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       Μαδρίτη, 31 Οκτωβρίου 2019 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, IoT SOLUTIONS WORLD CONGRESS 2019, 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, 29-31.10.2019 

 

Γενικά 

Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) παγκοσμίως, IoT 

Solutions World Congress 2019, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από 29 έως 31 Οκτωβρίου τ.έ., 

στον εκθεσιακό χώρο Fira Barcelona, στη Βαρκελώνη, επίσημου φορέα εκδηλώσεων της πόλης. 

Η έκθεση εκτεινόταν σε 32.000 τ.μ. ενώ οι επισκέπτες άγγιξαν τους 16.000 από 120 χώρες. 

 
Η πόλη διεξαγωγής της έκθεσης είναι μία από τις πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένες πόλεις του 

κόσμου. Σύμφωνα με την κατάταξη των πόλεων με υψηλότερο αναπτυξιακό επίπεδο που 

εκδίδεται από το Business Insider, η Βαρκελώνη είναι η μοναδική ισπανική πόλη, η οποία 

βρίσκεται στην 24η θέση και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πιο καινοτόμων και τεχνολογικών 

πόλεων από την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Στην πραγματικότητα, η Καταλανική 

πρωτεύουσα βρίσκεται στην πέμπτη θέση, στην κατάταξη των πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένων 

ευρωπαϊκών πόλεων και είναι αξιοσημείωτη η πρόοδός της αναφορικά με τη βιοτεχνολογική και 

φαρμακευτική της βιομηχανία. Το δε περίπτερο της Καταλονίας δέσποζε από κάθε άποψη στην 

έκθεση. 

Το IOTSWC διοργανώθηκε από τον εκθεσιακό οργανισμό Fira de Barcelona, σε συνεργασία με 

την Ένωση Βιομηχανικού Διαδικτύου (Industrial Internet Consortium), στο πλαίσιο της 

Βιομηχανικής Εβδομάδας της Βαρκελώνης (Barcelona Industry Week). Είναι η μεγαλύτερη 

διεθνής έκθεση που αφιερώνεται στο βιομηχανικό διαδίκτυο και οι 200 συνεδρίες της έκθεσης 

διακρίνονταν σε εννέα θεματικές ενότητες, οι οποίες ήταν: βασικές τεχνολογίες του Διαδικτύου 

των Πραγμάτων, συνδεδεμένες μεταφορές, παραγωγή, ενέργεια, υγεία, ακίνητα και υποδομές, 

βιομηχανία, αλυσίδα κοινοποιήσεων και τεχνητή νοημοσύνη. Μέσω αυτών, επιτυγχάνεται ο 

ψηφιακός μετασχηματισμός των εν λόγω τομέων.  

H έκθεση αποτελεί μοναδικό γεγονός, αφιερωμένο αποκλειστικά στην εδραίωση επαφών μεταξύ 

των προμηθευτών του κλάδου του Διαδικτύου των Πραγμάτων με τη βιομηχανία, με κύριο στόχο 

την ενίσχυση της παραγωγικότητας των κλαδικών βιομηχανιών, μέσω αυτής της ρηξικέλευθης 

τεχνολογίας. Από την πρώτη έκδοσή της το 2015, η εν λόγω διοργάνωση έχει εδραιωθεί ως 

παγκόσμια αναφορά για το βιομηχανικό IoT και η ετήσια διεθνής συνάντηση για τα ενδιαφερόμενα 

μέρη της βιομηχανίας και τη δημιουργία πολλών νέων συνεργασιών.  
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Εταιρείες ηγέτες του κλάδου, όπως οι Deloitte, Microsoft, Vodafone Business, Nutanix, ΙBM, Intel, 

T-mobile, Nokia, Samsung, Ericsson και πολλές άλλες, συμμετείχαν ως χορηγοί και εκθέτες, μέσω 

των παγκόσμιων κεντρικών τους γραφείων. Οι παγκόσμιες εταιρίες πληροφορικής, οι 

πλατφόρμες λογισμικού, οι κατασκευαστές υλικού και οι επαγγελματίες τηλεπικοινωνιών 

κυριάρχησαν στα περίπτερα,  με παρουσιάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις διάφορες 

βιομηχανίες, καλύπτοντας τις εννέα θεματικές ενότητες της έκθεσης. Επιπρόσθετα, υπήρχε 

εκθεσιακός χώρος με εκθέτες βιομηχανικής διαδικτυακής τεχνολογίας, οι οποίοι παρουσίασαν τις 

καινοτομίες τους τόσο στους υπόλοιπους εκθέτες όσο και στους επισκέπτες τους. 

Aκόμη, η Έκθεση φιλοξένησε ομιλίες για τα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης καθώς και τις 

προκλήσεις και τις νέες επιταγές που συνοδεύουν αυτή τη νέα εποχή έξυπνης συνδεσιμότητας. 

