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Kategorie: MANAGEMENT
Sie leitet ein Unternehmen, das den Ruf hat, ein zuverlässiger Partner für exzellente Engineering
Dienstleistungen und Anlagebauer im Bereich der Chemie- und Mineralölindustrie weltweit zu sein.
Das Team, das sie dabei unterstützt, besteht aus hochqualifizierten Ingenieuren und Technikern
verschiedener Fachrichtungen wie Verfahrenstechnik, Prozesstechnologie, Maschinenbau,
Elektroningenieure, etc. Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz stellen für das Unternehmen hohe
Prioritäten dar. Der Schutz der Mitarbeiter und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften der Kunden
werden groß geschrieben.
Seit 1990 ist sie auf den Markt. Das Angebot ihres Unternehmens umfasst heute Ingenieurleistungen
von der Basisplanung bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme von verfahrenstechnischen Anlagen.
Sie ist ständig unterwegs, nicht nur zwischen Hamburg und Thessaloniki – wo das Unternehmen seit
2006 eine Niederlassung hat - sondern in der ganzen Welt, von A wie Albanien bis Z wie Zehdenick.
Wegen ihrer Kompetenz, ihrer Erfolge und ihres Charme wird sie kontinuierlich seit 1998 als Mitglied
des Plenums der Handelskammer Hamburg gewählt. Sie engagiert sich in der Kammer auch für den
Nachwuchs und leitet den Arbeitskreis Neue Technologien.
Der Deutsch-Griechische Wirtschaftspreis 2008 in der Kategorie „Management“ geht an Frau
Dr. Virginia Green, Geschäftsführerin der ENCOS GmbH in Hamburg.
Κατηγορία: MANATZMENT
∆ιευθύνει εταιρεία που έχει την φήµη του πιο αξιόπιστου εταίρου για τις εξαιρετικές της υπηρεσίες στον
τοµέα της χηµικής και πετρελαϊκής βιοµηχανίας και αυτό σε παγκόσµιο επίπεδο. Η οµάδα που την
στηρίζει στο έργο της αποτελείται από άρτια εξειδικευµένους µηχανικούς και τεχνικούς διαφόρων

κλάδων της µηχανολογίας, της τεχνολογίας, της
ηλεκτρολογίας κλπ. Η υγεία, η ασφάλεια και η
προστασία
του
περιβάλλοντος
είναι
πρώτες
προτεραιότητες της εταιρείας της για την προστασία
των εργαζοµένων και την τήρηση των κανόνων
ασφαλείας για τους πελάτες της.
Από το 1990 δραστηριοποιείται επιτυχώς στην
παγκόσµια αγορά. Η εταιρεία σήµερα προσφέρει
εξειδικευµένες υπηρεσίες από τον σχεδιασµό µέχρι την
ολοκλήρωση και την θέση σε λειτουργία ειδικών
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Συνεχώς βρίσκεται καθ
οδόν, όχι µόνο µεταξύ Αµβούργου και Θεσσαλονίκης όπου η εταιρεία από το 2006 διατηρεί υποκατάστηµα - αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο, από την
Αλβανία µέχρι το Zehdenick. Παράλληλα και χάρις στις ικανότητές της, τις επιτυχίες της παγκοσµίως
και τον ανοικτό της και ευχάριστο χαρακτήρα εκλέγεται από το 1998 ανελλιπώς µέλος της Γενικής
Συνέλευσης του Εµπορικού Επιµελητηρίου του Αµβούργου όπου εδώ και πολλά χρόνια είναι
πρόεδρος της οµάδας εργασίας για τις νέες τεχνολογίες. Από αυτές τις θέσεις ενδιαφέρεται για την
όσον το δυνατόν καλλίτερη εκπαίδευση και εξειδίκευση των νέων.
Το Γερµανο-Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας 2008 στην κατηγορία του «µάνατζµεντ»
απονέµεται στην ∆ρα. Βιργινία Γκρην, διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρείας ENCOS GmbH στο
Αµβούργο.
Kategorie: INDUSTRIE/PRODUKTION
Erst suchte er sein Glück in Griechenland. Der Raum war aber zu eng. Anfang der 70er Jahre kam er
nach Deutschland und fasste hier Fuß. 1976 gründete er mit sechs Beschäftigten einen
Metallverarbeitungsbetrieb in Velbert. Schnell entwickelte sich die junge Firma zu einem gefragten
Dienstleister für die Nachbearbeitung von Gussbauteilen. Später kamen weitere Werke in
Gelsenkirchen und Mülheim hinzu, wobei das Werk in Gelsenkirchen heute mit 16.000 qm überbauter
Fläche der größte Standort des Unternehmens ist. Aktuell sind im Unternehmen 200 Mitarbeiter tätig.
