
Εργαστήριο Έρευνας και Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας - ΑΙΤ 
 
Επιστημονική Έρευνα και Εκπαίδευση 
 
Κηφισίας 44, Μαρούσι 11525 
210 668 2700 
info@ait.gr 
www.ait.gr 
 
Το ΑΙΤ είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό επιστημονικό Σωματείο το οποίο 
συνδυάζει τους ταλαντούχους επιστήμονές του, τους δεσμούς του με τη βιομηχανία και τις 
ευρείες διεθνείς συνεργασίες του για την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και την 
παραγωγή καινοτομίας μέσω προηγμένης έρευνας 
στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Διαχείρισης της Καινοτομίας. 

ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ ΑΕ 
 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ 
 
ΕΛΑΙΩΝΩΝ 51-53 ΠΑΛΛΗΝΗ 
2106745801 
JMANOS@TECHNICOMER.GR 
QUICHSHOP.GR 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ ΑΕ 
 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ 
 

   Λ. Μεσογείων 198, Χολαργός 15561 
210 6528678 
mail@unica.gr 
unica.gr 
 

http://www.quickshop.gr/
mailto:mail@unica.gr
http://www.unica.gr/
http://www.unica.gr/


NOVATRON AE 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 61Α, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 
210-6180865 
alex@novatron.gr 
www.novatron.gr 
 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
BARCODE SCANNERS & PRINTERS 

 
ΝΟΗΜΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΑ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ 
 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 24 Γ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
2106847000, 6944478847 
c.kallithrakas@noimon.gr 
www.noimon.gr 
  
 

 
CISCO 
 
Σχεδιασμός και Υποστήριξη Προϊόντων Διαδικτύωσης 
 
Κηφισσιας 44, Μαρουσι 
210-6381300 / 455 
eprassak@cisco.com 
www.cisco.gr 
 
Σχετικά με τη Cisco 
Η Cisco (NASDAQ: CSCO) κατέχει ηγετικό ρόλο στο χώρο της τεχνολογίας παγκοσμίως, 
προσφέροντας λύσεις για το Internet από το 1984. Οι άνθρωποι, τα προϊόντα και οι συνεργάτες 
μας, βοηθούν την κοινωνία να συνδεθεί με ασφάλεια και να εκμεταλλευτεί τις αυριανές ψηφιακές 
ευκαιρίες, σήμερα. Ανακαλύψτε περισσότερα στο newsroom.cisco.com και ακολουθήστε μας στο 
Twitter στο @Cisco. 

tel:210-6180865
mailto:alex@novatron.gr
http://www.novatron.gr/
mailto:c.kallithrakas@noimon.gr
http://www.noimon.gr/
mailto:eprassak@cisco.com
http://www.cisco.gr/


 
PRINTERLAND ΕΠΕ 
 
Ανακατασκευή Αναλωσίμων Ειδών Μηχανογράφησης 
 
Χρυσοστόμου 25, 12132, Περιστέρι 
2105785110 
sales@printerland.net 
www.printerland.net 
www.reprint.gr 
 
 

 
"THE ADVISORS" - ΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
 
Σύμβουλοι Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
 
Λ. Αναπαύσεως 51-53, Βριλήσσια 
210-9220320 
a.polidis@theadvisors.gr 
www.theadvisors.gr 
 
 

 
RAYMETRICS SA 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Spartis 32, Metamorfosis 
2106655860 
info@raymetrics.com 
WWW.RAYMETRICS.COM 
 
Η Raymetrics είναι ο παγκόσμιος ηγέτης και ο πιο έμπειρος κατασκευαστής ατμοσφαιρικών LIDAR στον 
κόσμο, με περισσότερα από 15 χρόνια στον κλάδο και με πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία παράγει 
backscatter, depolarization και Raman LIDARs για ατμοσφαιρικές εφαρμογές, καθώς και εξαρτήματα LIDAR 
όπως τα τηλεσκόπια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για LIDAR. Μέσω ενός συνδυασμού εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας, η Raymetrics μπορεί να προσφέρει μερικά από τα πιο ισχυρά συστήματα που διατίθενται στο 
εμπόριο. Τα συστήματα Raymetrics LIDAR χρησιμοποιούνται για την απομακρυσμένη παρατήρηση της 
ατμόσφαιρας (ρύπανση, έρημη ή ηφαιστειακή σκόνη, σύννεφα κλπ.). Η LIDAR λειτουργεί σαν ένα "οπτικό" 
ραντάρ: εκπέμπει φωτεινούς παλμούς και καταγράφει την ακτινοβολία που ανασκάπτεται στα συστατικά της 
ατμόσφαιρας (μόρια, αερολύματα, σύννεφα κλπ.). Ο χρόνος που χρειάζεται η ακτινοβολία για την επιστροφή 
καθορίζει την απόσταση της διασποράς, ενώ οι φασματικές ακτινοβολίες δίνουν κάποιες πληροφορίες 
σχετικά με τον τύπο της διασποράς (μέγεθος, σχήμα, δείκτης διάθλασης). Με αυτόν τον τρόπο, ένα πρότυπο 
σύστημα LIDAR παρέχει πληροφορίες στο έδαφος από έως και 15 χιλιόμετρα. 

mailto:sales@printerland.net
http://www.printerland.net/
http://www.reprint.gr/
mailto:a.polidis@theadvisors.gr
http://www.theadvisors.gr/
mailto:info@raymetrics.com
http://www.raymetrics.com/


 
CYBERSTREAM 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ 
2107295770 
info@cyberstream.gr 
www.cyberstream.gr 

mailto:info@cyberstream.gr
http://www.cyberstream.gr/