Η λίστα των 300 ομιλητών περιλάμβανε τον Αμερικανό αναλυτή Joe Barkai και διευθύνοντες 

σπουδαίων τεχνολογικών εταιριών, όπως των ABB, Dell, Ericsson, Google Cloud, Huawei, καθώς 

επίσης και εταιριών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο Πραγμάτων, όπως οι Airbus, Sanitas, 

Carrefour Group, Ibercaja. Σε γενικές γραμμές, η συνεδριακή πλευρά της έκθεσης ήταν ιδιαιτέρως 

ενισχυμένη, γεγονός που παρατηρείται πλέον σε όλες τις διεθνείς κλαδικές εκθέσεις που 

παρακολουθούμε στην Ισπανία, καθώς με αυτόν τον τρόπο «θωρακίζεται» η εκάστοτε 

διοργάνωση, επιδιώκοντας και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή γνωστών λ.χ. ακαδημαϊκών 

προσώπων που προσδίδει περαιτέρω κύρος στην έκθεση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη δεύτερη μέρα της έκθεσης, στις 30 Οκτωβρίου, 

πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία IoT Solutions Awards, γεγονός που έχει καθιερωθεί ετησίως, 

το οποίο αναγνωρίζει την βέλτιστη καινοτόμα τεχνολογία, επιχειρησιακές εμπειρίες 

μετασχηματισμού, περιπτώσεις επιτυχίας σε βιομηχανίες και σε τράπεζες δοκιμών (testbeds) της 

φετινής έκδοσης. Οι νικητήριες εφαρμογές-λύσεις ήταν οι εξής: ένα βιονικό γάντι που εμποδίζει 

τον μυϊκό πόνο, ένα έξυπνο ορυχείο (intelligent mine), ένα λογισμικό που προσθέτει τεχνητή 

νοημοσύνη σε οποιαδήποτε συσκευή IoT και, τέλος, μία λύση-εφαρμογή που μετρά τις συνήθειες 

οδήγησης. 

Μία καινούργια προσθήκη της φετινής έκθεσης ήταν το IoT Solutions Font, το οποίο έδωσε βήμα 

ανάδειξης σε νεοφυείς επιχειρήσεις με αυθεντικά και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες του 

Διαδικτύου Πραγμάτων, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Αλυσίδας Κοινοποιήσεων, τα οποία 

είχαν ήδη δοκιμαστεί στην αγορά και δύνανται να εισχωρήσουν σε διεθνείς αγορές. Επιπλέον, 

επιλέχθηκαν δέκα νεοφυείς επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, οι οποίες, εκτός από το κομμάτι της 

έκθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, έλαβαν μέρος σε ειδικά διαμορφωμένο 

διαγωνισμό, όπου αναδείχθηκε και βραβεύτηκε η αρτιότερη. Τέλος, ακολούθησαν δραστηριότητες 

δικτύωσης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, χορηγοί και επισκέπτες να αποκτήσουν εκτενή 

γνώση για τις υπηρεσίες τους.  

Επίσης, η Vodafone είχε την ευκαιρία στη φετινή έκθεση να παρουσιάσει τα τελευταία, κυρίαρχα 

στην αγορά, προϊόντα και υπηρεσίες της τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις που 

παρευρέθηκαν. Ακόμη, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν πρώτοι τη νέα 

τεχνολογία βασισμένη στο ΙοΤ, η οποία δημιουργήθηκε από τη Vodafone σε συνεργασία με την 

Mencap, με την ονομασία “Connected Living” solution. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην 
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έκθεση, πρόκειται για μοναδική καινοτομία, η οποία προορίζεται να δώσει τη δυνατότητα στα 

άτομα με μαθησιακές δυσκολίες να ζήσουν πιο ανεξάρτητα και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 

τους.  

Στη φετινή έκθεση η συμμετοχή των εκθετών άγγιξε τις 350 καινοτόμες επιχειρήσεις και εθνικά / 

θεσμικά περίπτερα, από 25 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Υπό αυτό το πρίσμα, από 

πολύ νωρίς, είχαν καταχωρηθεί και δημοσιευθεί σε ενημερωτικό σημείωμα στον διαδικτυακό 

ιστότοπο της διοργάνωσης, με την ακόλουθη σειρά, οι εξής χώρες και περιοχές: Ελλάδα, Αυστρία, 

Γερμανία, Ισπανία, Ρουμανία, Σουηδία, Γαλλία, Βαυαρία, Καταλονία και Βαρκελώνη. Μάλιστα, οι 

εν λόγω αποστολές, συγκέντρωσαν σημαντική συμμετοχή σε αριθμό εταιριών, πολλές από τις 

οποίες αποτελούσαν μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις συνδεδεμένες με το Διαδίκτυο 

Πραγμάτων.   

