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Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2018 | ΤΕΥΧΟΣ 242 | TIMH: €5.30

Ζήσε με χρώμα

Η διαφορά είναι στην sAmoled Οθόνη Χωρίς Όρια

10

παρουσιάσεις
ακόμα

HOT SPOT: 4Honor 10 GT4Huawei MediaPad M5
4Nokia 8110 4G4Xiaomi Mi Pad 4
PREVIEWS: 4Alcatel 1X4Asus Zenfone 5z
4OnePlus 64Oppo Find X4Xiaomi Redmi 6 Pro
REVIEWS: 4Doogee S60

από 9/7/2018

µε τις νέες σούπερ cool τιµές!

Μάθε για τις καλοκαιριν έ ς προ
πρ ο σφ ορ
ο ρ έ ς στ ο m ak e i tpossi bl e . gr

CONTENTS
Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2018 / Τεύχος 242

14 Alcatel 1X
Οικονομικό και ταχύτατο!

EDITORIAL....................... 6 HOW TΟ

Adobe Premiere Clip.................... 26

HOT SPOT......................... 8
PREVIEW

Alcatel 1X...................................
Asus Zenfone 5z........................
OnePlus 6...................................
Oppo Find X ...............................
Xiaomi Redmi 6 Pro....................

14
16
18
20
22

USER GUIDE.................. 28
GREEK EVENTS......... 30
EXIT....................................... 34

Eκδότης: Κώστας Νόστης
Αρχισυντάκτης: Πέτρος Κυπραίος
[p.kypraios@smartpress.gr]
Διεύθυνση έκδοσης: Δημήτρης Σκιάννης
[d.skiannis@smartpress.gr]
Επιμέλεια ύλης: Χριστίνα Κιτσάτη
[c.kitsati@smartpress.gr]
Σύνταξη: Μ. Κωνσταντινιάδης
Συνεργάτες: Γ. Γιαγλής, Χ. Ζέινος, Δ. Θωμαδάκης,
Δ. Καλογερόπουλος, Α. Κωτσογιαννίδης, Α. Κωνσταντίνου,
Γ. Μαντζάνας, Α. Μαυροφυλλίδης, Ν. Μουμούρης,
Π. Μπελιμπασάκης
Ανταποκριτές εξωτερικού: O.Hansen, M. Hoenig,
D. Hoenig (Γερμανία)
Eπιμέλεια κειμένων: Χρυσούλα Σακκά
Μεταφράσεις: Μαρία Τσαμπούκου
Υπεύθυνος διαφήμισης: Γιώργος Ιωσηφέλης
dtp: Θ. Παπουτσής, Ν. Χαλκιαδάκης
Φωτογραφίες: Γ. Γρηγορίου
Φωτορεπορτάζ: Σταμάτης Λαγάνης-Σέκερης

REVIEW

Doogee S60................................ 24

Γραμματεία: Έλλη Μαστρομανώλη
Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης
Consulting by SPEG Co.
T 210 5238777, www.speg.gr, e-mail: info@speg.gr
Ιδιοκτησία: SMART PRESS A.E
Μάγερ 11, 10438, Αθήνα
Τηλ.: 210 5230000, 210 5231555, 210 5201500
Fax.: 210 5241900
e-mail: smart@smartpress.gr
Το περιοδικό «ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»
κυκλοφορεί 11 φορές το χρόνο. Οι απόψεις που εκφράζονται
σε ενυπόγραφα άρθρα δε συμπίπτουν απαραίτητα μ’ αυτές του
περιοδικού. Υλικό που αποστέλλεται προς δημοσίευση δεν επιστρέφεται,
ανεξαρτήτως τού αν δημοσιεύτηκε. Απαγορεύεται η ολική ή μερική
αναδημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου, διαγράμματος ή φωτογραφίας,
με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε γλώσσα, χωρίς τη γραπτή
άδεια του εκδότη.

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Κύπρου)
Διευθυντής έκδοσης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:
Σολωμός Κυριάκου
Υπεύθυνη διαφήμισης: Αλεξία Σπύρου
Σύνταξη: Π. Θεοχαρίδης, Μ. Λυσάνδρου, Μ. Μενελάου

Oppo Find X
Τα… pop-up είναι στη μόδα!

20

Doogee S60
Σκληροτράχηλο και πανίσχυρο!

