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                                                                                            Μαδρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019 

      

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, IoT SOLUTIONS WORLD CONGRESS, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ,  

29-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

 

Η πέμπτη διεθνής έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών IOT 

Solutions World Congress 2019, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της FIRA 

BARCELONA, στην Βαρκελώνη, επίσημου φορέα εκδηλώσεων της πόλης, μεταξύ 29 και 31 

Οκτωβρίου στο περίπτερο 2. 

Στη φετινή έκθεση η συμμετοχή των εκθετών αγγίζει, τιρος το παρόν, τις 275 καινοτόμες 

επιχειρήσεις, από 25 χώρες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα. Τη χώρα μας θα 

εκπροσωπήσουν εννέα εταιρίες, τις οποίες το Γραφείο μας θα επισκεφτεί. Οι συμμετέχουσες 

εταιρίες, έως σήμερα, με αλφαβητική σειρά είναι οι: Elbis, Emphasis Digiworld, ES Systems, HDL 

Design House Greece, Inaccess, Irida Lab, Metis, Prisma και Yodiwo. Την  4η Εθνική μας 

Συμμετοχή στην έκθεση διοργανώνει η HETiA (Hellenic Emerging Technologies Industry 

Association) σε συνεργασία με τον αρμόδιο εθνικό φορέα Enterprise Greece, το Corallia και την 

υποστήριξη του ΣΕΚΕΕ (Συνδέσμου Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος), στο πλαίσιο του 

έργου και των προσπαθειών για την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση των 

ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων του κλάδου. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των επισκεπτών, ο 

οποίος, στην περσινή έκθεση έφθασε τα 16.250 άτομα, θα ξεπεράσει τις 15.000. 

Οι επαγγελματίες που θα επισκεφτούν την έκθεση θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή 

με νέες ιδέες και τάσεις στον τομέα που τους αφορά, ήτοι τη Βιομηχανία, την Υγειονομική 

Περίθαλψη, την Ενέργεια και Καινοτομία, την Τεχνολογία και πολλά άλλα. Επίσης, θα έχουν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από περισσότερους από 300 ομιλητές, οι οποίες 

θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και ίσως ακόμα το έναυσμα για την απόκτηση ενός σημαντικού 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον κλάδο τους. 

Το IOT Solutions World Congress 2019 έχει προγραμματίσει μία σειρά από δραστηριότητες, με 

σκοπό να προσφέρει στους παρευρισκόμενους την μέγιστη δυνατή ωφέλεια και για τον λόγο 

αυτό τους προσκαλεί να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Οι δραστηριότητες διακρίνονται στις 

εξής έξι κατηγορίες: IOT Solutions Awards, Testbeds, Networking Event (Brokerage), Side 

Events, Workshops και Women and Diversity in Industry. 

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

ημέρες 29 και 30/10 και από τις 9:00 π.μ. έως και τις 15:00 μ.μ. την τελευταία ημέρα της έκθεσης 

http://www.agora.mfa.gr/es73
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στις 31/10. Σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων, στη διεύθυνση που ακολουθεί ο κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει σε ποια κατηγορία εμπίπτει καθώς και το εύρος της πρόσβασης 

που επιθυμεί να έχει στην έκθεση και να προχωρήσει στην ανάλογη αγορά 

https://www.iotsworldcongress.com/the-event/visit-passes/ . 

Επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης: https://www.iotsworldcongress.com/  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΕΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS 2019 

 

Ένωση Ελληνικών Εταιρειών 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  την 

βιομηχανία ημιαγωγών, μικρο-και νάνο-ηλεκτρονικής και των 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 την Ασία. (https://hetia.org/who-we-are-en/)  

Elbis 

H ELBIS δραστηριοποιείται στον χώρο της εφαρμοσμένης ηλεκτρονικής και βασίζει τη λειτουργία 

της στον σχεδιασμό και την παραγωγή αξιόπιστων και καινοτομικών ηλεκτρονικών προϊόντων. 