80 Prozent des Umsatzes werden in Deutschland erzielt, die übrigen 20 Prozent entfallen auf die
Benelux-Länder und Spanien. Damit wurde aus dem einstigen Ruhr-Unternehmen ein über
Deutschlands Grenzen hinaus bekanntes Dienstleistungsunternehmen in der Weiterverarbeitung von
Eisen- und Nichtedelmetallen. Insgesamt werden in den drei Werken täglich über 600 Tonnen
Gussteile von ca. 32 Gießereien bearbeitet. Neben dem Schleifen übernimmt das Unternehmen auch
Entgratungen aller Art, Schweiß- und Dreharbeiten, Industrielackierungen, u.v.a.m. und das alles in
Handarbeit. Größte Kunden sind die Flugzeug- und Autoindustrie. Die Zukunft des Unternehmens ist
garantiert. Der Unternehmensgründer hat für die Nachfolge gesorgt. Seine Kinder leiten heute
gemeinsam das Unternehmen und das mit viel Engagement, Erfolg und Ehrgeiz.
Der Deutsch-Griechische Wirtschaftspreis 2008 in der
Kategorie „Industrie/Produktion“ geht an Panagiotis
Exarchos. Mit diesem Preis wird er auch für sein
Lebenswerk und die gelungene Übergabe des
Betriebes an die nächste Generation geehrt. Der Preis
wird von Herrn Exarchos Tochter in Vertretung ihres
Vaters entgegengenommen.
Κατηγορία: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Κατ αρχήν εψαξε την τύχη του στην Ελλάδα. Ο χώρος
όµως αυτός του ήταν πολύ περιορισµένος. Έτσι
αποφασίζει να φύγει για την Γερµανία όπου εγκαθίσταται
από τα τέλη του ΄60. Το 1976 ιδρύει µαζί µε έξι
εργαζόµενους µονάδα επεξεργασίας στην µεταλλουργία
στην πόλη του Velbert. Γρήγορα όµως η µονάδα αυτή εξελίσσεται από µία µικρή εταιρεία σε µια
αξιόπιστη και ποιοτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας βαρέων µεταλλικών εξαρτηµάτων.
Αργότερα προστέθηκαν νέες µονάδες στις πόλεις Gelsenkirchen και Mülheim. Σήµερα το εργοστάσιο
στο Gelsenkirchen καλύπτει έκταση 16.000 τετραγωνικών µέτρων και είναι η µεγαλύτερη µονάδα της
εταιρείας. Σε όλες τις µονάδες µαζί απασχολούνται πάνω από 200 εργαζόµενοι. 80 τοις εκατό των
πωλήσεων πραγµατοποιούνται στη Γερµανία, ενώ το υπόλοιπο 20 τοις εκατό πραγµατοποιείται στην
πλειονότητά του στις χώρες του Benelux και την Ισπανία. Έτσι από την πρώην µικρή εταιρεία της
περιοχής της Ρούρης δηµιουργείται µία εταιρεία γνωστή και πέραν των συνόρων της Γερµανίας για τις
εξαιρετικές τις εργασίες στην επεξεργασία του σιδήρου και των µη πολυτίµων µετάλλων. Οι τρείς
µονάδες επεξεργάζονται ηµερησίως πάνω από 600 τόνους χυτευτικών προϊόντων από συνολικά 32

χυτήρια. Οι µεγαλύτεροι πελάτες της εταιρείας προέρχονται από τους κλάδους της αεροδιαστηµικής
και της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Το µέλλον της εταιρείας είναι εγγυηµένο. Ο ιδρυτής της εταιρείας
φρόντισε για τη διαδοχή. Τα παιδιά του διαχειρίζονται σήµερα από κοινού την εταιρεία µε πολλή
αφοσίωση, επιτυχία και φιλοδοξία.
Το Γερµανο-Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας 2008 στην κατηγορία
«Βιοµηχανία/Παραγωγή» απονέµεται στον Παναγιώτη Έξαρχο. Συγχρόνως τιµούµε το έργο
ζωής που µε µεγάλη επιτυχία παρέδωσε στην επόµενη γενιά. Η παραλαβή του βραβείου έγινε
από την κόρη του κου. Έξαρχου, Ευτέρπη Έξαρχου.

