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 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
       
      Ντύσσελντορφ, 22 Νοεμβρίου 2019 
       ΑΠ Φ.2231/12/ΑΣ 210 
     
Προς:  Πίνακα Αποδεκτών 
Κοιν.:  Υπουργείο Εξωτερικών 
           -Διπλ. Γρ. κ. Υπουργού 
           -Διπλ. Γρ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Κ. Φραγκογιάννη 
           -Γρ. κ. ΓΓ ΔΟΣ & Εξωστρέφειας 
           -Γρ. κας Β’ Γεν. Δ/ντριας 
           -Β1, Β4 και Β8 Δ/νσεις 

 
           -Πρεσβεία Βερολίνου 
           -Γρ. ΟΕΥ Βερολίνου, Μονάχου 
 
           -Enterprise Greece  
 
Ε.Δ.: Γρ. κας Γενικής Προξένου 
 

          Θέμα:  Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης MEDICA 2019 και 
COMPAMED 2019 (Ντύσσελντορφ, 18-21 Νοεμβρίου 2019)  
 
Κατά το διάστημα 18-21 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο 
Ντύσσελντορφ η 50η ετήσια Διεθνής Έκθεση ιατρικής τεχνολογίας MEDICA  
2019, παράλληλα με τη Διεθνή Έκθεση COMPAMED (composites for 
medical devices), τις οποίες επισκεφθήκαμε. 
 
Η MEDICA προσέλκυσε συνολικά 5.500 εκθέτες από 73 χώρες (5.273 
εκθέτες από 66 χώρες το 2018) και η COMPAMED 800 εκθέτες από 41 
χώρες (783 εκθέτες από 40 χώρες ένα έτος νωρίτερα). Οι επισκέπτες 
ανήλθαν συνολικά σε περίπου 121.000 (120.000 το 2018), από τους 
οποίους τα 2/3 ήταν αλλοδαποί, προερχόμενοι από 170 χώρες (155 το 
2018). Οι δύο Εκθέσεις κατέλαβαν 17 εκθεσιακούς χώρους συνολικής 
επιφάνειας περίπου 250.000 τετραγωνικών μέτρων στον εκθεσιακό χώρο 
της Messe Düsseldorf.  
 
Α. Περιγραφή της έκθεσης –Στατιστικά στοιχεία 
 
Η έκθεση Medica αφορά ιατρικό εξοπλισμό, ιατρικά αναλώσιμα, 
μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, υπέρηχους, laser, ακτινογραφικά, 
διαγνωστικές συσκευές, ορθοπεδικά προϊόντα, συστήματα ΙΤ για 
τηλεϊατρική κ.α. και η COMPAMED εξαρτήματα ιατρικού εξοπλισμού.  
 
Στη φετινή Medica/Compamed ο αριθμός των εκθετών αυξήθηκε σε σχέση 
με την περυσινή διοργάνωση κατά +3,8%, καθώς συμμετείχαν συνολικά  
6.300 εταιρείες από 6.056 το 2018. 
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Ο αριθμός των επισκεπτών  της Medica/Compamed σημείωσε αύξηση μετά 
από τρία χρόνια μείωσης ανερχόμενος σε 121.000 από 120.000 ένα έτος 
νωρίτερα (+0,8%). Σημειώνεται, ότι η προαναφερθείσα μείωση θεωρείται 
ότι σημειώθηκε εξαιτίας παρόμοιας έκθεσης, που διεξάγεται κάθε 
Φεβρουάριο στο Ντουμπάι. 
 
 
Medica  2015 

 
2016 2017 2018 2019 

Εκθέτες 4.977 5.000 5.100 5.237 5.500 
Έλληνες 
εκθέτες 

19 18 18 22 18 

Επισκέπτες  130.123 127.800 123.500 120.000 121.000 
      
Πηγή: Messe Düssedlrof 
 

 
 
Όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, στην έκθεση συμμετείχαν και 
φέτος μεγάλες εταιρείες του κλάδου της ιατρικής τεχνολογίας και 
εφαρμογών, όπως οι Siemens Healthcare GmbH, GE Healthcare, Olympus, 
Toshiba, Eizo, SONY κλπ.  
 