24

4 KT AYΓ-ΣΕΠ 2018

SMARTPRESS CYPRUS LTD
Phone: (+357) 22 76 50 39
Fax: (+357) 22 76 50 62
E mail: kintilefonia@thesmartcom.com
Καλλιπόλεως 17, ΤΚ 1055, Λευκωσία, Κύπρος

EDITORIAL
From GSM (God Send Mobiles)
to LTE (Life Time Earnings)

c.nostis@smartpress.gr

1993 - 2018: 25 χρόνια Κινητή!
Οι ξένοι αποκαλούν «ασημένια» την επέτειο των 25 ετών, αλλά στην
περίπτωσή μας η κινητή τηλεφωνία από την πρώτη στιγμή μόνο σαν
«χρυσάφι» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, αλλά και σαν καταλύτης που
έφερε την επανάσταση σε πολλούς τομείς, όχι μόνο λόγω του mobility
αλλά κυρίως λόγω διαφορετικού τρόπου σκέψης και επιχειρηματικής
δράσης.
Με αυτή την έννοια η Κινητή δεν έφερε μόνο μία τεχνολογική επανάσταση
αλλά και μία αλλαγή νοοτροπίας στο επιχειρείν η οποία στη συνέχεια
πέρασε σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλες τις αγορές, με αποτέλεσμα να
επηρεάζονται καταλυτικά τομείς όπως το management, οι πωλήσεις, το
marketing, το customer care, το customer experience, η λιανική κ.ά.
Πριν από την Κινητή περίμενες ακόμα και μία πενταετία για τηλέφωνο στο
σπίτι και το τηλέφωνο «διά το κοινόν» που βλέπουμε στις παλιές ελληνικές
ταινίες μεγαλουργούσε. Με την έλευση της Κινητής σε παρακαλούσαν
να κάνεις σύνδεση και σε γέμιζαν με δώρα όπως κατσαρολικά και
παπλώματα για να πεις το «ναι»! Ποια Πειραϊκή - Πατραϊκή; Στην
Κινητή Τηλεφωνία θα έπρεπε να ανήκει το slogan «ντύνει - στολίζει νοικοκυρεύει». Μέσα σε 25 χρόνια από την αλήστου μνήμης εποχή των
φερεσύχνων περάσαμε στο FTTH και στο 1Gbit, χάρη στην καταλυτική -σε
όλους τους τομείς που προαναφέραμε- παρουσία της Κινητής Τηλεφωνίας.
Τα πάντα ξεκίνησαν όταν σε συνθήκες έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης,
διαφωνιών, αντιρρήσεων αλλά και προσδοκιών ο Στέφανος Μάνος,
τότε υπουργός της κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη, υπέγραψε την εκχώρηση
των αδειών για τις Stet και Panafon. Τα υπόλοιπα ήταν θέμα χρόνου
και τεχνολογίας, αλλά και «ηρωισμού» της πρώτης γενιάς στελεχών της
Κινητής.
Τον Ιούνιο του μακρινού (πλέον) 1993 γίνεται η πρώτη κλήση και
Telestet και Panafon (νυν WIND και Vodafone) ξεκινούν την εμπορική
εκμετάλλευση των δικτύων GSM, με το δίκτυο της Ελλάδας να είναι από
τα πρώτα στην Ευρώπη. Οι αποτυχημένες προσπάθειες που είχαν γίνει
στο παρελθόν για αναλογική κινητή στη χώρα μας, συνδυασμένες με την
τόλμη και το όραμα των πρωτοπόρων του κλάδου στην Ελλάδα, μας
έφεραν τότε στην πρώτη γραμμή του GSM. Έκτοτε παραμένουμε στην
πρώτη γραμμή μόνο στη φορολογία των υπηρεσιών κινητής!
Στη συνέχεια, το 1998, μπήκε στο παιχνίδι και η Cosmote -που φέτος