Οι χώρες που έδωσαν το δυνατό παρόν στην έκθεση ήταν η οικοδέσποινα της έκθεσης, Ισπανία 

με 125 συμμετέχουσες εταιρείες-εκθέτες, οι ΗΠΑ με 24 συμμετοχές, η Γερμανία με 20 εταιρίες, η 

Γαλλία με 26, η Κίνα με 11 και το Ηνωμένο Βασίλειο με 15. 

Η έκθεση ήταν ανοικτή για το κοινό από τις 9:00 π.μ. έως και τις 7:00 μ.μ. για τις δύο πρώτες  

ημέρες της διεξαγωγής της (29 και 30/10), και από τις 9:00 π.μ. έως και τις 15:00 μ.μ. την τελευταία 

ημέρα της έκθεσης (31/10). 

Το κόστος της έκθεσης ανερχόταν στα 1.195 ευρώ για όσους επέλεξαν να έχουν πρόσβαση σε 

όλα τα σημεία της έκθεσης (IoT Solutions World Congress Full Pass). Ταυτόχρονα, υπήρχαν και 

άλλες εξειδικευμένες επιλογές εισιτηρίων, όπως το Expo Visitor Pass (100 ευρώ), Expo Visitor 

Pass+ (200 ευρώ), το Blockchain Solutions World Pass (595 ευρώ) και τέλος το AI & Cognitive 

Systems Forum Pass (595 ευρώ). Τέλος, η ποιότητα και το εύρος της έκθεσης γίνονται 

περισσότερο αντιληπτά από τη δυνατότητα επιλογής τριών επιπλέον ειδικών κατηγοριών εισόδου 

(special passes), οι οποίες ήταν το investor pass, complimentary congress pass και 

press/analysts pass. 

Εν κατακλείδι, το στοιχείο που δέσποζε στην έκθεση ήταν η έντονη προσπάθεια που 

καταβάλλεται πλέον για την ψηφιοποίηση της παραγωγής καθώς και το γεγονός ότι η εν θέματι 

διοργάνωση έχει καταστεί ισχυρό σημείο συνάντησης των δημιουργών των καινοτόμων λύσεων 

που κυριαρχούν στον τομέα της τεχνολογίας (creator to creator, developer to developer meeting 

point). 

Η επόμενη εκδοχή της έκθεσης θα λάβει χώρα από 27 έως 29 Οκτωβρίου 2020. 

Η Ελληνική συμμετοχή 

Η HETiΑ (Hellenic Emerging Technologies Industry Association/Ένωση Ελληνικών Εταιριών 

Αναδυόμενων Τεχνολογιών), σε συνεργασία με τoν αρμόδιο εθνικό φορέα, τον Οργανισμό 

Entreprise Greece και το Corallia ως συντονιστή του mi-cluster, και την υποστήριξη του 

Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και του Γραφείου μας, 
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διοργάνωσαν την τέταρτη εθνική συμμετοχή στη διεθνή έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας, 

τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για το Διαδίκτυο Πραγμάτων.  

Στο Ελληνικό Περίπτερο, οι οχτώ συμμετέχουσες εταιρίες με αλφαβητική σειρά, ήταν οι εξής: 

Εlbis, ES Systems, HDL Design House Greece, Inaccess Networks, Irida Labs, Metis Cyberspace 

Technology, Prisma Electronics, SingularLogic-SenseOne. Aκολουθεί αναλυτική περιγραφή των 

προφίλ των ελληνικών εταιριών και των διοργανωτών στο παράρτημα. 

Το Εθνικό μας Περίπτερο, συνολικής επιφάνειας ενενήντα τ.μ., καταλάμβανε πολύ καλή κεντρική 

θέση εντός του εκθεσιακού κέντρου και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, με την αρτιότητα και 

αισθητική της κατασκευής του στους ξένους επισκέπτες. Υπεύθυνη της διοργάνωσης της εθνικής 

συμμετοχής και της κατασκευής του εθνικού περιπτέρου ήταν η κα Στέλλα Γιαννοπούλου, Project 

Manager του EG SA. Από πλευράς ΗΕΤiA, παρών ήταν συνεχώς ο Δρ. Εμμανουήλ Ζερβάκης, 

Πρόεδρος του θεσμικού φορέα, καθώς και ο κ. Ιωάννης Κωτσής-Γιανναράκης, Γενικός Διευθυντής 

του ΣΕΚΕΕ.  

