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Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης ELECTRONICA 2022 
 

Από 15 έως 18 Νοεμβρίου τ. έ. πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο με συμμετοχή για 

πρώτη φορά 7 ελληνικών εταιρειών σε εθνικό περίπτερο η Διεθνής Έκθεση Electronica 2022, 

η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση στον κλάδο της τεχνολογίας ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, 

συστημάτων και εφαρμογών. Η εν θέματι έκθεση έλαβε χώρα για πρώτη φορά το 1964 και 

πραγματοποιείται έκτοτε κάθε δύο χρόνια, με εξαίρεση το 2020 λόγω των περιορισμών της 

πανδημίας. 

Στην Electronica συμμετέχουν ως εκθέτες εταιρείες που παράγουν προϊόντα ή 

προσφέρουν υπηρεσίες για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών, ήτοι ηλεκτρονικά στοιχεία 

(ημιαγωγοί, μικροηλεκτρονική, τυπωμένα κυκλώματα κ.λπ.) για τους μεταξύ άλλων τομείς: 

αυτοκινητοβιομηχανία, οθόνες, ηλεκτρομηχανικά και περιφερειακά μέρη, σχεδιασμός 

ηλεκτρονικών και ενσωματωμένων συστημάτων, τεχνολογίες αισθητήρων, ασύρματες 

τεχνολογίες, τηλεπικοινωνίες, καθώς και προγραμματιστές και σχεδιαστές ηλεκτρονικών 

κυκλωμάτων. 

Το επίπεδο συμμετοχής εκθετών και επισκεπτών στη φετινή Electronica προσέγγισε 

τις προ πανδημίας επιδόσεις του 2018 σε όλους τους εκθεσιακούς τομείς, η οποία 

υποδέχθηκε 70.000 περίπου εμπορικούς επισκέπτες και εκπροσώπους επιχειρήσεων (2018: 

81.000). Οι χώρες που συμμετείχαν στην έκθεση εκτός από τη Γερμανία ήταν κατά σειρά 

επισκεπτών οι Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία, Η.Β., Ελβετία, Η.Π.Α., Ισραήλ, Ισπανία, Τουρκία 

και Σουηδία. Στην Έκθεση έλαβαν μέρος 2.144 εκθέτες από 48 χώρες (2018: 3.124/ 53). 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια εμπειρογνωμόνων, 

παρουσιάσεις νεοφυών επιχειρήσεων ενώ εκθέτες και επισκέπτες αντάλλαξαν απόψεις για 

θέματα σχεδιασμού και παραγωγής βιώσιμων τεχνολογιών, καθώς και για την έλλειψη 

εξειδικευμένων επιστημόνων και τεχνικών, πρώτων υλών και προβλημάτων στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. 

Επισημαίνεται ότι στην Έκθεση για πρώτη φορά και με μεγάλη επιτυχία 

συμμετείχαν 7 ελληνικές εταιρίες, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων 

και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) σε συνεργασία με τη HETiA (Ένωση 

Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών). O Σύνδεσμος HETiA αποτελεί την 
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εξέλιξη της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ημιαγωγών (HSIA) που ξεκίνησε το 2005 για 

να εκπροσωπήσει τη βιομηχανία ημιαγωγών, μικροηλεκτρονικών και νανοηλεκτρονικών 

και ενσωματωμένων συστημάτων στην Ελλάδα, με στόχο την προώθηση ψηφιακής 

τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας σε αναδυόμενους τεχνολογικούς τομείς.  

Οι ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν στην Electronica είναι οι: 

1. IRIDA LABS / PerCV.ai (an al software and services platform that empowers the 
development of scalable vision-based solutions) 

2. ADVEOS Microelectronic Systems/solutions in the field of wireless 
communications (emphasis on wifi and bluetooth products) 

3. AKRONIC P.C. / advertising material(brochures-posters) - electronic display 
boards of completed cyclamates 

4. ES SYSTEMS / sensors 

5. MEICSI IKE / wireless communication chip design (wifi, bluetooth) wired 
communication chip design 

6. WEASIC MICROELECTRONICS S.A. / mmWave Analog and Mixed-Signal 
Semiconductor IP for 5G backhaul, Automotive Radars and Satellite Radios 

7. ELPRA SA / power electronics and embedded control systems 

 

O Πρόεδρος του Συνδέσμου HETiA κ. Μανώλης Ζερβάκης επεσήμανε ότι η 

ελληνική βιομηχανία ημιαγωγών χαρακτηρίζεται από την υψηλή κατάρτιση του 

επιστημονικού δυναμικού της και έχει αναπτύξει τα τελευταία έτη έντονη εξαγωγική 

δραστηριότητα και σημαντικές επιχειρηματικές συνεργασίες με πολύ μεγαλύτερες εταιρείες 

του εξωτερικού.  