γιορτάζει τα 20 χρόνια της- η οποία κέρδισε γρήγορα αρκετό από το
χαμένο έδαφος. Ακολούθησε το 2002 η Q του ομίλου Φέσσα, η οποία
όμως σύντομα εξαγοράστηκε από την TIM, νυν WIND, τον Ιανουάριο του
2006, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε η Cyta ως MVNO, που πρόσφατα
αγοράστηκε από τη Vodafone στο πλαίσιο του τελευταίου (;) κύκλου
συγκέντρωσης.
Just for your info, το καλοκαίρι του 1993 τα κινητά τηλέφωνα
λειτουργούσαν μόνο στην Αττική και στα νησιά του Σαρωνικού. Οι
συσκευές στοίχιζαν από 220 ως 500 χιλιάδες δραχμές, το τέλος
ενεργοποίησης 29.000 δρχ., το μηνιαίο πάγιο 11.800 δρχ. και το λεπτό
ομιλίας 82 δρχ.
Οι εκτιμήσεις των «ειδικών» έκαναν λόγο τότε για 200.000 συνδρομητές
μέσα σε μια δεκαετία. Απέτυχαν παταγωδώς στις προβλέψεις τους αφού
10 χρόνια μετά, λειτουργούσαν στη χώρα μας περίπου 11.000.000
συνδέσεις, που κάλυπταν το 100% του ελληνικού πληθυσμού, γεγονός
που έφερε την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης σε
αναλογία πληθυσμού και κινητών τηλεφώνων.
Οι Έλληνες ασπάστηκαν ταχύτατα τη νέα τεχνολογία, με τη «μόδα» να
περνάει άμεσα και στις μικρότερες ηλικίες, με την καρτοκινητή -«δεν
παίρνεις λογαριασμό, δεν δίνεις λογαριασμό»-, τα φθηνά SMS, τις…
αναπάντητες, το Wi-Fi, τα social media, το messenger, το viber το whats
up και το telegram, τις selfies, τις live video μεταδόσεις και τη λογαριθμική
αύξηση της χρήσης των data.
Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Με τεχνολογίες όπως το 5G, τα AR και
VR, το ΙοΤ και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης είναι βέβαιο ότι το
editorial των 50 χρόνων θα έχει πολλά περισσότερα πράγματα να πει. The
sky is the limit!
Εμείς, το πρώτο περιοδικό του χώρου, υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε
την πορεία μας, στο επίκεντρο των εξελίξεων, ενθουσιασμένοι για κάθε
νέα συσκευή και τεχνολογία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αλλά και
περήφανοι (με μια μικρή δόση… νοσταλγίας) που ζήσαμε όλη αυτή
την ευχάριστη περιπέτεια και ίσως κάπου να βάλαμε και εμείς ένα μικρό
λιθαράκι στην εξέλιξη της αγοράς. Happy birthday!

6 KT ΑΥΓ-ΣΕΠ 2018

Κώστας Νόστης

(2018)
Εντυπωσιακό στυλ και απίστευτες δυνατότητες!
To mid-range portfolio της Samsung δεν υπολείπεται των premium
features των ναυαρχίδων της, ώστε να καλύψει τις ανάγκες όλων των
χρηστών. Το νέο Galaxy J6 (2018) είναι η απόδειξη της φιλοσοφίας
αυτής, καθώς συνδυάζει ποιοτική κατασκευή, υψηλές επιδόσεις και
πολλαπλές, multimedia δυνατότητες σε μια συσκευή, προσιτή σε όλους!
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Design
Το J6 2018 έχει ελκυστικό σχεδιασμό και
μια εντυπωσιακή εμπρός όψη, χάρη στην
wide AMOLED οθόνη του που καλύπτεται
από κρύσταλλο, ενώ το πάχος του δεν
ξεπερνά τα 8,2 χιλιοστά.

Φωτογραφικές
δυνατότητες
Το μικρό διάφραγμα και των δύο
καμερών (f/1.9) εξασφαλίζει υψηλή
ποιότητα λήψεων σε σκοτεινά
περιβάλλοντα, ενώ τα AR emojis
και τα ειδικά εφέ και φίλτρα θα
εντυπωσιάσουν τους φίλους σας!

Αυτονομία
Η μπαταρία των 3.000mAh προσφέρει
αυτονομία μεγαλύτερη των 24 ωρών
στο Galaxy J6 2018, ενώ ακόμη κι αν
χρειαστείτε μια μικρή επέκτασή της, η
φόρτιση γίνεται ταχύτατα!

Hardware
Το οκταπύρηνο Exynos chipset προσφέρει
υψηλότατες επιδόσεις σε όλες τις
εφαρμογές, επιτρέποντας αυξημένο
productivity αλλά και το περιστασιακό
gaming!
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H

