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Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,  εκ μέρους του Ελληνογερμανικού 
Επιμελητηρίου θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή της 
εκδήλωσης για την δυνατότητα να ενημερώσουμε για το 
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και τις δυνατότητες που προκύπτουν 
για τους αποφοίτους της Σχολής. 

Η σχέση αποφοίτου και σχολής, που σε κάποιες περιπτώσεις διαρκεί μια 
ζωή, χτίζεται και με εκδηλώσεις όπως η σημερινή. Σε περιόδους 
κρίσεως, όπως αυτή που βιώνουμε, η υποστήριξη των προσπαθειών 
νέων ανθρώπων, στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας αποκτά σε πολλές περιπτώσεις σχεδόν θεραπευτικό 
χαρακτήρα. 

Η ανασφάλεια που απλώνεται με την καθημερινή οικονομική 
ενημέρωση, διαχέεται στον κοινωνικό ιστό πιο γρήγορα και αδιόρατα 
και ως εκ τούτου πιο ύπουλα και από το ηφαιστειακό νέφος που με 
πολύ παραστατικό τρόπο μας υπενθυμίζει αυτές τις μέρες τα όριά μας. 

Ακριβώς αυτά τα όρια που το οικονομικό σύστημα για δεκαετίες ήθελε 
να μην αντιλαμβάνεται προπαγανδίζοντας την συνεχή ανάπτυξη.  Η 
οποία στον τομέα των φυσικών πόρων και των πλουτοπαραγωγικών 
πηγών του πλανήτη αμφισβητείται πλέον από όλο και μεγαλύτερα 
τμήματα του πληθυσμού. 

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας  βέβαια, που για πολλούς από εμάς 
φαίνεται απόμακρος και λιγότερο κατανοητός, χτίζοντας με 
αμφισβητούμενα υλικά και με μοναδικό κριτήριο τα γρήγορα και κατά 
το δυνατόν μεγάλα κέρδη, κατάφερε να δημιουργήσει ρωγμές στην 
πραγματική οικονομία που επηρεάζουν και εσάς, τους αποφοίτους του 
Γερμανικού Τμήματος του ΑΠΘ. 

Σε μια δύσκολη περίοδο η αξιοποίηση όλων των πληροφοριών σχετικά 
με τις δυνατότητες που προσφέρονται μπορεί, για κάποιους να αποβεί 
ιδιαίτερα ωφέλιμη.  

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο αποτελεί τον κατ εξοχήν φορέα των 
ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων. 



Με μια ιστορία μεγαλύτερη των 80 χρόνων και ένα δίκτυο εταιρειών 
στην Ελλάδα και Γερμανία που ξεπερνούν τα 900 μέλη, συγκεντρώνει 
και διαχέει χρήσιμες πληροφορίες, που  αξιοποιούνται από επιχειρήσεις 
και φυσικά πρόσωπα. 

Η Γερμανία αποτελεί σταθερά τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της 
Ελλάδας με μερίδια στις ελληνικές εξαγωγές το 2008 10,5% (1.999 
εκατ. Ευρώ)  και 11,9% στις ελληνικές εισαγωγές (8.267 εκατ. ευρώ) 

Στο εμπόριο, τον τουρισμό, στις τηλεπικοινωνίες, στις μεταφορές στην 
ενέργεια, γερμανικά επενδυτικά κεφάλαια διεκδικούν ένα σημαντικό 
μερίδιο. 

Ένα παράδειγμα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων 
Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων πωλήθηκαν το 2009 στη χώρα μας 220 
540 αυτοκίνητα από τα οποία τα 62 267 κατασκευάζονται από εταιρείες 
γερμανικών συμφερόντων. Και αν προστεθούν σε αυτές και οι εταιρείες 
Opel και Ford, αμερικανικών μεν συμφερόντων αλλά με παραγωγικές 
μονάδες στην Γερμανία , τότε ο συνολικός αριθμός φτάνει τα 95 084. 

Στο εμπόριο η εταιρείες Lidl μαζί με την Aldi, στην αγορά εκπτωτικών 
καταστημάτων, που στην κρίση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, 
κυριαρχούν. 

Στις τηλεπικοινωνίες η Deutsche Telekom σύντομα θα πάρει το 
Management  του ΟΤΕ και η Siemens δεσπόζει στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών. 