Η υπογράφουσα εκπροσώπησε την Πρεσβεία και το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης στην έκθεση, 

παρέμεινε στον εκθεσιακό χώρο συνεχώς όλες τις ημέρες διεξαγωγής της και ξεναγήθηκε στις 

ελληνικές εταιρίες της αποστολής, διαπιστώνοντας από κοντά τα υψηλής τεχνολογίας ελληνικά 

προϊόντα που προσφέρουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο των πραγμάτων. Συμμετείχε 

σε όλες τις δράσεις της ελληνικής αποστολής και τις επιχειρηματικές συναντήσεις των Ελλήνων 

εκπροσώπων με εκπροσώπους ξένων εταιριών. Ακόμη, συμμετείχε σε απογευματινή 

επιχειρηματική εκδήλωση δικτύωσης της ελληνικής αποστολής στις 29 Οκτωβρίου, με πολλούς 

καλεσμένους από τη διοργανώτρια αρχή της έκθεσης και από το Γραφείο μας, καθώς και 

συμμετέχοντες άλλων περιπτέρων και ενδιαφερόμενους επισκέπτες της Έκθεσης.  Τέλος, είχε 

την ευκαιρία να επισκεφθεί συνολικά την έκθεση, να συναντήσει συναδέλφους άλλων χωρών και 

να συνομιλήσει με εκπροσώπους ξένων συμμετεχουσών εταιρειών στα περίπτερά τους. 

Το Ελληνικό Περίπτερο παρουσίασε υψηλή επισκεψιμότητα όλες τις ημέρες της Έκθεσης και 

κατέγραψε ικανοποιητικό αριθμό επιχειρηματικών συναντήσεων. Καταγράφεται στο σημείο αυτό 

ο υψηλός βαθμός εξειδίκευσης της έκθεσης και το κόστος του εισιτηρίου, που ούτως ή άλλως 

λειτουργούν αποτρεπτικά για τους τυχαίους επισκέπτες. 

Συμπέρασμα 
Εν κατακλείδι, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί από όλες τις 

πλευρές, προτού αποδώσει ακόμη περισσότερους καρπούς. Η εδραίωση της χώρας μας, όπως 

συχνότατα έχει επισημανθεί, στην τέταρτη κατά σειρά πολιτικοοικονομικής βαρύτητας αγορά στην 

ευρωπαϊκή οικογένεια -μετά την αποχώρηση του Η.Β.-, έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, 

διά της συντονισμένης παρουσίας μας στις κλαδικές εκθέσεις, στα διεθνή εμπορικά γεγονότα, της 

αύξησης των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ισπανία και των επενδύσεων που 

πραγματοποιούν εδώ. Ο κλάδος της τεχνολογίας δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά αντίθετα στην 

εποχή της ψηφιοποίησης των πάντων, αποτελεί πρώτης τάξεως τομέα για την αναζήτηση 

ευκαιριών, συνεργασιών και προσέλκυσης επενδύσεων. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από 

το γεγονός ότι οι Έλληνες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον εν λόγω κλάδο βρίσκουν 

πλέον τη θέση τους στον κόσμο των δημιουργών των νέων καινοτομικών τεχνολογιών, όπως 

φάνηκε και στην εν θέματι διοργάνωση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 
Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αναδυόμενων Τεχνολογιών -Hellenic Emerging 

Technologies Industry Association (HETiA)  

Η HETiA είναι ο  σύμμαχος της  Ελλάδας  με  ιδιαίτερα καινοτόμους  βιομηχανικούς  και 

ακαδημαϊκούς  φορείς,  προωθώντας  τη  διάδοση  των  ψηφιακών  τεχνολογιών  και  την 

επιχειρηματικότητα σε αναδυόμενους τεχνολογικούς τομείς. Από το 2005 αποτελεί την εξέλιξη της  

Ελληνικής Βιομηχανίας  Ημιαγωγών  (ΕΝΕΒΗ), όταν ξεκίνησε  να  εκπροσωπεί  τη βιομηχανία 

ημιαγωγών, μίκρο- και νάνο-ηλεκτρονικής και ενσωματωμένων συστημάτων στην Ελλάδα. 

Σήμερα συγκεντρώνει 47 βιομηχανικά μέλη και 28 πανεπιστήμια και ινστιτούτα. Αποτελεί 

επιχειρηματικό  κέντρο  για  τη  σύνδεση  επιχειρήσεων  υψηλής τεχνολογίας  στην Ευρώπη, τη 

Μέση Ανατολή και την Αφρική και χρησιμεύει ως πύλη στην περιοχή για εταιρείες που βρίσκονται 

στις ΗΠΑ ή στην Ασία (www.hetia.org) .  

Enterprise Greece SA 

O Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Eξωτερικών για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των 

ελληνικών εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο 

παγκοσμίως. Δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους διεθνείς επενδυτές και εταιρίες να 

αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, να συμβάλλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής 

οικονομίας, στην προσέλκυση ξένων επενδυτών, στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώς 

και να παράσχει σημαντική πληροφόρηση για τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα. Επίσης, ο 

Οργανισμός αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς 

αγορές, καθώς παράλληλα στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και 

να εντοπίσουν νέους εταίρους, έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους 

(https://www.enterprisegreece.gov.gr). 