Ο κύριος κορμός των προϊόντων της εταιρείας αποτελούν τόσο βιομηχανικά προϊόντα όσο και 

συστήματα πρατηρίων υγρών καυσίμων, ενώ προσφέρουν προϊόντα και λύσεις στο χώρο της 

ιατρικής, των πετρελαιοειδών, των μεταφορών κοκε.  Σήμερα,  πλήθος  επιχειρήσεων 

λειτουργούν με προϊόντα της εταιρείας και εμπιστεύονται την ELBIS για την ποιότητα των 

προϊόντων της και για την τεχνική της υποστήριξη. (https://www.elbis.gr) 

Emphasis Digiworld 

Η Emphasis DigiWorld ιδρύθηκε το 2019 στην Αθήνα. Αναπτύσσει επιχειρηματικές λύσεις μέσω 

της τεχνητής νοημοσύνης καθοδηγούμενης από βάσεις δεδομένων. Εφαρμόζει τα συστήματα 

machine-to-machine (M2M), το βιομηχανικό σύστημα πραγμάτων (IIoT) και κάνει προσομοίωση 

χρησιμοποιώντας διαδικτυακές και κινητές τεχνολογίες για να υποστηρίξει την λήψη αποφάσεων 

σε πραγματικό χρόνο και να βελτιστοποιήσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες σε διάφορους τομείς. 

(http://www.emphasisdw.com) 
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ES Systems 

Η ES Systems είναι ελληνική  εταιρεία,  η  οποία  ιδρύθηκε  το  2012  και αποτελεί  παγκόσμιο  

κατασκευαστή αισθητήρων υψηλής ποιότητας που βασίζονται  σε  μικροηλεκτρονικές  

τεχνολογίες.  Οι αισθητήρες και τα συστήματα αισθητήρων MEMS μετράνε την πίεση, την 

επιτάχυνση και τη θερμοκρασία. Τα  προϊόντα ESS χρησιμοποιούνται  σε διαδικασίες ελέγχου  

και παρακολούθησης σε βιομηχανικές, ιατρικές, αεροδιαστημικές και καταναλωτικές αγορές. Τα 

προϊόντα τους κατευθύνονται στους τομείς της βιομηχανίας, της αεροναυπηγικής, της ιατρικής 

και της καταναλωτικής αγοράς. Η εταιρεία δημιουργεί προϊόντα τα οποία ενσωματώνονται σε 

συστήματα IoT. (https://esenssys.com) 

HDL Design House Greece  

Η HDL Design House ιδρύθηκε το 2001, απευθυνόμενη στις προκλήσεις της εφαρμογής του 

SoC που οι πελάτες αντιμετώπιζαν, ενδυναμώνοντας την γενικότερη εμπειρία τους και 

επιτρέποντάς τους να έχουν εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι τα διάφορα μέρη του συστήματος 

έχουν δομηθεί και ελεγχθεί εξ ολοκλήρου και αξιόπιστα. Η HDL Design House παρέχει προϊόντα 

και υπηρεσίες στον χώρο του ψηφιακού σχεδιασμού και επαλήθευσης, στον αναλογικό 

σχεδιασμό, το back end και στο IP/VIP development. Η εταιρεία διαθέτει τρία κέντρα σχεδίασης 

σε Σερβία και Ελλάδα. (https://www.hdl-dh.com) 

Inaccess 

H Inaccess ιδρύθηκε το 2000 και απασχολεί 120 εργαζόμενους σε 10 διαφορετικά γραφεία. Η 

εταιρεία σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει προϊόντα state-of-the art, ενώ παρέχει λύσεις μέσω 

της μείωσης των λειτουργικών δαπανών (OPEX). Μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στην 

καταγραφή παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, την τιμολόγηση των SCADA systems, τον έλεγχο 

των εγκαταστάσεων και την ολοκλήρωση του δικτύου, απομακρυσμένη επίβλεψη παραγωγής, 

υπηρεσίες ελέγχου, μεταφορά προγραμμάτων υπολογιστών (system migration) και την 

αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής συντήρησης (Computerized maintenance 

management system). (https://www.inaccess.com)  

