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 Η Γεξκαλίδα Καγθειάξηνο θα Angela Merkel θαη ν Σνπεδόο Πξόεδξνο Stefan 

Löfven θήξπμαλ ηελ έλαξμε ηεο HANNOVER MESSE 2019, κε ηηκώκελε ρώξα ηε 

Σνπεδία θαη ζύλζεκα Make digital transformation tangible («Κάλνληαο πξνζηηή ηελ 

ςεθηαθή κεηάβαζε»). Καηά ηελ ηειεηή έλαξμεο ηεο Έθζεζεο, ε Γεξκαλίδα Καγθειάξηνο 

δήισζε πσο παξακέλεη κεγάινο ππνζηεξηθηήο ηεο αλνηθηήο αγνξάο θαη ηνπ ειεύζεξνπ 

εκπνξίνπ. 

Δθ ησλ θνξπθαίσλ Γηεζλώλ Δθζέζεσλ ηνπ βηνκεραληθνύ θιάδνπ, ε HANNOVER 

MESSE 2019, ππό ην ζύλζεκα "Integrated Industry - Industrial Intelligence", επηβεβαίσζε 

θαη θέηνο όηη απνηειεί παγησκέλε έδξα γηα ηελ παγθόζκηα κεηάβαζε ζηελ Βηνκεραλία 

4.0
1
. Ιδηαίηεξε ζεκαζία δόζεθε ζηελ ζπλύπαξμε ηεο Βηνκεραλίαο 4.0 κε ηελ ηερλεηή 

λνεκνζύλε θαη ζηα παξαδείγκαηα πινπνίεζεο ηεο ςεθηαθήο ζύλδεζεο αλάκεζα ζηνλ 

άλζξσπν θαη ζηηο κεραλέο ζηελ επνρή ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο. 

 Η Γηεζλήο Έθζεζε HANNOVER MESSE 2019 δηήξθεζε πέληε εκέξεο (01-

05/04/2019) κε εμαηξεηηθή απήρεζε, παξνπζηάδνληαο πιήζνο θαηλνηνκηώλ, όπσο, κεηαμύ 

άιισλ, λέεο εθαξκνγέο ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη ειεθηξνθίλεζεο, ελεξγεηαθέο ιύζεηο, 

απηόλνκα ζπζηήκαηα θαη δίθηπα 5G. Τελ Έθζεζε επηζθέθζεθαλ 215.000 εκπνξηθνί 

αληηπξόζσπνη, εθ ησλ νπνίσλ ην 40% πξνήιζε από ην εμσηεξηθό (210.000 επηζθέπηεο ην 

2018), αλαδεηθλύνληαο ηελ HANNOVER MESSE 2019 ηελ δεκνθηιέζηεξε δηεζλώο 

έθζεζε ηνπ θιάδνπ ηεο βηνκεραλίαο. .Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο επηζθεπηώλ πξνήιζε ελ 

ζεηξά από: Κίλα (7.200), Οιιαλδία (5.900), Ιηαιία (3.400), θαη Η.Π.Α. (3.400). 

Σπκκεηείραλ 6.500 εθζέηεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 60% πξνήιζε από ην εμσηεξηθό, ελώ νη 

ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο αλήιζαλ ζε 75. Σηελ Έθζεζε, 140 λενθπείο επηρεηξήζεηο (start ups) 

παξνπζίαζαλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ηδέεο.  

Με ζπκκεηνρή ζπλνιηθά 6.500 εθζεηώλ (2018: 5.800), ε HANNOVER MESSE, 

ήγεηξε έληνλεο ζπδεηήζεηο επί πνηθίισλ ζεκάησλ πνπ παξνπζηαζηήθαλ ζην θνηλό, όπσο ε 

κεραληθή κάζεζε, ε ηερλεηή λνεκνζύλε, ε ρξήζε δηθηύσλ 5G, νη ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηθήο γηα ηελ βηνκεραλία, ε επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ 

                                                 
1
 «Βηνκεραλία 4.0» (Industrie 4.0), όξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ην 2011 ζηελ Γεξκαλία ζην 

πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνινγίαο θαη πεξηγξάθεη ηελ 

ζύγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή, ε νπνία ελνπνηείηαη κέζσ ππνινγηζηώλ, ςεθηνπνηείηαη 

θαη απηνκαηνπνηείηαη. Η Βηνκεραλία 4εο γεληάο αληηπξνζσπεύεη επέιηθην βηνκεραληθό δίθηπν θαη ςεθηαθή 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο γηα παξαγσγή θαηλνηόκσλ πξντόλησλ κε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο. 

Μέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ε Βηνκεραλία 4.0 ζπγρσλεύεη ηνλ ςεθηαθό θαη πξαγκαηηθό θόζκν ζε έλα “Γηαδίθηπν 

ησλ πξαγκάησλ” θαη ζεκαηνδνηεί ην κέιινλ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο.  

https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html  
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ειεθηξνθίλεζε, ε ρξήζε ησλ ξνκπόη θαη ησλ απηόκαησλ ζπζηεκάησλ ζηελ παξαγσγή θαη 

ζηνλ εζσηεξηθό εθνδηαζκό θαη ν ξόινο ησλ εξγαηώλ ζην ελνπνηεκέλν εξγνζηάζην. 

Η Σνπεδία, σο ηηκώκελε ρώξα, πξνβιήζεθε σο κηα δεμακελή ζθέςεο γηα ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη σο ελεξγόο δξώλ ζηελ δηεζλή ζπλεξγαζία. Δπηπιένλ, πεξηζζόηεξεο από 

160 Σνπεδηθέο επηρεηξήζεηο παξνπζηάζηεθαλ σο παγθόζκηνη εγέηεο ζηελ παξνρή ιύζεσλ 

γηα ηελ «Έμππλε Βηνκεραλία», ηνπνζεηώληαο ηε ρώξα ζηελ 4
ε
 ζέζε ηεο ζρεηηθήο 

παγθόζκηαο θαηάηαμεο. Τν παξόλ έδσζαλ θαη αμηόινγεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο από ηελ 

ηηκώκελε ρώξα, όπσο Ericsson, ABB, Tetra Pak, SKF, θαζώο θαη πιήζνο Start-Up 

εηαηξεηώλ. Δπίζεο, ππό ην ζύλζεκα “ Sweden Co-Lab ”, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκηλάξηα 

θαη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ ε Σνπεδία δηαρεηξίδεηαη ηελ θαηλνηνκία, ηελ 

ςεθηνπνίεζε θαη ηελ βησζηκόηεηα ζην πιαίζην νιόθιεξεο ηεο αμηαθήο αιπζίδαο ζηε 

βηνκεραλία.  

Τα ζέκαηα πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ HANNOVER MESSE 2019 πεξηειάκβαλαλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηθηύσλ 5G γηα βηνκεραληθή ρξήζε – όπσο γηα παξάδεηγκα βηνκεραληθά 

ξνκπόη ειεγρόκελα κέζσ δηθηύνπ 5G, θαζώο θαη ηελ ηξέρνπζα ζύγθιηζε κεηαμύ ησλ 

ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη κεραλνινγίαο, βηνκεραληθέο πιαηθόξκεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ινηπά λέα επηρεηξεκαηηθά ππνδείγκαηα, θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο ζην βηνκεραληθό πεξηβάιινλ.  

Καηά ηεο δηάξθεηα ηεο έθζεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε 1
ε
 Σύλνδνο θνξπθήο ηνπ 

θιάδνπ Καηαζθεπώλ Διαθξνύ Τύπνπ (Lightweight Summit) από ην Οκνζπνλδηαθό 

Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο. Δπίζεο, έιαβε ρώξα ε εθδήισζε Women Power, ε 

νπνία απνηέιεζε ην θύξην Σπλέδξην ζηαδηνδξνκίαο, κε 1.400 θαη άλσ ζπκκεηέρνληεο. 

Μεηαμύ άιισλ, έιαβε ρώξα θαη ε Young Tech Enterprises 2019, ε νπνία απεηέιεζε θύξην 

ζεκείν ζπλάληεζεο γηα εηαηξείεο startups θαη όζνπο αζρνινύληαη κε ηνλ ζρεηηθό θιάδν. 

Ταπηόρξνλα, ηα εθζέκαηα ζηηο αίζνπζεο ζρεηηθέο κε ηελ ελέξγεηα επηθεληξώζεθαλ ζηελ 

ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο. 

 Σηε HANNOVER MESSE 2019 ζπκκεηείραλ 9 ειιεληθέο εηαηξείεο 

(αιθαβεηηθώο): 

 Alphadynamic Pumps 

 Deutsch-Griechische IHK 

 ES Systems 

 Helbio 

 Hellenic Cables 

 Koutsogiannis 

 TWB 

 Valiadis Hellenic Motors 

 Wind+Sol 

Η επόκελε HANNOVER MESSE ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Αλλόβεξν από 20 έσο 24 

Απξηιίνπ 2020, κε ηηκώκελε ρώξα ηελ Ιλδνλεζία, παξάιιεια κε ηελ δηνξγαλσλόκελε 

αλά δηεηία Γηεζλή Έθζεζε CeMAT. 

Πηγή: 
https://www.hannovermesse.de/en/exhibition/facts-figures/after-show-report/end-of-show-report/ 

https://www.hannovermesse.de/en/supporting-program/partner-country-sweden/
https://www.hannovermesse.de/en/exhibition/facts-figures/after-show-report/end-of-show-report/