Kategorie: HANDEL
Als er in die Leitung des Unternehmens einstieg änderte sich Vieles. Aus einem griechischen
Unternehmen wurde ein global player. Heute gehört das Unternehmen zu den größten Exporteuren
nach Deutschland. Aber der Mann ist nicht nur ein überzeugter Verfechter seines qualitativ
hochwertigen Produktes sondern auch ein Visionär. Er hat sehr früh erkannt, dass sein Produkt nicht
nur vom Regal des Supermarkts den Einzug in den deutschen Haushalt finden kann sondern auch
durch eine gehobene Gastronomie. Deshalb hat er sich für die Qualifizierung der Gastronomen und
die Anhebung des Niveaus der griechischen Küche in Deutschland stark engagiert. Er hat die ersten
speziellen Seminare für griechische Gastronomen in Deutschland organisiert und somit echte
pädagogische Pionierarbeit auf diesem Gebiet geleistet. Seine Großzügigkeit, seine Höflichkeit, seine
Professionalität und seine profunden Kenntnisse haben dazu geführt, dass alle vom Fach, ob Kunden
oder Konkurrenten, nur Gutes von ihm sprechen und ihn für seine Verdienste und sein Engagement
respektieren. Als Mitglied des Vorstandes der Deutsch-Griechischen Industrie- und Handelskammer
und langjähriges Mitglied der DHW setzt er sich stets für die Förderung und Vertiefung der deutschgriechischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen ein.
Der deutsch-griechische Wirtschaftspreis 2008 in der
Kategorie „Handel“ geht an Dr. Georgios Tsantalis,
Vizepräsident und Motor der „Evangelos Tsantalis
AG“.
Κατηγορία: ΕΜΠΟΡΙΟ
Από την ώρα που συµµετείχε στην διαχείριση της
εταιρείας πολλά άλλαξαν. Μία µέση ελληνική εταιρεία
µπήκε σε επιτυχηµένη παγκόσµια τροχιά. Σήµερα η
εταιρεία είναι ένας από τους µεγαλύτερους εξαγωγείς
προς τη Γερµανία. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι όµως
µόνο ένθερµος υπερασπιστής της ποιότητας του
προϊόντος του αλλά συγχρόνως και οραµατιστής. Από
πολύ νωρίς αντιλήφθηκε ότι το προϊόν του δεν µπορεί να
φθάσει τον γερµανό καταναλωτή µόνο από το ράφι του σουπερµάρκετ αλλά και µέσω του ποιοτικού
χώρου εστίασης. Γι 'αυτό αγωνίσθηκε σκληρά για την καλλίτερη εξειδίκευση των εστιατόρων και την
βελτίωση του επιπέδου της ελληνικής κουζίνας στη Γερµανία. ∆ιοργάνωσε τα πρώτα ειδικά σεµινάρια
για τα ελληνικά εστιατόρια σε όλη την Γερµανία και έτσι µπορεί κανείς δικαίως να του απονέµει τον
τίτλο του επιχειρηµατία που παρείχε πρωτοποριακό παιδαγωγικό έργο στον τοµέα αυτό. Η αρχοντιά
του, η ευγένειά του, ο επαγγελµατισµός του και οι γνώσεις του είναι οι λόγοι για τους οποίους όλοι
ανεξαιρέτως οι επαγγελµατίες, είτε αυτοί είναι πελάτες του είτε ανταγωνιστές, µιλούν πάντοτε µε τα
καλλίτερα λόγια και µε πολύ σεβασµό για τα επιτεύγµατά του και την αφοσίωσή του στο έργο του. Σαν
µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Γερµανο-Ελληνικού Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου αλλά και σαν µέλος του Συνδέσµου µας πάντοτε εργάσθηκε µε επιµονή για την
προώθηση και προαγωγή των ελληνο-γερµανικών εµποροοικονοµικών σχέσεων.
Το Γερµανο-Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας 2008 στην κατηγορία «εµπόριο»
απονέµεται στον ∆ρα. Γεώργιο Τσάνταλη, Αντιπρόεδρο και κινητήρια δύναµη της οινοποιίας
«Ευάγγελος Τσάνταλης ΑΕ».

Kategorie: JOURNALISMUS
Er war einer der ersten, der die Marktlücke erkannten. So schuf er ein Forum, auf dem Anbieter von
Ferienimmobilien, Auslandsgrundbesitz und Ruhe-Residenzen gezielt Interessenten ansprechen
können – und umgekehrt. Denn immerhin träumen drei Viertel der Deutschen von einer Zweitwohnung
oder einem Alterssitz am Meer oder in den Bergen. Aus diesem Forum kreierte er eine eigene Messe:
die Ferienimmobilienmesse, eine Plattform auf der auch Griechenland eine wachsende Rolle spielte.
