
 

 

ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

 
ΘΕΜΑ: Απολογιζμός 4οσ Διεθνούς Σσνεδρίοσ «Smart Country Convention 2021» 

 
Υπό ςεθηαθή κνξθή, γηα δεύηεξε ζπλερόκελε θνξά εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, δηνξγαλώζεθε από 

ηνλ Δθζεζηαθό Οξγαληζκό Βεξνιίλνπ (Messe Berlin/ Αίζνπζα CityCube) θαη ππό ηελ αηγίδα 

ηνπ Γεξκαληθνύ Οκνζπνλδηαθνύ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ (BMI), ην 4ν Γηεζλέο 

Σπλέδξην «Smart Country Convention», θαηά ην δηήκεξν 26–27 Οθησβξίνπ η.έ.,  ζηνρεπκέλν ζε 

ζέκαηα Ψεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο (e-Government) θαη Έμππλσλ Πόιεσλ (Smart Cities). 

Τηο εξγαζίεο ηνπ ελ ιόγσ Σπλεδξίνπ παξαθνινύζεζαλ πεξηζζόηεξνη από 7.600 ζπκκεηέρνληεο, 

ελώ ζηα ζεκαηηθά panels ζπκκεηείραλ πάλσ από 160 νκηιεηέο, ηόζν από ηνλ δεκόζην ηνκέα, 

εηαηξείεο θαη εξεπλεηηθά ηδξύκαηα ηεο Γεξκαλίαο, όζν θαη από πνιπεζληθέο εηαηξείεο (π.ρ. 

Microsoft, KPMG, Google θ.α.) νη νπνίεο παξνπζίαζαλ έξγα ηνπο ζηνπο ηνκείο ηεο 

ςεθηνπνίεζεο θαη ησλ έμππλσλ πόιεσλ. Μεηαμύ ησλ νκηιεηώλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη 

πςειόβαζκνη αμησκαηνύρνη, όπσο επί παξαδείγκαηη ε Δθηειεζηηθή Αληηπξόεδξνο ηεο Δ. 

Δπηηξνπήο θαη αξκόδηα γηα ηνλ ηνκέα «Ευρώπη έτοιμη για τη ψηφιακή εποχή», θα M. Vestager, 

θαζώο θαη ε Απζηξηαθή Οκνζπνλδηαθή Υπνπξγόο γηα ζέκαηα ςεθηνπνίεζεο, θα M. 

Schramböck, θαζόζνλ Απζηξία ζεσξείηαη πξσηνπόξνο ζε ζέκαηα έμππλσλ θαη πξάζηλσλ 

πόιεσλ θαη σο εθ ηνύηνπ έρεη, ήδε, απνθαζηζηεί όπσο είλαη ηηκώκελε ρώξα ζηελ επόκελε 

δηνξγάλσζε. 

Τν ελ ζέκαηη Γηεζλέο Σπλέδξην είρε πξαγκαηνπνηεζεί κε θπζηθή παξνπζία ηειεπηαία θνξά ην 

2019, νπόηε θαη είρε ζπλνδεπηεί από παξάιιειε εκπνξηθή έθζεζε θαη κε ηδηαίηεξα κεγάιε 

ζπκκεηνρή [12.700 επηζθέπηεο θαη πάλσ από 400 νκηιεηέο], ελώ ηηκώκελε ρώξα (partner 

country), ηόηε, ήηαλ ε Ληζνπαλία [2018: Γαλία]. Σεκεηώλεηαη όηη θαηόπηλ δηαδηθαζίαο επηινγήο 

απνλέκνληαη από ηελ πξσηνβνπιία start-up ηνπ γεξκαληθνύ ςεθηαθνύ ζπλδέζκνπ Bitkom 

βξαβεία κε ρξεκαηηθά έπαζια ζε ζπκκεηέρνπζεο start-ups κε θαηλνηόκεο ηδέεο θαη ιύζεηο γηα 

ζέκαηα ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο θαη έμππλσλ πόιεσλ. Φέηνο ηα ελ ιόγσ βξαβεία έιαβαλ δύν 

γεξκαληθέο εηαηξείεο κε έδξα ην Μαγδεκβνύξγν (Visaright) θαη ην Μόλαρν (Plan4Better). 

Καηά ηε θεηηλή δηνξγάλσζε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είρε ε παξνπζίαζε εθαξκνγώλ γηα πξάζηλεο 

θαη ζπλδπαζκέλεο κεηαθηλήζεηο ζηηο έμππλεο πόιεηο, θαζώο θαη ε παξνπζίαζε πνξείαο 

αλάπηπμεο εξεπλεηηθνύ θαη βηνκεραληθνύ πάξθνπ γηα ηελ πόιε ηνπ κέιινληνο „Berlin TXL – 

The Urban Tech Republic“ ζηε ζέζε ηνπ παιαηνύ αεξνδξνκίνπ Τegel/Βεξνιίλν. 

Τν επόκελν «Smart Country Convention» ζρεδηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 18-20 

Οθησβξίνπ 2022 ζην Βεξνιίλν κε θπζηθή παξνπζία, ελώ έρεη, ήδε, απνθαζηζηεί ε επαλαθνξά 

ηεο δηεμαγσγήο παξάιιειεο Γηεζλνύο Δκπνξηθήο Έθζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηόηεηα 

ζε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο, αιιά θαη θαηλνηόκεο εηαηξείεο από όιν ηνλ θόζκν λα 

ιάβνπλ ζπκκεηνρή θαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο ζηνλ ελ ιόγσ ηνκέα. 

Πιείνλα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε νξγαλσηηθέο ιεπηνκέξεηεο Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ κπνξνύλ λα 

αλεπξεζνύλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ (https://www.smartcountry.berlin/en/exhibit/).  
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