φιλοσοφία της Samsung,
τα τελευταία χρόνια, είναι
ακριβώς αυτή: να βελτιώνει διαρκώς, όχι μόνο τις
ναυαρχίδες της (όπως την
τη σειρά Galaxy S και τη
σειρά Note), αλλά όλη τη γκάμα της, προσφέροντας χαρακτηριστικά που προέρχονται
από την «κορυφή». Το Galaxy J6 (2018) ήρθε
για να προσφέρει την ποιότητα του ονόματος
της Samsung, συνδυαζόμενο με εξαιρετικό
hardware, εξελιγμένα software χαρακτηριστικά και ένα εξαιρετικό interface, δίνοντας
έμφαση και στις φωτογραφικές δυνατότητες
που η εποχή επιτάσσει.
Οι Super AMOLED οθόνες βρίσκονται συνήθως σε αρκετά ακριβότερα smartphones της
high-end κατηγορίας, όμως το J6 (2018) έχει
την τύχη να διαθέτει μια τέτοια οθόνη, με όλα
τα οφέλη που αυτό εξυπακούεται. Διαγώνιος
5,6 ιντσών για άνετη και απολαυστική χρήση, με ανάλυση HD+ χάρη στο wide aspect
ratio. Στο εσωτερικό του βρίσκουμε το Exynos
7870 με οκτώ πυρήνες και υψηλές επιδόσεις
σε όλες τις εφαρμογές, συνδυαζόμενο με
3GB RAM και 32GB αποθηκευτικού χώρου,
ο οποίος επεκτείνεται έως 256GB επιπλέον
μέσω microSD. Η συσκευή είναι dual SIM και
φυσικά υποστηρίζει 4G LΤΕ δίκτυα για ταχύτητες έως 150Mbps, έχει NFC, Bluetooth 4.2 και
Wi-Fi με Wi-Fi Direct και hotspot δυνατότητες,
αλλά και FM Radio δέκτη.
Τρέχει το Android 8.0 Oreo με το γνώριμο και
ισχυρό interface της Samsung, με δυνατότητα χρήσης δύο εφαρμογών ταυτόχρονα για
καλύτερο multitasking, αλλά και προηγμένες
δυνατότητες ασφάλειας των δεδομένων σας,
ενώ να σημειωθεί πως σας προσφέρεται και
δωρέαν 15GB αποθηκευτικού χώρου στο
Samsung Cloud!
Όσο για τις φωτογραφικές του δυνατότητες;
Στο πίσω μέρος διαθέτει μια κάμερα με αισθητήρα 13MP και αρκετά μικρό διάφραγμα
f/1.9, το οποίο σημαίνει καλύτερες λήψεις
σε σκοτεινά περιβάλλοντα. Μαζί με το
Autofocus, το LED flash και το HDR, αλλά και
τα διάφορα modes λήψεις, θα ικανοποιήσει
το «φωτογράφο» που κρύβετε μέσα σας. Η
selfie κάμερα έχει δικό της soft flash και επίσης μικρό διάφραγμα (f/1.9), με αισθητήρα
8MP, ενώ δε θα μπορούσαν να λείπουν τα
περίφημα AR emojis που γνωρίσαμε και στα
Galaxy S9/S9+!

HOT SPOT

Υψηλής ποιότητας ήχος

Huawei Mediapad M5
Η Huawei ανακοίνωσε τη διάθεση του tablet Huawei MediaPad M5
στην ελληνική αγορά, το οποίο γνωρίσαμε στο φετινό MWC της
Βαρκελώνης. Με εργονομικό και συμπαγές design για άνετο κράτημα
και αυξημένη αντοχή στον χρόνο και τη χρήση, το HUAWEI MediaPad
M5 διαθέτει οθόνη με κυρτό γυαλί 2,5D με ανάλυση 2560x1600 στις
10,8 ίντσες, που είναι σε θέση να απεικονίσει πιστά κάθε απόχρωση
και λεπτομέρεια. Το HUAWEI MediaPad M5 κρύβει μέσα του έναν
επεξεργαστή Kirin 960 ο οποίος συνδυάζει τις σταθερά υψηλές
επιδόσεις σε απαιτητικές εφαρμογές και παιχνίδια με την ενεργειακή
αποδοτικότητα. Σε συνδυασμό δε με τις μεγάλης χωρητικότητας
μπαταρίες της συσκευής (7500 mAh) και την τεχνολογία HUAWEI
QuickCharge, επιτρέπει στον χρήστη να απολαύσει την εμπειρία
χρήσης που προσφέρει χωρίς το άγχος της φόρτισης. Η HUAWEI έχει
τροποποιήσει το Android 8.0 Oreo στο οποίο βασίζεται το HUAWEI
MediaPad M5 για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικότητας
του χρήστη, προσθέτοντας μία λειτουργία Desktop για ευκολότερη
πρόσβαση, διαμοιρασμό και επεξεργασία αρχείων. Το tablet διαθέτει
δυνατότητα σύνδεσης πληκτρολογίου για ευκολότερη εισαγωγή
κειμένου. Επιπρόσθετα, το HUAWEI MediaPad M5 ενσωματώνει το
περιβάλλον χρήστη EMUI 8.0 της HUAWEI, προσφέροντας έτσι μια
φιλικότερη, απλούστερη και απολαυστικότερη εμπειρία χρήσης.
Το HUAWEI MediaPad M5 διατίθεται στο premium χρώμα Space
Grey, προσφέροντας στον χρήστη απαράμιλλο στυλ.

Επιβεβαιώνοντας πλήρως το όνομά του, το HUAWEI
MediaPad M5 διαθέτει ηχεία που έχει επιμεληθεί η
Harman Kardon και ενσωματώνει τεχνολογία HUAWEI
Histen, προσφέροντας έτσι βαθύ, τρισδιάστατο ήχο,
υψηλής ανάλυσης (Hi-Res) και κορυφαίας ποιότητας

Κορυφαία απεικόνιση

Η τεχνολογία HUAWEI ClariVu ενισχύει ακόμα
περισσότερο την εμπειρία θέασης, προσαρμόζοντας
τις θολές εικόνες και τη μειωμένη αναλογία αντίθεσης
κατά την αναπαραγωγή ταινιών, κάνοντας χρήση
ευφυών αλγορίθμων.