 

Irida Labs 

Ελληνική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2007 και παρέχει στοιχεία λογισμικού επεξεργασίας 

βίντεο που είναι σε θέση να εξάγουν και να αναλύουν αποτελεσματικά πληροφορίες από 

διαφορετικούς τύπους δεδομένων εικόνας, χρησιμοποιώντας σύγχρονους πυρήνες DSP και 

τεχνολογίες FPGA υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. Στα προϊόντα της εταιρείας 

περιλαμβάνονται εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφίας (Computational Photography) για την 

οπτική αντίληψη και επεξεργασία δεδομένων (Visual Perception/Analytics). 

(https://www.iridalabs.gr) 
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Metis 

Η METIS CYBERSPACE TECHNOLOGY SA ιδρύθηκε το 2016 και εξειδικεύεται στους τομείς 

της Ηλεκτρονικής Μηχανικής, του Διαδικτύου Πραγμάτων, του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud 

Computing) και της Τεχνητής Νοημοσύνης, όλα προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες απαιτήσεις 

της Παγκόσμιας Ναυτιλίας. Η Metis είναι στελεχωμένη από μια ομάδα ικανών μηχανικών και 

ερευνητών με σημαντική γνώση και εμπειρία. (https://www.metis.tech) 

Prisma Electronics 

Η Prisma Electronics έχει έδρα στην Αλεξανδρούπολη και παρέχει τεχνολογικές λύσεις σε 

επιχειρήσεις και οργανισμούς. Κατασκευάζει ποικιλία προϊόντων, τα οποία αφορούν την 

πληροφορική και την ασύρματη δικτύωση για τους τομείς της γεωργίας, ναυτιλίας, μετακινήσεων, 

άμυνας, διαστήματος αλλά και του εμπορίου. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην 

Αλεξανδρούπολη, ενώ τα γραφεία της Αθήνας επικεντρώνονται στην Έρευνα και Ανάπτυξη και 

στις πωλήσεις. Για την προώθηση και τη διαφήμιση των προϊόντων της στις Η.Π.Α., υπεύθυνο 

είναι το γραφείο της εταιρείας στην Νέα Υόρκη. (https://www.prisma.gr) 

Yodiwo 

Ελληνική εταιρεία από την Πάτρα, η Yodiwo, η οποία ιδρύθηκε το 2015,  συγκαταλέγεται μεταξύ  

των  15  συνολικά scale-ups εταιρειών  και  δυνητικών Unicorns (εταιρείες  με χρηματιστηριακή 

αξία που ξεπερνούν το 1 δις  δολάρια) και εδρεύουν σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

H Yodiwo παρέχει ένα εξελιγμένο περιβάλλον σύνδεσης εφαρμογών και συσκευών μέσω της 

αξιοποίησης της δύναμης και ισχύος του cloud, μίας σύγχρονης πλατφόρμας,  που  δίνει  τη  

δυνατότητα  στις  επιχειρήσεις  να  δημιουργήσουν  εύκολα  και γρήγορα εφαρμογές οι οποίες 

λειτουργούν στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things-IoT). (www.yodiwo.com) 

Entreprise Greece 

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 με στόχο να υποστηρίξει τους διεθνείς επενδυτές και εταιρείες 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) 
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Corallia 

Aπό τη θέση του πρώτου φορέα που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και 

συστηματική ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters), το Corallia εργάζεται εντατικά για 

τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων, στα οποία 

δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες 

της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και πρωτίστως, σε κλάδους έντασης 

γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγικού χαρακτήρα. Στόχος του φορέα είναι η ανάπτυξη 

συνεργατικών σχηματισμών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και η ανάπτυξη καινοτόμων 

συνεργατικών σχηματισμών (innovation clusters) παγκοσμίου κύρους. (http://www.corallia.org) 

 

ΣΕΚΕΕ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών 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, στο mobile 

marketing, κ.α. 

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί σήμερα έναν 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, έχουν συνολικό κύκλο εργασιών περί τα 500 

εκ.€ 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) 
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