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Επέκταση της δραστηριότητας της PwC Ελλάδας στη Δυτική Ελλάδα με
επίκεντρο την ανάπτυξη τεχνολογίας και καινοτομίας

Δημιουργία Technology Innovation Hub στην Πάτρα

Η PwC Ελλάδας με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη νέων εργαλείων τεχνολογίας και καινοτομίας,
ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της επόμενης μέρας και του απαιτούμενου ψηφιακού
μετασχηματισμού, επεκτείνει τη δραστηριότητα της στη Πάτρα με τη δημιουργία ενός Technology
Innovation Hub.

Στόχος της λειτουργίας του Technology Innovation Hub είναι η αξιοποίηση του τοπικού οικοσυστήματος
τεχνολογίας για την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και το σχεδιασμό δράσεων που προωθούν και
ενισχύουν την ένταξη των πλέον εξελιγμένων λύσεων τεχνολογίας στην κοινωνική και επιχειρηματική
δραστηριότητα.

Το υψηλό ακαδημαϊκό και τεχνολογικό υπόβαθρο της Πάτρας όπως έχει διαμορφωθεί από τη
λειτουργία εκ των σημαντικότερων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων της
χώρας, παράλληλα με τη δραστηριοποίηση πλήθους νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων,
αναμένεται να λειτουργήσει ως αρωγός για την επίτευξη των στόχων του Technology Innovation Hub.
Προς αυτή την κατεύθυνση υπεγράφη πρόσφατα, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου
Πατρών και της PwC Ελλάδας ενώ είναι προς υλοποίηση πλάνο ανάπτυξης ισχυρών συμμαχιών με τους
τοπικούς φορείς.

Η ανάπτυξη καινοτομίας μέσω του Technology Innovation Hub δημιουργεί ανταποδοτικά οφέλη για την
τοπική κοινωνία καθώς αφενός δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας ενισχύοντας τον κύκλο της οικονομίας και
αφετέρου συνεισφέρει στην ενίσχυση του τεχνολογικού προφίλ της περιοχής, αναδεικνύοντας τη σε
ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Σημειώνεται ότι τα νέα γραφεία της PwC στην Πάτρα είναι υπό
διαμόρφωση ενώ έχει ξεκινήσει  η διαδικασία στελέχωσης τους.



Ο Γιώργος Κολλιδάς, Partner, Technology Leader, PwC Ελλάδας αναφέρει σχετικά : “Η επέκταση,
μας στην Πάτρα στοχεύει στην αξιοποίηση τόσο του ισχυρού ακαδημαϊκού επιπέδου της περιοχής όσο και
των δυνατοτήτων της επιχειρηματικής κοινότητας της Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από τη σύμπλευση και τη
δημιουργία ισχυρών συμμαχιών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ιδεών, τη δημιουργία ευκαιριών
απασχόλησης και την ανάπτυξη καινοτομίας, στοχεύουμε στη διαμόρφωση μιας κοινότητας που θα
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο σε εθνικό όσο και
σε διεθνές επίπεδο μέσω του παγκόσμιου δικτύου της PwC. Είμαστε χαρούμενοι που σύντομα θα
μπορέσουμε να υποδεχτούμε τους πρώτους συναδέλφους μας στα νέα μας γραφεία. ”

Σχετικά με την PwC

Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση σημαντικών
προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με περισσότερα από 276.000 στελέχη που δεσμεύονται
να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε
μας τι έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.com.

Η επωνυμία PwC αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη,
κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure.
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