
Η τεχνολογία σε κίνηση!



 Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2010, από 32 εταιρείες – σήμερα 70+

που παράγουν καινοτομικές εφαρμογές και υπηρεσίες στις 

κινητές συσκευές

Τα Μέλη του δραστηριοποιούνται διεθνώς, έχουν παρουσία σε 

40 χώρες

Έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών και 

συμμετέχουν στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές της Ν. 

Υόρκης και του Λονδίνου.

Ο ΣΕΚΕΕ



Τα ιδρυτικά μέλη του ΣΕΚΕΕ



Τα νέα μέλη του ΣΕΚΕΕ 2012



Τα νέα μέλη του ΣΕΚΕΕ 2013



Τα νέα μέλη του ΣΕΚΕΕ 2014



Τα νέα μέλη του ΣΕΚΕΕ 2015



Απασχολούν 4.000 εργαζομένους εκ των οποίων οι 1.000  είναι 

επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.  

 Έχουν συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 400 εκατ.€ και 

αντιπροσωπεύουν το 90% της αγοράς του κλάδου στην Ελλάδα.

 Έχουν αποσπάσει σειρά διακρίσεων και βραβεύσεων σε  

εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

Τα μέλη του ΣΕΚΕΕ:



Greece @ space 



The Winners 2014!



YOOR: Exchanging Experiences

“YOOR : Exchanging Experiences” Greek regional award

Ranked 6th among 26 countries (regions) and 438 applications

The application provides real-time comprehensive information for maritime tourists 

and expands on the shared experiences of the community of coastal tourists.

www.yoor.eu



The Winners 2015!



Trip in View: Dream, Plan, Experience

Greek regional award

2015

The application provides geo-referenced aerial imaging for the Mediterranean coastline



Greece @MWC2013



Greece @MWC2014



Greece @MWC2015





Σynergies in CES –
Silicon Valley 2012



Σynergies in Tokyo
October 2012



Σynergies Athens



ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

(Δεδομένα, Εφαρμογές, Μεταφορές, ιδέες, πρακτικές)

ΨΗΦΙΑΚΑ

(Μέσω των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών ICT)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ 

(Αναγνωρίζω τους ρόλους σε όλους τους συμμετέχοντες και τους καλώ να λύσουμε τα προβλήματα 
μαζί)

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

(Τα πάντα στο φως, ανοικτοί σε όλες τις ιδέες)

Με ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ διάσταση 

(Και φυσικά νοιάζομαι πραγματικά για το περιβάλλον)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ για την οικονομία

SMART (city)



Σχεδιάστε και ενημερώστε

Χρήσεις γης, πολεοδομικοί 
κανόνες



Οργανώστε τις μεταφορές



Καταγράψτε τα δίκτυά σας

Ηλεκτροφωτισμού

Αποχέτευσης

Wi Fi

Κάδων



Η επόμενη γενιά στο online real 
estate

• Εξατομικευμένες υπηρεσίες εύρεσης 
σπιτιού για ενοικίαση ή πώληση μέσω 
κινητής εφαρμογής

• Πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος 
και συγκοινωνίες στη γύρω περιοχή

• Πληροφορίες για την ποιότητα του 
περιβάλλοντος στην περιοχή, από 
δορυφορικά δεδομένα

• Απαντά σε ερωτήσεις όπως:

1. Σε τί υπηρεσίες, υποδομές και καταστήματα 
έχω πρόσβαση με τα πόδια; 

2. Πόσο πράσινο έχει;

3. Ποια ΜΜΜ περνάνε κοντά και σε πόση ώρα 
θα είμαι στο κέντρο της πόλης με κάποιο 
από αυτά;



Οπτικοποίηση δεδομένων 
γήινης παρατήρησης

 Ενοποίηση πληροφοριο-επιπέδων περιβαλλοντικού χάρτη 
με τον GPS πλοηγό.

 Ιστορικά δεδομένα και δεδομένα πρόβλεψης 3 ημερών,
ανά ώρα.

 Προσαρμόσιμη δρομολόγηση, παρακάμπτοντας κλιματικά 
επικίνδυνες ζώνες (πυρκαγιές, UV, Ο3, κλπ.)

 Δυνατότητα παγκόσμιας γεωγραφικής κάλυψης.

 Μεγάλη κοινότητα χρηστών (geo-social).