Honor 10 GT
Honor 10… on steroids!
Το Honor 10 ανακοινώθηκε το Μάιο έχοντας RAM 6GB και
πολύ δυνατά specs, με στόχο την premium high-end αγορά,
ενώ λίγο αργότερα παρουσιάστηκε και το αμιγώς gaming
smartphone της εταιρείας, το Honor Play. Ωστόσο η Honor
ήδη ετοίμασε και παρουσίασε μια ακόμη καλύτερη εκδοχή
της ναυαρχίδας της, το Honor 10 GT. Η κύρια διαφορά
του είναι η προσθήκη 2GB RAM ακόμη, με τη συνολική
ποσότητα της μνήμης να αγγίζει πλέον τα 8GB, καλύπτοντας
οποιονδήποτε απαιτητικό χρήστη. Τα υπόλοιπα hardware
specs της είναι ίδια με του Honor 10, όμως σε software
επίπεδο έχουμε την προσθήκη του γνωστού GPU Turbo
mode που η εταιρεία θα ενσωματώνει σε πολλές highend συσκευές της από εδώ και πέρα, για ακόμη καλύτερες
επιδόσεις, όταν αυτές απαιτούνται. Πέρα από την υποστήριξη
GPU Turbo, το Honor 10 GT θα φέρει το tripod-free Night
Mode στη συσκευή, δηλαδή τη δυνατότητα λήψης καθαρών
φωτογραφιών σε νυχτερινές ώρες με εφαρμογή μεγάλης
διάρκειας κλείστρου, ακόμη και χωρίς τρίποδο! Το μόνο που
μένει να δούμε, είναι η διαθεσιμότητα του Honor 10 GT και
εκτός της αγοράς της Κίνας, όπου ήδη κυκλοφορεί.
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HOT SPOT

Ποιοτική κατασκευή

Ο συνδυασμός μεταλλικού πλαισίου με
κρύσταλλο στην πρόσοψη, ανέκαθεν προσέφερε
μια “premium” αίσθηση και το Mi Pad 4 τα
καταφέρνει πολύ καλά και σε αυτό τον τομέα.

Xiaomi Mi Pad 4
Απόδοση σε δελεαστικές τιμές!
Μαζί με το Xiaomi Redmi Pro 6, η κινεζική εταιρεία
ανακοίνωσε και ένα νέο value for money tablet για τη midrange αγορά, ονόματι Mi Pad 4.
Πρόκειται για μία πρόταση με οθόνη IPS 8 ιντσών
ανάλυσης 1920x1200 pixels με aspect ratio 16:10,
ενώ αποτελεί το πρώτο tablet στον κόσμο που διαθέτει
τον οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 660. Αυτός,
συνδυάζεται με 3 ή 4GB RAM, 32 ή 64GB αποθηκευτικού
χώρου ο οποίος επεκτείνεται μέσω κάρτας microSD
και η αυτονομία του tablet εξαρτάται από τη μπαταρία
χωρητικότητας 6.000mAh.
Το Xiaomi Mi Pad 4 Διαθέτει μια κύρια κάμερα με
αισθητήρα 13MP και μια selfie κάμερα με αισθητήρα 5MP,
ενώ θα διατεθεί σε εκδόσεις Wi-Fi και LTE, σε μαύρο ή
χρυσό χρώμα, με κόστος που θα ξεκινά από τα 180 ευρώ,
ξεκινώντας από την αγορά της Κίνας, φυσικά.

Υψηλές επιδόσεις

Ο Qualcomm Snapdragon 660 σε
συνδυασμό με 3 ή 4GB RAM προσφέρει
πολύ καλές επιδόσεις που σπάνια βρίσκουμε
σε ένα tablet τέτοιας κατηγορίας και θα
υπερκαλύψουν τις απαιτήσεις σας.