Mi-Cluster (Corallia) 

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Συστημάτων και Εφαρμογών Νανο/Μικροηλεκτρονικής (mi-

Cluster), φέρει τη σφραγίδα του πρώτου επιχειρηματικού cluster καινοτομίας στην Ελλάδα, το 

οποίο από τη σύστασή του έως και σήμερα, έχει εξαγωγικό προσανατολισμό και διαγράφει 

δυναμική πορεία ανάπτυξης. Το mi-Cluster έχει να επιδείξει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τόσο 

σε επίπεδο σχεδιασμού ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων όσο και προσέλκυσης εγχώριων 

και ξένων επενδύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με πολλαπλασιαστικά οφέλη για 

την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εθνική οικονομία. 

Σήμερα το mi-Cluster αποτελείται από τον Συντονιστή (Corallia), τη Βιομηχανική Ένωση (ΕΝΕΒΗ) 

και περισσότερα από 30 βιομηχανικά μέλη (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, σχεδιαστικά 

κέντρα πολυεθνικών και νεοφυείς εταιρίες). Το οικοσύστημα καινοτομίας των βιομηχανικών 
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μελών συμπληρώνουν πάνω από 50 μέλη συνολικά, τα οποία εκπροσωπούν την ακαδημαϊκή και 

ερευνητική κοινότητα, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εθνικές και περιφερειακές αρχές, μέσα 

μαζικής επικοινωνίας, κ.ά. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕΕ)  

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος ιδρύθηκε το 2010 από 32 επιχειρήσεις 

υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες δημιουργούν εφαρμογές και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στις 

νέες κινητές συσκευές. Οι δραστηριότητές τους εκτείνονται από την ανάπτυξη εφαρμογών που 

απευθύνονται στους τελικούς χρήστες, τις υπηρεσίες στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, έως 

την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχομένου και εφαρμογών, στη διαφήμιση 

μέσω κινητών τηλεφώνων, κοκε. 

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί σήμερα έναν ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο με περισσότερες από 80 

επιχειρήσεις που παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, μεταξύ των 

οποίων 1.000 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών 

υπολογίζεται περί τα 500 εκ. ευρώ και διαθέτουν παρουσία σε 40 χώρες. 

Ο κλάδος είναι ίσως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος στην Ελλάδα, με αυξανόμενη συνεισφορά στο 

εθνικό Α.Ε.Π. Έχει ισχυρή τεχνολογική βάση και βασίζεται στην Έρευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη, καθώς συνδυάζει αναδυόμενες και ποικίλες τεχνολογίες. Με σκοπό την τόνωση της 

καινοτομικής δραστηριότητας και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μέσω της ανάπτυξης της 

στενής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο, οι ενέργειες του Συνδέσμου αποσκοπούν στο να ενισχύσουν το οικοσύστημα στο οποίο 

λειτουργούν οι επιχειρήσεις-μέλη, με απώτερο σκοπό την επιχειρηματική τους ανάπτυξη σε 

παγκόσμιο επίπεδο (www.hamac.gr).  

Elbis 

Η Elbis δραστηριοποιείται στο χώρο της εφαρμοσμένης ηλεκτρονικής, με κύρια έμφαση στον 

σχεδιασμό και στην παραγωγή αξιόπιστων και καινοτόμων ηλεκτρονικών προϊόντων. Η 

βιομηχανική της προοπτική και τα συνεχή ερευνητικά σχέδια, έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη 

προχωρημένων τεχνολογικών εφαρμογών που προσφέρουν προϊόντα και λύσεις στον τομέα της 

παραγωγής, της ιατρικής, του πετρελαίου, των μεταφορών και πολλών άλλων. Καταγραφείς 

δεδομένων (Data loggers), ΙοΤ αισθητήρες, EV φορτιστές (EV chargers), συστήματα ελέγχου 

εισροών-εκροών σε σταθμούς αερίου, είναι μερικά από τα προϊόντα μας που χρησιμοποιούνται 

από πολυάριθμες επιχειρήσεις και επαγγελματίες (www.elbis.gr).  

ES Systems 

Η ES Systems αναπτύσσει και παράγει αισθητήρες υψηλής ποιότητας που βασίζονται  σε  

μικροηλεκτρονικές  τεχνολογίες. Οι αισθητήρες και τα συστήματα αισθητήρων MEMS μετράνε την 

πίεση, την επιτάχυνση και τη θερμοκρασία. Τα προϊόντα της ES Systems είναι ιδανικά για 

βιομηχανικές, ιατρικές και αεροδιαστημικές αγορές, είτε ως ανεξάρτητα εξαρτήματα είτε ως 

ενσωματωμένα εντός του υπόλοιπου εξοπλισμού. Σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις και 
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εξελίξεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, η ES Systems έχει αναπτύξει καινοτόμους, 

έξυπνους, αυτόνομους, χαμηλής ισχύος και ασύρματους αισθητήρες, οι οποίοι είναι ιδανικοί για 

τα συστήματα και τις λύσεις του Διαδικτύου των Πραγμάτων (www.esenssys.com). 