Μεταξύ των εκθετών συγκαταλέγονταν και συμβουλευτικές εταιρείες στο 
χώρο της υγείας, όπως οι γερμανικές Beo Medconsulting Berlin GmBH, 
Proregitas Medical Consulting, MT Promedt Consulting GmbH, mdc medical 
device certification GmbH.  
 
Β. Εθνικές συμμετοχές  
Η Medica/compamed παραμένει μια διεθνής κλαδική έκθεση, στην οποία η 
συμμετοχή εταιρειών στο πλαίσιο εθνικών περιπτέρων σε 
περισσότερους του ενός εκθεσιακούς χώρους (ώστε το αντικείμενο 
των εταιρειών να συνάδει με αυτό για το οποίο είναι προορισμένος ο 
συγκεκριμένος χώρος) είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. Έτσι, υπήρξε και 
φέτος εθνική εκπροσώπηση χωρών τόσο της Ασίας (Κίνα, Κορέα, Ινδία, 
Ιαπωνία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη κλπ), όσο και της Αμερικής (ΗΠΑ, 
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Καναδάς, Βραζιλία, Μεξικό) και την Ευρώπης (Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία, 
Τσεχία, Ρουμανία, Μεγάλη Βρετανία κλπ).  
 
Από γερμανικής πλευράς, συλλογικά περίπτερα είχαν και φέτος η 
γερμανική κλαδική ένωση για την προώθηση των εξαγωγών προϊόντων 
ιατρικής τεχνολογίας (German Healthcare Export Group e.V.), καθώς και 
εξειδικευμένοι κλαδικοί σύνδεσμοι (π.χ.   Spectaris,  medways).  
 
Γ. Ελληνική συμμετοχή  
Οι Έλληνες συμμετέχοντες ανήλθαν σε 18 από 22 το 2018. Συγκεκριμένα, 
οι ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν ήταν οι:  
 
1. Abalase Ltd, μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, υπέρηχοι, laser, 

ακτινογραφικά  http://www.abalase.gr/  
2. Atlas Medical S.A., χειρουργικά ράμματα http://www.atlasmedical.gr/  
3. CardioMed Europe PC, ιατρικοί διάδρομοι τρεξίματος 

http://www.cardiomedeurope.gr  
4. Demertzi & Co. EE, Medical Equipment Furniture, κατασκευή ιατρικών 

ειδών, φορεία, κρεβάτια, τροχήλατα τραπεζάκια κλπ  http://e-
medicalsupplies.gr/  

5. Electrochem - Dr Delibaltas LTD (Compamed), Ultra Perfomance 
Silicones & Polymers  http://www.electrochem.eu/  

6. ELVIAC LTD, ιατρικά αναλώσιμα http://pournara.com  
7. Ergo IASTM Technique, Μέθοδος φυσιοθεραπείας-αποκατάστασης 

www.ergotechnique.com 
8. ESS European Sensors Systems http://www.esenssys.com/  
9. G. Bournas Medicals, επεξεργασία Χάρτου και Εμπορία Νοσοκομειακών 

Ιατρικών Προϊόντων και Αναλωσίμων http://www.bournas-medicals.gr/ 
10.G.Samaras S.A., Medical Gas Systems, http://www.gsamaras.gr/   
11.Hellenic Plastik, ιατρικά αναλώσιμα www.paperheart.gr 
12.Medalkan, ιατρικά αναλώσιμα http://www.medalkan.com  
13.Leonidas Psiliakos & Co. Ltd, Hospital Equipment Design and 

Manufacturing,  σχεδιασμός, κατασκευή νοσοκομειακών κρεβατιών 
http://www.psiliakos.gr/  

14.Medical Brace A. Salemis kai Sia EE Limited Partnership 
www.medicalbrace.gr σχεδιασμός, κατασκευή ορθοπεδικών προϊόντων 

15.Medicon Hellas S.A., diagnostic reagents, Laboratory Information 
Software,  http://www.mediconsa.com  

16.Mediform S.A. Hygienic Disposable Products, Underpads, Incontinence 
diapers http://www.mediform.gr/  

17.Medipac, προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού www.medipac.gr  
18.Sidapharm www.sidapharm.gr , ιατρικά αναλώσιμα 

 
 