Nokia 8110 4G
The “nostalgia” factor
Το εμβληματικό τηλέφωνο των 90s, Nokia 8110 (γνωστό και ως
«μπανάνα»), επανακυκλοφορεί ανανεωμένο, διαθέσιμο σε μαύρο και
κίτρινο χρώμα. Πιστό στο retro design του, το Nokia 8110 4G έχει
καμπυλωτό πολυανθρακικό περίβλημα με μηχανισμό ολίσθησης για
απάντηση και τερματισμό κλήσεων. Διαθέτει 2 MP κάμερα με φλας
LED, κυρτή 2,4” οθόνη και αποθηκευτικό χώρο 4 GB. Με ιδιαίτερη
ικανοποίηση οι vintage tech lovers θα ανακαλύψουν ότι το κινητό έχει προεγκατεστημένο παιχνίδι, το περίφημο φιδάκι (snake).
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συγχρονισμού προσωπικών στοιχειών
και ημερολογίου μέσω Gmail και Outlook, ενώ η βελτιωμένη πλατφόρμα
Qualcomm® 205 φροντίζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας να φθάνει έως
18 ημέρες, με μία μόνο φόρτιση. Η συσκευή είναι ελαφριά και στιβαρή,
δέχεται 2 κάρτες SIM ή 1 SIM και 1 microSD και τρέχει το KaiOS που
έχει σχεδιαστεί για σύγχρονα feature phones, προσφέροντας σύγχρονες
δυνατότητες αλλά με το γνώριμο, εύχρηστο interface που είχαμε συνηθίσει
στα τέλη των 90s και αρχές των 00s.
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ΤΕΧΝΙΚΆ

ALCATEL
1X

ΟΘΟΝΗ
5,3” IPS, 480x960 pixels
CPU
MediaTek MT6739,
Quad-Core
CAMERA
13MP, 8MP selfie cam
RAM
2GB RAM
STORAGE
16GB
OS
Android 8.1 Oreo
(Go Edition)
TIMH
€99`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ
ΚΑΙ ΤΑΧΎΤΑΤΟ!
ο Alcatel 1X είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα, εξοπλισμένο με
το Android Oreo (Go edition), το
οποίο είναι σχεδιασμένο για μια
ταχύτερη εμπειρία στην entry-level κατηγορία.
Η συσκευή διαθέτει ένα ανακατασκευασμένο σύνολο εφαρμογών της Google, το οποίο
περιλαμβάνει το Google Go, το Google Maps
Go, το Gmail Go και πολλά ακόμα. Επίσης, διαθέτει το Facebook Lite και μία πλούσια γκάμα
εφαρμογών και παιχνιδιών Android στο Google
Play. Το λειτουργικό Android Oreo (Go edition)
είναι σχεδιασμένο για να σας προσφέρει δύο
φορές μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο για
να μπορείτε να κάνετε πολλά περισσότερα με
την ενσωματωμένη μνήμη 16GB του Alcatel
1X. Επιπλέον, διαθέτει υποδοχή microSD για
επέκταση της μνήμης έως και 32GB. Το Alcatel
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Android Oreo Go Edition
Με τη “light” έκδοση του Oreo και
το ενσωματωμένο hardware του, το
Alcatel 1X είναι ένα μικρό «θαύμα»
από πλευράς απόδοσης, προσφέροντας επιδόσεις που εκπλήσσουν θετικά!
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1X έχει το Google Assistant Go, που θα σας
βοηθήσει να κάνετε όλα όσα χρειάζεστε και
να βρίσκετε απαντήσεις ενώ είστε στον δρόμο,
χρησιμοποιώντας μόνο την φωνή σας. Απλώς
αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Home
για να ξεκινήσει η εφαρμογή. Το Alcatel 1X προσφέρει στους χρήστες ένα διαφορετικό στυλ και
φινίρισμα συγκριτικά με κάθε άλλη συσκευή της
Alcatel που παρουσιάστηκε το 2018. Με τη βραβευμένη τεχνολογία οθόνης της μητρικής εταιρείας TCL, η οθόνη 18:9 του Alcatel 1X επιτρέπει
στους πελάτες να απολαμβάνουν μια οθόνη 5,3
ιντσών σε μικρότερο μέγεθος και διευκολύνει
στην άνετη περιήγηση στο Internet, στη σύνδεση
με φίλους τους μέσω των Social Media καθώς
και στην άμεση και γρήγορη ενημέρωσή τους.
Το Alcatel 1X διατίθεται σε Suede Σκούρο Μπλε
και Suede Σκούρο Γκρι της συλλογής Soft Suede.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

ASUS
ZENFONE 5Z

ΟΘΟΝΗ
6,2” IPS, 1080x2246 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon
84545
CAMERA
12+8MP, 8MP selfie cam
RAM
4/6/8GB RAM
STORAGE
64/128/256GB
OS
Android 8.0 Oreo
TIMH
Από €500