Anfang 2008 war Griechenland Partnerland der Ferienimmobilienmesse in Berlin, von Griechenlands
Botschafter Tassos Kriekoukis sogar selbst eröffnet.

Der seit 1985 in Berlin ansässige Deutschland-Korrespondent der österreichischen Zeitung „Die
Presse“ war stets aktiv und umtriebig, ob als Vorsitzender des Vereins der
Auslandspresse oder Gründer des Berliner Korrespondentencafés. Der Philhellene
kennt Griechenland nicht nur von einem dreimonatigen Studienaufenthalt sondern
auch von zahlreichen Staatsbesuchen und Urlaubsreisen. Er ist seit Jahren freier
Mitarbeiter der Griechenland-Zeitung.
Durch sein Engagement erreichte er, dass führende weltweit tätige
Immobilienmakler auf Griechenland aufmerksam wurden und es als attraktivsten
Standort im Preis-/Leistungsverhältnis aller EU-Länder im Mittelmeer bezeichneten.
Deshalb geht der Deutsch-Griechische Wirtschaftspreis 2008 in der Kategorie „Journalismus“
an Ewald König, Journalist und langjähriger Initiator der Ferienimmobilienmesse FIM.
Κατηγορία: ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ήταν ένας από τους πρώτους που αναγνώρισε ένα κενό στην αγορά. Έτσι δηµιούργησε ένα φόρουµ
όπου ενδιαφερόµενοι είχαν την δυνατότητα όχι µόνον να προσφέρουν σπίτια για διακοπές, για αγορά
ή για εγκατάστασή τους εκεί αφού συνταξιοδοτηθούν αλλά και αντίστροφα. ∆εν πρέπει να ξεχνάει
κανείς ότι τα τρία τέταρτα των Γερµανών ονειρεύονται µία δεύτερη κατοικία δίπλα σε θάλασσα ή σε
βουνά για τώρα ή για αργότερα. Από αυτό το φόρουµ δηµιουργήθηκε µία έκθεση: η έκθεση για τις
παρεθεριστικές κατοικίες, µία πλατφόρµα όπου η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια διαδραµατίζει έναν όλο
και αυξανόµενο ρόλο. Αρχές του 2008 η έκθεση αυτή στο Βερολίνο είχε σαν τιµώµενη χώρα την
Ελλάδα, και γι αυτό την έναρξή της κήρυξε ο πρέσβης της Ελλάδας Τάσος Κριεκούκης.
Από το 1985 και σαν ανταποκριτής της αυστριακής εφηµερίδας "Die Presse" στο Βερολίνο συνεχίζει
να είναι πάντοτε δραστήριος και ενεργητικός, είτε σαν πρόεδρος του Συλλόγου Ανταποκριτών Ξένου
Τύπου είτε σαν ιδρυτής του «Καφέ των Ανταποκριτών Βερολίνου». Ο φιλέλληνας αυτός γνωρίζει την
Ελλάδα καλά όχι µόνο από µια τρίµηνη περίοδο σπουδών, αλλά και από πολλές επίσηµες επισκέψεις,
αποστολές και ταξίδια αναψυχής. Εδώ και πολλά χρόνια είναι συνεργάτης της Griechenland Zeitung
που εκδίδεται στην Αθήνα.
Μέσα από τις παραπάνω δραστηριότητές του κατάφερε διεθνείς κορυφαίοι κτηµατοµεσίτες να
κατατάξουν την Ελλάδα σαν την οικονοµικά ελκυστικότερη αγορά ακινήτων αυτής της κατηγορίας
µεταξύ των µεσογειακών χωρών µελών της ΕΕ.
Γι 'αυτό το Γερµανο-Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας 2008 στην κατηγορία της
«δηµοσιογραφίας» απονέµεται στον Εwald König, δηµοσιογράφο και εµπνευστή της
Ferienimmobilienmesse FIM.
Kategorie: DIENSTLEISTUNG
Seit über 20 Jahren ist sie im Markt aktiv. Heute leitet sie eine Gruppe von Unternehmen, deren
Kernkompetenzen sich grundlegend unterscheiden.
Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie inhabergeführt
sind und ihre Stärke aus der konsequenten Umsetzung
der jeweiligen unternehmerischen Idee beziehen, die
hinter ihren Leistungsangeboten steckt. Leistungen, die
je nach Schwerpunkt des Unternehmens progressiv,
innovativ oder sozial engagiert ist. Und die dem Kunden
stets absolute Professionalität garantieren.