Στην ενέργεια η RWE ενδιαφέρεται για την κατασκευή νέων μονάδων  
και η Hochtief επαναδιαπραγματεύεται το ποσοστό συμμετοχής της 
στον ∆ιεθνή Αερολιμένα Αθηνών δηλώνοντας παράλληλα το 
ενδιαφέρον της για την κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι της 
Κρήτης και την διαχείριση του αεροδρομίου «Μακεδονία». 

Ιδιαίτερα δε στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μια πληθώρα 
σημαντικών γερμανικών εταιρειών δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
φωτοβολταϊκών. 

Με αυτά τα λίγα στοιχεία ήθελα σύντομα να δείξω το μέγεθος των 
οικονομικών σχέσεων και κατά συνέπεια τις δυνατότητες απασχόλησης 
που υπάρχουν. 



Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το Ελληνογερμανικό 
Επιμελητήριο διοργανώνει μια σειρά επιχειρηματικών συναντήσεων με 
ενημερωτικές ημερίδες, που δίνουν δυνατότητες στου αποφοίτους της 
Σχολής να γνωρίσουν τα δεδομένα μιας ιδιαίτερα ελπιδοφόρας αγοράς 
και εταιρείες με έντονα αναπτυξιακό δυναμικό. 

Στον τομέα αυτό (πράσινη οικονομία) εστιάζει και η κοινή δήλωση 
Merkel - Παπανδρέου που σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα θα 
υπάρξουν επενδυτικές συμπράξεις με την ανάλογη  δημιουργία θέσεων 
εργασίας.  

Στον τουρισμό, το 40% των επισκεπτών μας προέρχονται από 
γερμανόφωνες χώρες. Το τουριστικό προϊόν μας πρέπει να 
διαφοροποιηθεί ποιοτικά, να γίνει επώνυμο, να αποκτήσει ταυτότητα 
για να γίνει ανταγωνιστικό. Και όλα αυτά πρέπει να τα επικοινωνήσουμε 
στους δυνητικούς πελάτες μας στην γλώσσα τους με επαγγελματικό 
τρόπο.   

Ένας άλλος τομέας που θα μπορούσε να απασχολήσει αποφοίτους της 
Σχολής είναι και οι εκθέσεις. Η Γερμανία αποτελεί ένα παγκόσμιο 
εκθεσιακό κέντρο που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εταιρειών από όλο 
τον κόσμο. Το γεγονός αυτό δίνει την δυνατότητα και σε ελληνικές 
εταιρείες, μέσω  γερμανικών εκθέσεων, να προβάλλουν τα προϊόντα 
τους και τις υπηρεσίες τους, με σχετικά μικρό κόστος, σε περισσότερες 
αγορές εκτός από την γερμανική. Έτσι έχουμε αρκετές ελληνικές 
συμμετοχές, μεμονωμένες ή μέσω κλαδικών φορέων , που συχνά 
χρειάζονται γλωσσική υποστήριξη, αλλά και υποστήριξη από άτομα που 
γνωρίζουν την γερμανική νοοτροπία. Με την προσέγγιση των 
ελληνικών εκθεσιακών φορέων, όπως ο Οργανισμός Εξωτερικού 
Εμπορίου και των κλαδικών οργανισμών μπορεί κανείς να ενημερωθεί 
για τις ανάγκες που υπάρχουν στον τομέα αυτό. 

Ο γεωργικός τομές αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικά αδιέξοδα. Η 
διαφοροποίηση του αγροτικού προϊόντος, για να βγούμε από την 
σημερινή κρίση, αναπόφευκτα θα  έχει σχέση και με την παραγωγή 
προϊόντων που θα κατευθύνονται  σε μεγάλο βαθμό και προς την 
γερμανική αγορά, η οποία αποτελεί σταθερά για σχεδόν όλους του 
κλάδους της οικονομίας μας, την σημαντικότερη αγορά.  Ο 
ανταγωνισμός στην γερμανική αγορά είναι έντονος. Όταν όμως 
κατορθώσει κανείς με στοχευμένα βήματα να κερδίσει μερίδια αγοράς, 
μπορεί σε βάθος χρόνου να χτίσει σταθερές θέσεις με σημαντικά οφέλη. 