ΠΑΝΊΣΧΥΡΟ
ΚΑΙ… ΠΟΛΥΤΆΛΑΝΤΟ!
ερικούς μήνες μετά την ανακοίνωσή του, το Asus Zenfone 5z, είναι
διαθέσιμο στην ευρωπαϊκή αγορά. Και τι είναι αυτό που το κάνει
να ξεχωρίζει; Το γεγονός ότι είναι το πιο οικονομικό μοντέλο που ενσωματώνει τον κορυφαίο
επεξεργαστή της Qualcomm,Snapdragon 845.
Το Zenfone 5z έρχεται με οθόνη 6,2 ιντσών,
με 18,7:9 aspect ratio και ανάλυση FullHD+,
με Gorilla Glass να την καλύπτει και στο εσωτερικό του βρίσκουμε το κορυφαίο chipset της
Qualcomm (και από τα κορυφαία της αγοράς
αυτή τη στιγμή), συνδυαζόμενο με 4, 6 ή 8GB
RAM και 64, 128 ή 256GB αποθηκευτικού
χώρου, με δυνατότητα και επέκτασης μέσω
microSD! Η συσκευή τρέχει Android 8.0 Oreo

Μ
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Hardware και multimedia
δυνατότητες
Πάντα μας αρέσουν οι συσκευές με
μεγάλη οθόνη και stereo speakers, έτσι
το Asus Zenfone 5z μπαίνει στη λίστα
με τα “θέλω» μας, ειδικά από τη στιγμή
που διαθέτει και πανίσχυρο chipset με
μπόλικη RAM!
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και το Asus ZenUI 5.0 interface, ενώ διαθέτει αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στην πλάτη της, αλλά και dual speakers για μια ανώτερη
multimedia εμπειρία. Διαθέτει, επίσης, μια dual
κάμερα με αισθητήρες 12 και 8MP, με δυνατότητα λήψης 4K video αλλά και slow motion 720p
στα 240 FPS, αλλά και μια 8MP selfie κάμερα.
Υποστηρίζει DTS headphone X και διαθέτει μια
μπαταρία με χωρητικότητα 3.300mAh, ενώ είναι
διαθέσιμο σε μπλέ και ασημί χρώμα.
Ανάλογα με την έκδοση που θα επιλέξετε, το κόστος του ξεκινάει από τα €500, έτσι η η συσκευή
της Asus ανταγωνίζεται τα υπόλοιπα premium
mid-rangers που «παίζουν» στην κατηγορία,
ειδικά από την αγορά της Κίνας.

Android: 7.1.2 (Nougat) | 8 Πυρήνες - 1.4GHz | 3GB RAM | Cam 1: 12 MP, 4000 x 3000 px Cam 2: 16 MP 3456 x 4608 px

|

S / GPRS / Bluetooth 4.0 | Fingerprint Scanner Εσωτερική Μνήμη: 32 GB | Μπαταρία: Li-Ion 3400 mAh | Οθόνη: HD+, 2.5D, 18:9, ΙPS TFT, 5.99 “
GP

Ανακαλύψτε
Ένα Νέο Κόσμο
Εγγύηση: 2 Χρόνια

PREVIEW

ONEPLUS 6
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,28” Optic AMOLED,
1080x2280 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 845
CAMERA
Dual 16-20MP,
16MP selfie cam
RAM
6/8GB RAM
STORAGE
64/128/256GB
OS
Android 8.1 Oreo
TIMH
Από €519

Η ΝΑΥΑΡΧΊΔΑ

ΠΟΥ ΌΛΟΙ

ΠΕΡΊΜΕΝΑΝ!

δώ και αρκετό καιρό, οι διαρροές
και τα teasers μάς προετοίμαζαν
για την ανακοίνωση του OnePlus
6 που είναι επιτέλους επίσημο. Το
νέο “αστέρι” της OnePlus έρχεται και εντυπωσιάζει διαθέτοντας τον κορυφαίο επεξεργαστή
Snapdragon 845 και οθόνη 6,28 ιντσών Optic
AMOLED ανάλυσης 2280x1080 pixels με αναλογία 19:9 και notch. Η συσκευή διαθέτει ακόμη Adreno 630 GPU, επιλογή RAM ανάμεσα σε
6 και τα 8GB, αποθηκευτικό χώρο 64, 128 ή
256GB, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων
στο πίσω μέρος της, υποδοχή ακουστικών 3,5
χιλιοστών, καθώς και μπαταρία 3.300mAh με
fast Dash Charge (δεν υποστηρίζεται η ασύρματη φόρτιση, παρά τη γυάλινη πλάτη). Επιπλέον, όπως σημειώνει η One Plus, η συσκευή
αντέχει στο νερό της βροχής (υποστηρίζοντας
πιθανότατα το πρότυπο IP54). Τρέχει το Android
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Hardware