HDL Design House Greece 

Η HTL Design House Greece διανέμει υπηρεσίες ψηφιακού, αναλογικού και back-end 

σχεδιασμού, υπηρεσίες επαλήθευσης και προϊόντα σε διάφορες περιοχές του SoC και 

περίπλοκων FPGA σχεδίων. Η εταιρία επίσης αναπτύσσει πυρήνες IP (IP cores), μοντέλα 

εξαρτημάτων (VITAL). Ιδρύθηκε το 2016 και απασχολεί περισσότερους από 30 μηχανικούς, οι 

οποίοι εργάζονται στο κέντρο σχεδιασμού στην Θεσσαλονίκη. Η αποστολή της HTL Design 

House Greece είναι να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με ευέλικτα 

μοντέλα αδειοδότησης, ανταγωνιστική τιμολόγηση και υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη (www.hdl-

dh.gr).  

Inaccess Networks 

Ιδρυμένη το 2000, με κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και γραφεία στις 

ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία/ Ωκεανία, η  Inaccess είναι ένας από τους κυρίαρχους πωλητές 

στις συγκλίνουσες πλατφόρμες παρακολούθησης υποδομών (converged infrastructure 

monitoring platforms) και διαχειρίζεται περισσότερα από 12GW φωτοβολταϊκών σε 2.500 

εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Με έμφαση στην διοίκηση υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας, η 

Inaccess εξειδικεύεται στην παρακολούθηση SCADA και στα συστήματα ελέγχου. Η εταιρία 

σχεδιάζει και αναπτύσσει προϊόντα state-of-art και λύσεις που παρέχουν στους πελάτες της 

ανεκτίμητη πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 

μεγιστοποιήσουν την βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των επενδύσεών τους 

(www.inaccess.com). 

Irida Labs 

Η Irida labs γεφυρώνει το κενό μεταξύ της κάμερας και του ανθρώπινου ματιού, φέρνοντας την 

οπτική αντίληψη σε κάθε συσκευή. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τεχνολογίας τους 

περιλαμβάνει εφαρμογές στην Οπτική Αντίληψη/Ανάλυση και στην Υπολογιστική Φωτογραφία και 

απευθύνεται σε διάφορες αγορές, όπως κινητές συσκευές, κάμερες δράσης, μη επανδρωμένα 

σκάφη (drones), επιτήρηση, αυτοκίνηση, βιομηχανική και ρομποτική όραση κoκε. Αναπτύσσει 

λογισμικό για την Υπολογιστική Όραση, χρησιμοποιώντας τεχνικές Διαδικασιών Εικόνας και 

Εκμάθησης Μηχανής (Image Processing and Machine Learning techniques), κατασκευασμένες 

για οποιοδήποτε CPU, GPU ή DSP/ASP πλατφόρμα ή συνδυασμό αυτών, χρησιμοποιώντας 

τεχνικές Ετερογενούς Προγραμματισμού (www.iridalabs.com). 
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Metis Cyberspace Technology 

Η Metis Cyberspace Technology S.A, εξειδικεύεται στην περιοχή της Απόκτησης Δεδομένων και 

την Παρακολούθηση και Ανάλυση της Απόδοσης σε Πραγματικό Χρόνο για την Ναυτιλιακή 

Βιομηχανία. Εξασφαλίζει τακτική και αξιόπιστη ροή έγκυρων δεδομένων, μέσω εξειδικευμένου 

εξοπλισμού που τοποθετούν επί των πλοίων ενώ μέσω σύνθετης ανάλυσης, χρησιμοποιώντας 

γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής, έχει την δυνατότητα να παραδίδει σημαντική και 

ουσιαστική πληροφόρηση που να απευθύνεται στις ανάγκες διάφορων ρόλων, τμημάτων και 

επιπέδων διοίκησης, εντός μίας ναυτιλιακής εταιρίας. Η Metis παρέχει ένα στέρεο έδαφος 

νοημοσύνης (τεχνητής ή λειτουργικής), διαθέσιμο σε όλους τους εργοδότες, βασισμένο σε ό,τι 

είναι ικανοί να επιτύχουν στις καθημερινές εργασίες τους, να σχεδιάσουν επικείμενες εκδηλώσεις, 

να διαγνώσουν προβλήματα, να επιλύσουν κρίσιμα ζητήματα και να λαμβάνουν δικαιολογημένες 

αποφάσεις. Η ωφέλεια για την ναυτιλιακή εταιρία είναι να αυξήσει σημαντικά την λειτουργική 

αποτελεσματικότητα μέσω της ανάλυσης και του σχεδιασμού ταξιδιών, να λάβει πολύτιμη βοήθεια 

στην προσπάθεια μείωσης του κόστους, καθώς επίσης και να βελτιστοποιήσει την διαδικασία της 

προγραμματισμένης συντήρησης (www.metis.tech).  

