκαηόο ηνπ, κε ζθνπό ηελ
αλάδεημε ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνύ ζε ζηξαηεγηθό θιάδν γηα ηε
Θεζζαινλίθε, ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ
Διιάδα».
Σα νθέιε
Σα δπλεηηθά νθέιε από ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
«Technopolis Cluster» είλαη ζεκαληηθά, πνιύπιεπξα θαη
θσδηθνπνηνύληαη σο αθνινύζσο:
 Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ
κειώλ ηνπ ζε παγθόζκην επίπεδν.
 Γηάρπζε ηερλνγλσζίαο θαη ε δηαζύλδεζε κε ηελ Έξεπλα θαη
Σερλνινγηθή Αλάπηπμε.
 Απμεκέλα επίπεδα εμεηδίθεπζεο θαη απνξξόθεζεο λέαο
ηερλνινγίαο από ηηο επηρεηξήζεηο ΣΠΔ θαη ηαρύηεξε
πξόζβαζε ζε θαηλνηνκία.
 Σαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε αλάπηπμε λέσλ/
θαηλνηόκσλ πξντόλησλ.
 Αύμεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ινγηζκηθνύ
παγθνζκίνπ εκπνξηθνύ βειελεθνύο
 Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πςειήο αμίαο.
 Δλζάξξπλζε λέαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.
 Δλζάξξπλζε αλαδηνξγάλσζεο πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ
θαη δεκηνπξγίαο λέσλ.
 Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθώλ θαη άιισλ δεζκώλ.
 Βειηησκέλε ξνή πιεξνθνξηώλ/ Πξνώζεζε ηεο ζπιινγηθήο
κάζεζεο θαη θαηλνηνκίαο.
 Αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θαη εζληθήο νηθνλνκίαο θαη δηείζδπζε
ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ.
 Δμεηδίθεπζε, πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ηνπ Αλζξώπηλνπ
Κεθαιαίνπ.
 Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο
αλάπηπμεο ζπλεξγηώλ θαη ρξεκαηνδόηεζεο.
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Τα μέλη
Μέιε ηνπ «Technopolis Cluster» είλαη νη εμήο εηαηξίεο: LOGISMOS,
MLS ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, Oktabit, COMPUTER TEAM, MIK3,
INFOδεκ.
M_Sensis, Veltio, Vidavo,
EPSILON NET,
DataScouting, INVENTICS, Link Technology, Computer Life,
Singular Logic, Softworks, Space Hellas, The Second Method,
Gnomon, Intrasoft, Neuropuplic, Dotsoft, Dataverse, Emisia,
ENTRANET, Apifon, ATLANTIS ENGINEERING, Elvis, Byte, ΔΠΗ
ΤΣΔΜ.
πκκεηέρνπλ, επίζεο ηα αθαδεκατθά ηδξύκαηα: Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ΣΔΗ
Θεζζαινλίθεο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, City College, ACT
θαζώο θαη ην Δξεπλεηηθό Ηλζηηηνύην ΔΚΔΣΑ.
Ζ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή
Σε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ ηνπ cluster ηεο Σερλόπνιεο
Θεζζαινλίθεο έρεη αλαιάβεη Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηελ νπνία
απνηεινύλ νη εμήο: Σάζνο Σδήθαο (πξόεδξνο), Αληώλεο
Γηαιακαίδεο (αληηπξόεδξνο), Παλαγηώηεο Καξακόζρνο, Γηώξγνο
Σξαζαλίδεο, ηάζεο Παξραξίδεο, Κσζηήο Μάιακαο, Κσζηήο
Καγγειίδεο (κέιε). Δπίζεο κέιε είλαη εθπξόζσπνη ηνπ ΔΠΒΔ,
ησλ αθαδεκατθώλ ηδξπκάησλ θαη ηνπ ΔΚΔΣΑ. Γηαρεηξηζηήο έρεη
νξηζηεί ν Μηράιεο Υαβνύδεο, ελώ ζπληνληζηέο είλαη νη: Κσζηήο
Καγγειίδεο (Οκάδα Αλζξώπηλνπ Κεθαιαίνπ), Παληειήο Αγγειίδεο
(Οκάδα
Δμσζηξέθεηαο),
Σάζνο
Μάλνο
(Οκάδα
Υξεκαηνδνηήζεσλ), Νίθνο Καξακόζρνο (Οκάδα Σερλνινγηώλ
CERN), ελώ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ζπληνλίδεη ν θαζεγεηήο
Γηάλλεο Βιαράβαο.
Θεζζαινλίθε, 14 Ηνπιίνπ 2016

