
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΜΑΡΑΚ ΣΤΗ ∆ΕΘ 

 

Νέα Προϊόντα Υψηλής τεχνολογίας που έχει αναπτύξει το εξειδικευµένο 

επιστηµονικό προσωπικό της  ΜΑΡΑΚ στα ερευνητικά εργαστήρια της εταιρίας 

θα εκτεθούν στην 72
η
 ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (8-16/9/2007), περίπτερο 

8 της HELEXPO. Η ΜΑΡΑΚ είναι και πάλι ανάµεσα στις Ελληνικές 

επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συµµετάσχουν στον ειδικό χώρο 

των Γενικών Γραµµατειών του ΥΠΑΝ.  

 

Κυρίαρχη θέση στα προϊόντα που παρουσιάζει η εταιρία έχουν:  ο «ΤΗΛΕΦΟΣ - 

τηλεφωνικά παρακολουθούµενοι πλωτήρες για οικολογικές - ωκεανογραφικές 

µελέτες θαλάσσιων ρευµάτων», «NAVTEX ΙΙ ειδικοί δέκτες µετεωρολογικών 
δεδοµένων για πλοία», «κατευθυντικός κυµατογράφος έργου ΕΣΠΕΝ 

(Επιχειρησιακό Σύστηµα Παρακολούθησης και Πρόγνωσης Κυµατισµών µε 

Εφαρµογές στην Ελληνική Ναυσιπλοΐα)» και το «FireMentor ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα για την ανίχνευση, την εποπτεία και την πρόβλεψη της εξέλιξης, καθώς 

και την υποστήριξη της επιχειρησιακής διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών». 

 

Αλλά και στον τοµέα των ερευνητικών προγραµµάτων η ΜΑΡΑΚ εµφανίζει και 

πάλι την ισχυρή παρουσία της στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριµένα 

παρουσιάζονται τρία νέα ερευνητικά προγράµµατα: το «TRAVIS - ένα 

πολυχρηστικό ευφυές σύστηµα για την παρακολούθηση κινούµενων αντικειµένων 

(στόχων) που θα βασίζεται σε ένα δίκτυο οπτικών αισθητήρων καθώς και τη 

σχετική ειδική εφαρµογή, που συνοδεύει το σύστηµα, για εφαρµογές που 

αφορούν την ασφάλεια του πολίτη, το «ΕΠΙΠΛΕΩΝ  όπου αναπτύσσονται 

εργαλεία για την βελτιστοποίηση του τηλεχειριζόµενου ελέγχου των ROV» και το 

«∆ΙΑΥΛΟΣ που αφορά την Ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων διαχείρισης 

κρίσεων ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες στην περιοχή εγκατάστασης του 

αγωγού BURGAS – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ (Βορειοανατολικό Αιγαίο)» 
 

Για όλα τα παραπάνω προϊόντα η ΜΑΡΑΚ διαθέτει τις αναγκαίες υπηρεσίες και  

εγκαταστάσεις στις χώρες που αναπτύσσει επιχειρηµατική δραστηριότητα, η 

οποία εκτείνεται όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια καθώς και στις 

παραευξείνιες  χώρες. 

 

Η Έκθεση Τεχνολογίας παραµένει ανοιχτή καθηµερινά από τις 17.00  έως τις  

23.00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10.00 π.µ έως τις 22.00 µ.µ. 

 

 

 

 

 