Prisma Electronics 

 Η Prisma Electronics παρέχει λύσεις βασισμένες στην τεχνολογία για επιχειρήσεις και 

οργανισμούς. Μέσω της Έρευνας και Ανάπτυξης και τεχνικών διαχωρισμών η Prisma Electronics 

σχεδιάζει, αναπτύσσει, και παράγει ένα ευρύ φάσμα πληροφορικών λύσεων, έξυπνα δίκτυα και 

ασύρματες βάσεις συστημάτων και ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά στοιχεία. Με έδρα την Βόρεια 

Ελλάδα, η εταιρία προσφέρει εμπορικές και προσαρμοσμένες λύσεις στους πελάτες της 

παγκοσμίως στον τομέα της ναυτιλίας, αγροκαλλιέργειας, χερσαίων μεταφορών, άμυνας, 

διαστήματος και διαφήμισης (www.prismaelectronics.eu) 

SingularLogic-SenseOne 

Η SingularLogic, μέλος του Επενδυτικού Ομίλου Marfin, είναι η κυρίαρχη ελληνική επιχείρηση 

παροχής λύσεων λογισμικού και μία από τις μεγαλύτερες ολοκληρωμένες ΙΤ Solutions Groups 

στην Ελλάδα. Επενδύει στο Διαδίκτυο Πραγμάτων βασισμένο στον επιχειρησιακό αυτοματισμό 

και εφαρμόζει την ανάπτυξη του ΙοΤ και εργασίες (projects) δεδομένων ανάλυσης, μέσω της 

πλατφόρμας SenseOne and Solutions. H SenseOne, η οποία είναι μέλος της SingularLogic, είναι 

μία κυρίαρχη, διεθνώς βραβευμένη καινοτόμα εταιρία στον χώρο του ΙοΤ Solutions, σχεδιάζει και 

εφαρμόζει εργασίες (projects) για το ΙοΤ, σε ένα σύνθετο ποικιλόμορφο επίπεδο, καλύπτοντας 

την αυξανόμενη ζήτηση για τον χώρο της διαλειτουργικότητας των δεδομένων στον χώρο του ΙοΤ 

ώστε να κάνει δυνατή την βελτιστοποίηση των πηγών, την μείωση του κόστους, την αύξηση της 

παραγωγικότητας και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας στις περιοχές των Έξυπνων 

Πόλεων και των Έξυπνων Κτιρίων (www.senseone.io).  
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Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΜΕ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ IoT SOLUTIONS WORLD CONGRESS 2019 

AMETIC, Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, 

Comunicaciones y Electrónica 

 

Πρόκειται για την ισπανική Πολυτομεακή Ένωση Εταιριών Τεχνολογιών Πληροφορικής, 

Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικών που αντιπροσωπεύει όλες τις ομάδες εταιριών πληροφορικής, 

τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών, ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν 

σημαντικό μοχλό βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα άλλων 

τομέων, δημιουργούν ποιοτική απασχόληση, αυξάνουν το ρυθμό εξαγωγών και αναβαθμίζουν τη 

χώρα και τη βιομηχανία της (https://ametic.es). 

 

AOTEC (National Association of Local Operators of Telecommunications- Εθνική Ένωση 

Τοπικών Χειριστών Τηλεπικοινωνιών) 

Η AOTEC (National Association of Local Operators of Telecommunications) αποτελεί ισπανική 

επαγγελματική ένωση επιχειρήσεων που έχει ως σκοπό την εκπροσώπηση, την προώθηση, το 

συντονισμό και την προστασία των τοπικών τηλεπικοινωνιακών φορέων. Αποτελεί την μοναδική 

εθνική ένωση στον τομέα και συγκεντρώνει περισσότερες από 150 εταιρίες. Από την ίδρυσή της 

το 2002, η ένωση εργάζεται για την ανάπτυξη της εικόνας του τοπικού φορέα εκμετάλλευσης, με 

την πεποίθηση ότι αυτές οι εταιρίες αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας 

με την ψηφιοποίηση της χώρας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η AOTEC δίνει φωνή 

σε έναν τομέα που αποτελείται από περισσότερες από 1.100 μικρές εταιρίες, οι οποίες 

δημιουργούν πάνω από 7.600 άμεσες θέσεις εργασίας. Λόγω του υψηλού τεχνολογικού 

επιπέδου, της κάλυψης γραμμών και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, η σημασία του 

ομίλου εταιριών συγκρίνεται με ορισμένες μεγάλες εθνικές επιχειρήσεις (https://aotec.es). 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid - Επίσημο Επιμελητήριο 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών της Μαδρίτης 

 

Το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών της Μαδρίτης αντιπροσωπεύει, προωθεί 

και προασπίζει τα γενικά συμφέροντα των οικονομικών παραγόντων στην περιοχή, παρέχει 

υπηρεσίες σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα της Μαδρίτης και συνεργάζεται 

με την κυβέρνηση για την προώθηση του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών της 

Κοινότητας της Μαδρίτης (www.camaramadrid.es). 