Έτσι λοιπόν οι σοβαροί συνεταιρισμοί αγροτικών προϊόντων, που θα 
θελήσουν να βάλουν τα ποιοτικά τους προϊόντα  στην γερμανική 
αγορά, θα χρειαστούν επίσης την υποστήριξή συνεργατών με καλή 
γνώση της γλώσσας και της νοοτροπίας των δυνητικών πελατών. 

Παράλληλα με την δυνατότητα που έχετε, κυρίως μέσω του διαδικτύου 
να ανιχνεύσετε τις δυνατότητες που προσφέρονται στις αγορές που 
προαναφέρθηκαν και όχι μόνο, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, με 
συγκεκριμένες και στοχευμένες  υπηρεσίες του, έχει την δυνατότητα να 
προωθήσει το βιογραφικό όσων ενδιαφέρονται, στα μέλη του στην 
Θεσσαλονίκη και Αθήνα και να το προβάλλει στην ιστοσελίδα του. 

Ένας άλλος σημαντικός για την ελληνογερμανικό κοινότητα της πόλης 
μας χώρος, με  δυνατότητες αξιοποίησης του και επαγγελματικά είναι 
και το δίκτυο των ελληνογερμανικών φορέων και υπηρεσιών. Εδώ 
συμμετέχουν  μαζί με το Γερμανικό Γενικό Προξενείο, το 
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, το ινστιτούτο GOETHE, η Γερμανική 
Σχολή, η Γερμανόφωνη Ευαγγελική Εκκλησία, οι σύνδεσμοι αποφοίτων 
γερμανικών πανεπιστημίων, οι σύνδεσμοι υποτρόφων γερμανικών 
ιδρυμάτων, επαγγελματικοί σύνδεσμοι όπως των νομικών και των 
ιατρών και η Σχολή σας. 

Ο ικανός αριθμός εκδηλώσεων πολιτιστικού, πολιτικού και 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διοργανώνονται μεμονωμένα και 
συλλογικά από το δίκτυο αυτό, εκτός από την δυνατότητα ικανοποίησης 
πολιτιστικών και ενημερωτικών αναγκών πολλών από εμάς που 
κινούμαστε στον χώρο, προσφέρει παράλληλα και πολλές δυνατότητες 
επαφών, γνωριμιών και πληροφοριών που μπορούν να φανούν και 
επαγγελματικά χρήσιμες. 

Ιδίως σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, ένα συνεχώς αυξανόμενο 
ποσοστό θέσεων εργασίας, καλύπτεται κυρίως μέσω προσωπικών και 
κοινωνικών επαφών. 

Παρ όλη την μεγάλη προσφορά ενδιαφερομένων για τις θέσεις εργασίας 
που προκύπτουν, οι εργοδότης σε αρκετές περιπτώσεις, εκτός από την 
κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων για στελέχη, διευκολύνεται από τους 
ενδιαφερόμενους για εργασία που ενημερώθηκαν από το ήδη υπάρχον 
προσωπικό του. Υπάρχει μια πρώτη εγγύηση για το προτεινόμενο 
άτομο, το κόστος αναζήτησης είναι χαμηλό ή ανύπαρκτο και ο χρόνος 
για την κάλυψη της άδειας θέσης είναι κατά κανόνα μικρότερος. 



Η δραστηριοποίηση στα πλαίσια του δικτύου, ενεργητικά ή παθητικά 
μπορεί και για έναν ακόμα λόγο να είναι ωφέλιμη. Οι άνθρωποι που 
έχουν κοινό τόπο μια γλώσσα όπως την γερμανική ή γαλλική και 
συμμετέχουν στα αντίστοιχα πολιτιστικά δρώμενα, διαπιστώθηκε, ότι σε 
πολλές περιπτώσεις αναπτύσσουν ένας είδος αλληλεγγύης  που 
εκδηλώνεται και στον εργασιακό τομέα. Η πληροφορία για μια θέση που 
θα μπορούσε εξ ίσου καλά να καλύψει και ένας αγγλόφωνος ή 
γαλλόφωνος, διοχετεύεται κατά προτεραιότητα από τους 
γερμανόφωνους στους γερμανόφωνους ή από τους γαλλόφωνους 
στους γαλλόφωνους. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε πολύ 
μικρότερο βαθμό στον αγγλόφωνο χώρο, εξ αιτίας και του 
διαφορετικού ρόλου της αγγλικής. 