Δ. Εκδηλώσεις  
Παράλληλα με την Έκθεση πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα σεμινάρια και 
συνέδρια: 
 
Σεμινάρια: 

• MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM 
• MEDICA HEALTH IT FORUM 
• MEDICA LABMED FORUM 

http://www.abalase.gr/
http://www.atlasmedical.gr/
http://www.cardiomedeurope.gr/
http://e-medicalsupplies.gr/
http://e-medicalsupplies.gr/
http://www.electrochem.eu/
http://pournara.com/
http://www.ergotechnique.com/
http://www.esenssys.com/
http://www.bournas-medicals.gr/
http://www.gsamaras.gr/
http://www.paperheart.gr/
http://www.medalkan.com/
http://www.psiliakos.gr/
http://www.medicalbrace.gr/
http://www.mediconsa.com/
http://www.mediform.gr/
http://www.medipac.gr/
http://www.sidapharm.gr/
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Foren/%C3%9Cberblick_der_Foren
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Foren/MEDICA_CONNECTED_HEALTHCARE_FORUM/MCHF_%C3%9Cberblick
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Foren/MEDICA_HEALTH_IT_FORUM/MHIF_%C3%9Cberblick
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Foren/MEDICA_LABMED_FORUM/MEDICA_LABMED_FORUM
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• MEDICA ECON FORUM by TK 
• MEDICA TECH FORUM 
• COMPAMED HIGH-TECH FORUM by IVAM 
• COMPAMED SUPPLIERS FORUM by DeviceMed 

Συνέδρια: 
• Deutscher Krankenhaustag 
• MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE 
• MEDICA PHYSIO CONFERENCE 
• DiMiMED - International Conference on Disaster and Military Medicine 

Εκδηλώσεις ειδικού ενδιαφέροντος: 
• MEDICA START-UP PARK 
• Die ENTSCHEIDERFABRIK - "Live View Stand" 
• WT | WEARABLE TECHNOLOGIES SHOW 
• KKC - Plattform für Gesundheitsprofis 

  
 
 
Ε. «Diplomats meet German Companies at MEDICA 2019» 
Επιπλέον συμμετείχαμε, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, στην 
εκδήλωσης πληροφόρησης και δικτύωσης Diplomats meet German 
Companies at MEDICA 2019 στις 19.11.2019. 
 
Πρόκειται για εκδήλωση που διοργανώνεται από την GTAI (Germany Trade 
& Invest) με συμμετοχή της German Healthcare Export Group υπό την 
αιγίδα των ομοσπονδιακών Υπουργείων Εξωτερικών και οικονομίας & 
Ενέργειας. 
 
Επισκεφθήκαμε 4 γερμανικές εταιρείες παρασκευής προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας για ιατρική χρήση, όπου δόθηκαν πληροφορίες όχι μόνο για τα 
προϊόντα καθαυτά, αλλά  και για τις εξαγωγές τους και τα προβλήματα που 
προκύπτουν σε πολλές περιοχές και στη συνέχεια υπήρξε εκδήλωση 
δικτύωσης τόσο με μέλη της GTAI όσο και με εκπροσώπους 
ομοσπονδιακών υπουργείων, που ταξίδεψαν στο Ντύσσελντορφ για την εν 
λόγω εκδήλωση. 
 
ΣΤ. Εκδήλωση στο Προξενείο 
Την 18.11 και στα πλαίσια της MEDICA διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της 
Γενικής Προξένου Ντύσσελντορφ, κας Μαρίας Παπακωνσταντίνου, 
εκδήλωση με συμμετοχή των Ελλήνων ιατρών του συλλόγου ΓΕΝΕΣΙΣ της 
ΒΡΒ και των ελληνικών εταιρειών, που μετείχαν ως εκθέτες στη 
MEDICA/Compamed.. 
 