 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) –  

Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανισμών 

Η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανισμών είναι η σημαντικότερη ισπανική 

επιχειρηματική οργάνωση που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1977 και εκπροσωπεί Ισπανούς 

επιχειρηματίες, ενσωματώνοντάς τους σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις από όλους τους 

τομείς δραστηριότητας (https://www.ceoe.es). 
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Cámara de Comercio Hispano-Griega 

Το Ελληνικό Ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο αποτελεί έναν ιδιωτικό και ανεξάρτητο μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό στην υπηρεσία εταιρειών, ιδρυμάτων και επαγγελματιών στην Ισπανία 

και την Ελλάδα. Στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης εμπορικών / επιχειρηματικών σχέσεων 

μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας μέσω συλλογικών δραστηριοτήτων και δημιουργίας δικτύου 

επαφών και ενημέρωσης, για τη λειτουργία του ως στρατηγικού εταίρου για φορείς που 

ενδιαφέρονται να διεθνοποιήσουν τη δραστηριότητά τους στην ισπανική και την ελληνική αγορά 

(https://camarahispanogriega.com). 

@asLAN 

 

H @asLAN αποτελεί ένωση μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία απαρτίζεται από 

περισσότερες από 120 τεχνολογικές επιχειρήσεις ενώ έχει πραγματοποιήσει συνεργασίες με 

περισσότερες από 200 εταιρίες στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών. Στόχος της ένωσης 

είναι η ενίσχυση του κλάδου της τεχνολογίας και της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών με 

αντικείμενο την τεχνολογία, όπως δίκτυα, διαδικτυακή ασφάλεια, ασύρματη δικτύωση, μεγάλα 

δεδομένα κοκε. Παράλληλα πραγματοποιεί κάθε χρόνο το συνέδριο και έκθεση “Congreso & 

EXPO ASLAN” στη Μαδρίτη (το 2019, συμμετείχαν περί τις 100 μεγάλες εταιρίες τεχνολογικών 

λύσεων με 6.000 άτομα και άνω των 150 ομιλητών, ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και 

οργανισμών τεχνολογίας, (https://aslan.es).  

 

FECYT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

Πρόκειται για το κρατικό Ίδρυμα Επιστημών και Τεχνολογίας, το οποίο εποπτεύεται από το 

ισπανικό Υπουργείο Επιστημών, Καινοτομίας και Πανεπιστημίων. Ιδρύθηκε το 2001, 

στοχεύοντας στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της ανάπτυξης και της τεχνολογικής 

καινοτομίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ισπανικής βιομηχανίας και τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των πολιτών, τους παράγοντες των δραστηριοτήτων I+D+i, τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της επιστήμης και της 

κοινωνίας (www.fecyt.es). 

GRECAT 

 

Η GRECAT προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών σχετικά με την διευκόλυνση επίτευξης 

επαγγελματικών στόχων στο πεδίο της επιχειρησιακής δραστηριότητας στην Ισπανική, και 

ιδιαιτέρως την Καταλανική και την Ελληνική αγορά, καθώς και την παροχή πληροφοριών και 

συμβουλών σε προσωπικό επίπεδο, ενώ διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο επαγγελματιών 

συνεργατών. (https://www.agora-grecat.com). 

 

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
https://camarahispanogriega.com/
https://aslan.es/
http://www.fecyt.es/
https://www.agora-grecat.com/
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SIAT s.p.a., Packaging Machine Producer (Maillis Group) 

Ο όμιλος Maillis, με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας, δραστηριοποιείται στον τομέα του 

Transit Packaging Solutions, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας συστήματα βιομηχανικού 

εξοπλισμού και συσκευασίας (https://www.maillis.com/en/brands/siat). 

Gavina Camping / yelloh Village 

To Yelloh! Village Gavina αποτελεί σημαντική τουριστική επιχείρηση στην Καταλονία, η οποία 

διαθέτει μεγάλο παραθαλάσσιο κάμπινγκ στην ακτή της Costa Dorada, μόλις μία ώρα από τη 

Βαρκελώνη, προσφέροντας πληθώρα δραστηριοτήτων στους επισκέπτες, ιδανικές και για 

οικογένειες (https://www.yellohvillage.co.uk/camping/gavina). 

 

EDV Envasos de Valles 

Η εταιρία EDV είναι κορυφαίος κατασκευαστής άκαμπτης συσκευασίας για τη βιομηχανία 

τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ εργάζεται για ευρέως γνωστούς κατόχους επωνυμιών για 

περισσότερα από 30 χρόνια. (www.edvpackaging.com). 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
https://www.maillis.com/en/brands/siat
https://www.yellohvillage.co.uk/camping/gavina
http://www.edvpackaging.com/