1998 erhielt sie eine Auszeichnung als „Entrepreneur
des Jahres“. Bei diesem bundesweiten Wettbewerb
werden besonders innovative Unternehmer für ihre
Verdienste um die deutsche Wirtschaft geehrt. Träger
des "Entrepreneur des Jahres e.V." sind die Schitag
Ernst & Young Unternehmensberatung GmbH, die SAP
AG sowie das Managermagazin. Sie erhielt die
Auszeichnung für die kontinuierliche Schaffung von
neuen Arbeitsplätzen in der Kategorie Dienstleistung, für die sie auch heute von uns geehrt wird.
Geehrt wird sie aber auch dafür, dass sie der DHW zu einem wichtigen Schritt nach vorne geholfen
hat und dies in der für griechische Verhältnisse schwierigen Region Stuttgart - einer
Metropolitanregion mit über 60.000 Griechen und vielen Unternehmern, Selbständigen und Managern.
Ihr unternehmerisches Können, ihr menschliches Charisma, ihre kommunikativen Fähigkeiten und ihr
stets freundliches Wesen haben hierzu entscheidend beigetragen.
Deshalb geht der Deutsch-Griechische Wirtschaftspreis 2008 in der Kategorie „Dienstleistung“
an Marina Antoniadou, Inhaberin der Antoniadou Business Group, auch als Dank für ihren
unermüdlichen Einsatz beim Aufbau und bei der Leitung der DHW-Sektion in Stuttgart.

Κατηγορία: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πάνω από 20 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στην γερµανική αγορά. Σήµερα διευθύνει έναν όµιλο
εταιρειών των οποίων οι βασικοί σκοποί είναι ριζικά διαφορετικοί. Όλες οι εταιρείες όµως έχουν κάτι το
κοινό: διοικούνται από την ίδια την ιδιοκτήτριά τους και διακρίνονται για την επιµονή στην συνεπή
εφαρµογή των επιχειρηµατικών ιδεών που κρίβονται πίσω από την προσφορά της εκάστοτε εαιρείας.
Προσφορές που ανάλογα µε την εταιρεία έχουν προοδευτικό, καινοτόµο αλλά και κοινωνικό
χαρακτήρα και εξασφαλίζουν στον πελάτη υπηρεσίες παραδειγµατικού επαγγελµατισµού.
Το 1998 βρισκόταν µεταξύ αυτών που τιµήθηκαν σαν «Επιχειρηµατίας της Χρονιάς". Σε αυτόν τον
παγγερµανικό διαγωνισµό συµµετέχουν ιδιαίτερα καινοτόµοι επιχειρηµατίες και οι νικητές
βραβεύνονται για την συµβολή τους στην ανάπτυξη της γερµανικής οικονοµίας. ∆ιοργανωτές του
βραβείου αυτού είναι οι παγκοσµίως γνωστές εταιρείες Ernst & Young Consulting και SAP AG καθώς
και το κλαδικό περιοδικό Manager-Magazin. Εκείνη βραβεύθηκε µεταξύ άλλων για την επιτυχηµένη
συνεχή δηµιουργία και προσφορά νέων θέσεων εργασίας στην κατηγορία «παροχή υπηρεσιών», την
ίδια δηλ. κατηγορία για την οποία βραβεύεται και από εµάς.
Η βράβευσή της όµως σήµερα γίνεται και για την παραδειγµατκή συµβολή της στην ίδρυση και
λειτουργία του παραρτήµατος του Συνδέσµου µας στην Στουτγάρδη, µίας για τα ελληνικά δρώµενα και
µε 60.000 οµογενείς µητροπολιτικά και πολλούς επιχειρηµατίες, ελεύθερους επαγγελµατίες και
µάνατζερ αρκετά δύσκολης περιοχής. Οι επιχειρηµατικές της γνώσεις, η γλυκήτητα του χαρακτήρα
της, οι επικοινωνιακές της ικανότητες και το πάντοτε χαµογελαστό της ύφος συνέβαλαν αποφασιστικά
και λίαν αποτελεσµατικά.
Γι 'αυτό το Γερµανο-Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας 2008 στην κατηγορία «παροχή
υπηρεσιών» απονέµεται στην Μαρίνα Αντωνιάδου, ιδιοκτήτρια του Antoniadou Business
Group, συγχρόνως όµως και σαν αναγνώριση των ακούραστων προσπαθειών της για την
οικοδόµηση και λειτουργία του τµήµατος Στουτγάρδης του DHW.