 

Η εμπειρία μου από την δραστηριοποίηση μου σε ένωση αποφοίτων 
γερμανικού πανεπιστημίου έδειξε ότι η αλληλεγγύη αυτή εδώ είναι 
ακόμα πιο εμφανής. 

Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι η δραστηριοποίηση σε 
οργανώσεις με κοινά στοιχεία και ενδιαφέροντα, προσφέρουν ένα 
πλεόνασμα αλληλεγγύης που μπορεί και επαγγελματικά να φανεί 
χρήσιμο. Ακόμα και όταν η συμμετοχή αυτή επιφέρει κάποια διάθεση 
χρόνου και ενέργειας, δεν πάει τίποτα χαμένο.  Με εθελοντική δουλειά, 
πρωτοβουλίες πολιτών σε άλλους χώρους και μέρη, κατάφεραν να 
πετύχουν αξιόλογους  στόχους χωρίς οπωσδήποτε την άμεση και 
εμφανή είσπραξη ιδιωτικών ανταποδοτικών ωφελειών.  

Έτσι λοιπόν, και με την εύκολη, άμεση και ανέξοδη χρήση  των 
ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, μπορεί να υπάρχει μια συνεχής ροή 
χρήσιμων πληροφοριών χρήσιμων για την επαγγελματική μας 
αποκατάσταση αλλά και κοινωνικά ωφέλιμων. 

Το δίκτυο των ελληνογερμανικών φορέων διοργανώνει κάθε χρόνο μια 
σειρά εκδηλώσεων με συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα για τις φετινές 
εκδηλώσεις, που διοργανώνονται το φθινόπωρο είναι το περιβάλλον. 
Ένα θέμα επίκαιρο όπου δεν έχουν μόνο θέση οι μηχανικοί, 
οικονομολόγοι, νομικοί κλπ. Εδώ υπάρχει επίσης και κατά 
προτεραιότητα θα έλεγα, χώρος για δραστηριοποίηση ατόμων από τις 
κοινωνικές επιστήμες. Στα πλαίσια μιας  έρευνα περιβαλλοντικής 
φύσεως, το ακριβές θέμα είναι εύκολο να βρεθεί, ενδιαφερόμενοι 



απόφοιτοι θα μπορούσαν να προσεγγίσουν επιχειρήσεις του δυναμικού 
αυτού χώρου και να αποκτήσουν μια εικόνα αυτής της αγοράς αλλά και 
προσωπικές επαφές με επιχειρηματίες και στελέχη του κλάδου. 

Κλείνοντας την σύντομη αυτή ενημέρωση ίσως προκύπτει το ερώτημα. 
Που μπορεί πρακτικά να μας φανεί χρήσιμο το ελληνογερμανικό 
επιμελητήριο. 

Με δυνατότητες πρόσβασης σε 900 μέλη του, εκπροσωπώντας και 
ενημερώνοντας για τους μεγαλύτερους γερμανικούς εκθεσιακούς 
οργανισμούς, με καταγραφή των 130 εταιρειών με γερμανική 
συμμετοχή κεφαλαίου που απασχολούν περισσότερους από  20 χιλ 
εργαζόμενους και τζίρο της τάξεως των 8 δις. ευρώ και με 
συγκεκριμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στην αγορά εργασίας το 
ελληνογερμανικό επιμελητήριο αποτελεί μια καλή πρώτη επαφή για 
κάθε ενδιαφερόμενο. 

Γνωρίζοντας βέβαια, σύμφωνα με μια πολύ πρόσφατη έρευνα  της 
Κεντρικής Ένωσης Γερμανικών Επιμελητηρίων σε επίπεδο επιχειρήσεων 
ότι στην σειρά των σημαντικότερων κριτηρίων πρόσληψης  την πρώτη 
θέση με 88% καλύπτει το κριτήριο της προσωπικότητας, 
ακολουθούμενο με 73% και 51% από τα κριτήρια ικανότητας 
επικοινωνίας και πρακτικών εμπειριών (προϋπηρεσίας) αντίστοιχα. Το 
πανεπιστήμιο και η γλωσσικές ικανότητες ακολουθούν με 43% και 27% 
αντίστοιχα. 

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. 

 

 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Οδυσσέας Αθανασιάδης 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Odysseas Athanasiadis 
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