• Θερμοκρασία
• Επίπεδα όζοντος
• Ρύπανση (P10)
• Ρύπανση (P2.5)
• Επίπεδα UV
• Ζώνες πυρκαγιών

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:
 Άνθρωποι με ευαισθησία σε 
περιβαλλοντικά και κλιματικά θέματα
 Επαγγελματίες οδηγοί
 Τουρίστες
 Άνθρωποι με προβλήματα υγείας, 
(UV, O3, μόλυνση, ακραίες 
θερμοκρασίες, κ.ά.)
 Ηλικιωμένοι και παιδιά
 Πρακτορεία ειδήσεων & MMΕ.



Οργανώστε τις ομάδες 
εργασίας πεδίου

• Διαχείριση 
τεχνικών 
υπηρεσιών

• Πιστοποίηση 
επισκέψεων και 
εργασιών

• Δημιουργία 
δρομολογίων 
εργασιών

• Ενημέρωση σε 
πραγματικό 
χρόνο για την 
υλοποίηση



Οργανώστε την Καθαριότητα

• Διαχείριση Υπηρεσιών 
Καθαριότητας

• Βελτιστοποίηση Δρομολογίων 

• Βελτιστοποίηση της θέσης των 
κάδων

• Καταγραφή των πραγματικών 
δρομολογίων

• Καταγραφή του κόστους 
λειτουργίας και συντήρησης

• Ανταπόκριση σε αιτήματα 
πολιτών

• Καταγραφή επισκέψεων

• Μείωση του κόστους κατά 10-
20%

Ο πολίτης μπορεί μέσα από το 
διαδίκτυο:

• Να επισημάνει έλλειψη κάδου
• Να ενημερωθεί για τον 

προγραμματισμό 
• Να αιτηθεί ειδικής 

αποκομιδής βαρέων 
απορριμμάτων



Εξατομικευμένες πληροφορίες

Παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών σε όλες τις συνδεδεμένες κινητές συσκευές, 
βασισμένες σε πληροφορίες περιεχομένου όπως πρόγνωση καιρού και 

περιβαλλοντικά στοιχεία



Τουριστική και πολιτιστική 
προβολή πόλεων

is ideal for Prefectures, Municipality 
Authorities, Chambers of 

Commerce, Travel Agencies

Χρήσιμη σε Περιφέρειες, Δήμους, 
Εμπορικά Επιμελητήρια, 

Ταξιδιωτικά πρακτορεία, Ξενοδοχεία



Ο προσωπικός σας
σύμβουλος υγείας

Vidair cloud

National Observatory 
of Athens

patient

vidair app

climatological and 
pollution data

alerts

Upload data
To the cloud

Access to the data



Online πληροφορίες σε 
πραγματικό χρόνο

Εφαρμογή Android που προσφέρει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο RealTime:

•Χρωματική αποτύπωση κυκλοφοριακού φόρτου σε χάρτη
•Εμφάνιση έργων, ατυχημάτων και πορειών
•Εμφάνιση ειδοποιήσεων για πυρκαγιές στον χάρτη



Δελτίο Καιρού

• Πρόβλεψη καιρού

• Personalized Alerts –
προσωποποιημένες ειδοποιήσεις- για 
τον κάθε χρήστη που αφορούν 
προβλέψεις συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών (π.χ ακτινοβολία). 
Μέσα από το προφίλ του χρήστη, τα 
alerts έχουν σκοπό να προειδοποιούν 
κυρίως για τις καιρικές/περιβαλλοντικές 
συνθήκες που επηρεάζουν διάφορα 
προβλήματα υγείας. 

• Χρήση των υπηρεσιών του 
συστήματος Copernicus/ GMES 



 Το “Smart” είναι μια διαδικασία.

 Οι τεχνολογίες είναι το αναγκαίο μέσο.

 Ο στόχος είναι να κάνουμε τις πόλεις μας 
ένα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς!

 Το κόστος δράσης δεν είναι εμπόδιο.

 Αντίθετα, το κόστος αδράνειας είναι πολύ 
μεγάλο, ειδικά για τις επόμενες γενιές.



Ευχαριστούμε

Κωνσταντίνος Χανιώτης
Μέλος ΔΣ 
ΣΕΚΕΕ

: Hellenic Association of Mobile Application Companies 

: @hamac_sekee
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