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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

Η infoteam Software AG 
ιδρύει θυγατρική 
εταιρεία στην Ελλάδα 
 

Η δημιουργία των ομάδων ανάπτυξης βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη 

Bubenreuth/Θεσσαλονίκη, 14 Ιουλίου 2022 

 Ο όμιλος infoteam Software συνεχίζει να αναπτύσσεται: Ίδρυση 
θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα 

 Οι ελληνικές ομάδες ανάπτυξης θα πρέπει να παρέχουν 
υποστήριξη σχετικά με τα υπό εξέλιξη έργα 

 Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια για εξαγορά έργων 
στην Ελλάδα 

 

Ο όμιλος infoteam Software δημιουργεί με την infoteam Hellas 
M.I.K.E.1 την πρώτη θυγατρική εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Διευθύνοντες σύμβουλοι είναι ο Δρ. Αλέξης Παπαδημητρίου (40), που 
εργάζεται τοπικά, και ο Joachim Strobel (56), που διευθύνει την 
επιχείρηση από τη Γερμανία. Ο δεύτερος είναι συγχρόνως και 
Διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής infoteam Software AG με έδρα 
το Bubenreuth. Η εταιρεία στην Ελλάδα είναι κατά 100% θυγατρική 
της infoteam Software AG.  

Αυτή τη στιγμή η infoteam δημιουργεί ομάδες προγραμματιστών στη 
Θεσσαλονίκη. Αυτές οι ομάδες πρόκειται στη συνέχεια να παρέχουν 
υποστήριξη στα υπό εξέλιξη έργα σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Η 
ελληνική εταιρεία infoteam θα πρέπει μεσοπρόθεσμα να προχωρήσει σε 
διαδοχικές εξαγορές τοπικών έργων καθώς και στην αυτόνομη 
υλοποίηση τους.  

«Στη Θεσσαλονίκη θα συναντήσουμε ειδικούς στον χώρο του 
λογισμικού με υψηλή κατάρτιση και ισχυρά κίνητρα -, οι οποίοι θα 
αποτελέσουν σημαντική στήριξη για τις ομάδες μας. Τα άτομα αυτά θα 
δώσουν ζωή και θα διαμορφώσουν το πνεύμα της infoteam και στην 
Ελλάδα» δήλωσε ο Δρ. Αλέξης Παπαδημητρίου. Προκειμένου να 

 
1 Η M.I.K.E. αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, αντίστοιχη με τη νομική 
μορφή GmbH του γερμανικού δικαίου 
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ενισχύσουμε αυτή την ανάπτυξη, δίνουμε μεγάλη έμφαση στη 
μεταφορά τόσο της φιλοσοφίας της εταιρίας, όσο και των υψηλών 
προτύπων ανάπτυξης στην ελληνική θυγατρική εταιρεία. Η τακτική 
ανταλλαγή απόψεων του προσωπικού μεταξύ των εγκαταστάσεων, 
καθώς και η επιμόρφωση και η προσφορά γλωσσικών μαθημάτων 
στους Έλληνες συνεργάτες αποτελούν έναν σημαντικό πυλώνα της 
συνεργασίας.  

Και ο Joachim Strobel θεωρεί τη Θεσσαλονίκη μια ελκυστική περιοχή 
εγκατάστασης: «Η infoteam αναπτύσσεται διαρκώς, με μέσο όρο κατά 
14 τοις εκατό κάθε χρόνο. Είμαι πεπεισμένος ότι η νέα μας τοποθεσία 
θα αποτελέσει έναν σημαντικό θεμέλιο λίθο που θα προσφέρει 
σημαντική ώθηση στην infoteam, χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία και 
τις ανοιχτές δομές για βιώσιμη και καινοτόμο ψηφιοποίηση στην 
Ελλάδα». Εδώ και πολλά χρόνια, η Ελλάδα αποκτά σταθερά τη φήμη 
της ευρωπαϊκής Silicone Valley. Η υψηλή κατάρτιση, οι καινοτόμες 
επιχειρήσεις και ο υψηλός βαθμός ψηφιοποίησης αποτελούν τους 
καρπούς αυτής της πρωτοβουλίας στον τομέα της τεχνολογίας, στον 
οποίο θα συνεισφέρει και από εδώ και στο εξής η infoteam.  

 

Σχετικά με τον όμιλο infoteam Software 

Ο όμιλος infoteam Software υλοποιεί εδώ και σχεδόν 40 χρόνια 
συγκεκριμένες λύσεις λογισμικού, με πελάτες στον χώρο της 
βιομηχανίας, των υποδομών, των βιοεπιστημών και των δημοσίων 
υπηρεσιών. Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης είναι η ανάπτυξη, εν 
μέρει ή εν όλω, λογισμικού ελέγχου και ενσωματωμένου λογισμικού, 
ενδιάμεσου λογισμικού και λογισμικού εφαρμογών, ευέλικτα, 
σύγχρονα και σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας. 

Οι ειδικοί τομείς περιλαμβάνουν κανονιστικά ρυθμιζόμενο λογισμικό για 
χρήση σε ιατρικό και εργαστηριακό εξοπλισμό (IVDR, κανονισμός για 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα MDR, FDA, ISO 13485, IEC 62304 
κ.λπ.), καθώς και λειτουργικά ασφαλές λογισμικό μέχρι το υψηλότερο 
επίπεδο ασφάλειας (IEC 61508, DIN EN 50128 κ.λπ.). Το 
χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών συμπληρώνεται από πολυετή εμπειρία στους 
τομείς της ανάλυσης δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και της 
μηχανικής μάθησης. 

Ο όμιλος infoteam Software απασχολεί περισσότερους από 300 
υπαλλήλους και διαθέτει τοποθεσίες και θυγατρικές στην Ευρώπη και 
την Κίνα. Η έδρα της μητρικής εταιρείας infoteam Software AG 
βρίσκεται στο Bubenreuth στη μητροπολιτική περιοχή της 
Νυρεμβέργης. 
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Δικαιώματα εικόνας 

Το επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό κοινοποιείται για σκοπούς 
δημοσίευσης: © infoteam Software AG  

Πιθανή λεζάντα: Η infoteam Hellas M.I.K.E. εγκαθίσταται σε γραφεία 
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 

Πιθανή λεζάντα: Ο Δρ Αλέξης Παπαδημητρίου (40) είναι Διευθύνων 
Σύμβουλος της infoteam Hellas M.I.K.E. και εκπροσωπεί την εταιρεία 
τοπικά στη Θεσσαλονίκη/Ελλάδα. 

Πιθανή λεζάντα: Ο Joachim Strobel (56) είναι Διευθύνων Σύμβουλος 
της μητρικής εταιρείας infoteam Software AG στη Γερμανία και 
Διευθύνων Σύμβουλος της ελληνικής θυγατρικής εταιρείας infoteam 
Hellas M.I.K.E.. 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας για το παρόν δελτίο τύπου 

 Patrick Kraus  (γερμανικά, αγγλικά)   
E-Mail: patrick.kraus@infoteam.de,   
Τηλέφωνο: +49 9131 78 00-860  
Εταιρική επικοινωνία ομίλου infoteam Software  

 Δρ. Αλέξης Παπαδημητρίου (αγγλικά, ελληνικά)  
Alexis.Papadimitriou@infoteam-software.gr,  
Τηλέφωνο: +30 6972 819 016  
Διευθύνων σύμβουλος infoteam Hellas M.I.K.E. 
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