Η εκδήλωση είχε διττό στόχο: Αφενός να τιμηθούν οι δύο Έλληνες ιατροί, 
που πρόσφατα εξελέγησαν μέλη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου 
Βεστφαλίας, αφετέρου να υπάρξει δικτύωση μεταξύ των εταιρειών και των 
ιατρών. 
 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων, η εκδήλωση, η οποία 
πρέπει να τονιστεί ότι πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, ήταν απολύτως 
επιτυχής, τόσο γιατί μέσω αυτής εκφράστηκε η υποστήριξη του Προξενείου 
προς τους επιχειρηματίες και τους ιατρούς, όσο και γιατί αποτέλεσε 
ευκαιρία για επαγγελματικές επαφές, που αποτελούν την απαρχή πιθανών 

https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Foren/MEDICA_ECON_FORUM_by_TK/MEDICA_ECON_FORUM
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Foren/MEDICA_TECH_FORUM/MEDICA_TECH_FORUM
http://www.compamed.de/high_tech_forum_ivam1
http://www.compamed.de/suppliers_forum_devicemed1
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Konferenzen/%C3%9Cberblick_der_Konferenzen
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Konferenzen/Deutscher_Krankenhaustag
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Konferenzen/MEDICA_MEDICINE_SPORTS_CONFERENCE/MMSC_%C3%9Cberblick
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Konferenzen/MEDICA_PHYSIO_CONFERENCE
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Konferenzen/DiMiMED_-_International_Conference_on_Disaster_and_Military_Medicine
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Sonderschauen_mehr/%C3%9Cberblick_Sonderschauen_Mehr
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Sonderschauen_mehr/MEDICA_START-UP_PARK
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Sonderschauen_mehr/Die_ENTSCHEIDERFABRIK_-_Live_View_Stand
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Sonderschauen_mehr/WT_%7C_WEARABLE_TECHNOLOGIES_SHOW
https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Sonderschauen_mehr/KKC_-_Plattform_f%C3%BCr_Gesundheitsprofis
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συνεργασιών στο μέλλον. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν να επαναληφθεί 
παρόμοια εκδήλωση στη MEDICA 2020 με επιπλέον στοιχείο τη 
διοργάνωση Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων. 
 
Ζ. Συμμετοχή Τουρκίας 
Όπως και στη Δ.Ε. Anuga, η εθνική συμμετοχή της Τουρκίας στη MEDICA 
χαρακτηρίστηκε από το γαλάζιων αποχρώσεων λογότυπο του εθνικού της 
φορέα. Αν και στη συγκεκριμένη έκθεση λόγω του αντικειμένου της δεν 
παρατηρήθηκε από τους εκθέτες σύγχυση των πελατών τους, συγκρατούμε 
τη συγκεκριμένη επιλογή της γείτονος, η οποία πιθανόν να μας 
απασχολήσει και μελλοντικά.  
 
Για να υπάρχει καλύτερη αντίληψη των προαναφερθέντων παραθέτουμε 
την ακόλουθη φωτογραφία από τη MEDICA 2019: 
 

 
 
Η. Εθνική Συμμετοχή 
Η  Medica-Compamed αποτελεί τη μεγαλύτερη στον τομέα της Διεθνή 
Έκθεση στον κόσμο με αυξανόμενο κάθε έτος αριθμό εκθετών και παρά 
την ελαφρά μείωση του αριθμού των επισκεπτών. Το γεγονός αυτό δίνει 
στις συμμετέχουσες εταιρείες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 
πολλούς δυνητικούς συνεργάτες, ανοίγοντάς τους το δρόμο για αύξηση 
των εξαγωγών τους και των διεθνών συνεργασιών τους. 
 
Το Γραφείο μας έχει και στο παρελθόν ζητήσει και με το παρόν 
επαναλαμβάνει το αίτημα να εξεταστεί η δυνατότητα εθνικής 
συμμετοχής στη Medica-Compamed, με την προϋπόθεση οι 
εταιρείες να παραμείνουν στους εκθεσιακούς χώρους, στους 
οποίους βρίσκονταν και κατά τις προηγούμενες συμμετοχές, για να 
υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενό τους. 
 
Ως εκ τούτου εισηγούμαστε θετικά την εθνική συμμετοχή στη MEDICA 
2020. 
 
Η επόμενη Medica θα διοργανωθεί στις 16-19  Νοεμβρίου 2020 στο 
Ντύσσελντορφ. 
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http://www.medica.de  

http://www.compamed.de    

 

Ο Προϊστάμενος 
κ.α.α.  

 
 
 
 

Φρίντα Γεωργίου 
Γραμματέας ΟΕΥ Α’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medica.de/
http://www.compamed.de/