Ανέκαθεν, το ισχυρό «όπλο» των
OnePlus ήταν το πανίσχυρο hardware
τους, σε συνδυασμό με την προσιτή
τιμή και το OnePlus 6 δεν αποτελεί εξαίρεση, με φοβερές επιδόσεις αλλά και
ικανοποιητικές κάμερες, πλέον.
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8.1 Oreo με το Oxygen OS 5.1 της εταιρείας
(για πρώτη φορά υποστηρίζεται η πλοήγηση
και μέσω gestures) ενώ φυσικά δεν πρέπει να
παραλείψουμε την dual camera με αισθητήρες
16+20MP. Διαθέτει οπτικό σταθεροποιητή ενώ
στον τομέα του video μπορεί να συλλάβει 4K @
60 fps, αλλά και 480 fps slow-mo σε ανάλυση
720p. Το “παρών” δίνει και μία selfie camera
16MP με AI χαρακτηριστικά και υποστήριξη
Face Unlock. Το OnePlus 6 θα είναι διαθέσιμο
σε Mirror Black, Midnight Black αλλά και τη νέα
Silk White απόχρωση, με τις δύο πρώτες να είναι
διαθέσιμες από τις 22 Μαΐου ενώ την τελευταία
στις 5 Ιουνίου.
Η έκδοση των 6GB RAM/64GB storage κοστίζει
€519, η έκδοση των 8GB RAM/128GB storage
€569, ενώ η «special» έκδοση με 8GB RAM και
256GB αποθηκευτικό χώρο €619.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

OPPO
FIND X

ΟΘΟΝΗ
6,42” AMOLED,
1080x2340 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 845
CAMERA
Dual 16MP+20MP,
25MP selfie cam
RAM
8GB RAM
STORAGE
128/256/512GB
OS
Android 8.1 Oreo
TIMH
€600

ΤΑ…
POP-UP
ΕΊΝΑΙ ΣΤΗ

ΜΌΔΑ!

υτό είναι το μέλλον των
smartphones χωρίς bezels και
χωρίς notch, σύμφωνα με την
Oppo τουλάχιστον. Ακολουθώντας τα «χνάρια» του Vivo NEX, το νέο Oppo
Find X έρχεται χωρίς notch και πλήρως bezelless σώμα (με screen to body ratio 92.25%)
που διαθέτει μηχανισμό που αποκαλύπτει
τόσο τις dual cameras 16+20MP όσο και τη
selfie camera 25MP (που διαθέτει και 3D facial
scanner). Κι όλα αυτά σε μία συσκευή που
διαθέτει OLED οθόνη 6,4 ιντσών, επεξεργαστή Snapdragon 845, 8GB RAM, έως 256GB
αποθηκευτικού χώρου, καθώς και μπαταρία
3.750mAh με VOOC fast wired charging.
Λειτουργικό είναι το Android 8.1 Oreo με το
Color OS της Oppo. Επιπλέον, η εταιρεία παρουσίασε και μια ειδική, premium έκδοση της
συσκευής, ονόματι Oppo Find X Automobili

A

STRONG

POINT

Κατασκευή και σχεδιασμός
Μπορεί να έχει εξαιρετικά specs, αλλά
το “novelty” στοιχείο του Oppo Find X
είναι φυσικά οι pop-up κάμερές του, οι
οποίες έχουν και υψηλή ανάλυση! Θα
τραβήξουν τα βλέμματα πάνω σας και
ταυτόχρονα… εξαιρετικές φωτογραφίες
και video!
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Lamborghini Edition, σε συνεργασία φυσικά
με το γνωστό κατασκευαστή supercars. Είναι το
πρώτο smartphone που υποστηρίζει το Super
VOOC charging, που επιτρέπει τη φόρτιση της
μπαταρίας του, χωρητικότητας 3,400mAh, από
το 0 στο 100% μέσα σε 35 λεπτά. Διαθέτει ακόμη κατασκευή από ανθρακονήματα στο πίσω μέρος, καθώς φυσικά και το logo της Lamborghini.
Σημαντικό ότι το smartphone έχει χωρητικότητα
512GB, αποτελώντας μία super premium επιλογή της αγοράς.
Το Oppo Find X Automobili Lamborghini Edition
στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του παραπέμπει
στο Oppo X, ενώ θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο. Όσο για το «απλό» Oppo Find X θα κυκλοφορήσει αρχικά σε Κίνα και σύντομα σε Βόρεια
Αμερική και Ευρώπη με κόστος που αναμένεται
να ξεκινάει από τα 600 ευρώ.

Μικρά στο μάτι,
απίστευτα σε απόδοση!
High-Res audio certified
Stainless Steel housings
DualCoil™ dynamic drivers
Over-ear hooks για μέγιστη σταθερότητα εν κινήσει
Εξαιρετική απομόνωση θορύβου
Remote controlled
Χαμηλό βάρος για μέγιστη άνεση (41 γραμμάρια)

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

XIAOMI
REDMI 6 PRO

ΟΘΟΝΗ
5,84” IPS, 1080x2280 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 625
CAMERA
Dual 12+5MP,
5MP selfie cam
RAM
3/4GB RAM
STORAGE
32/64GB
OS
Android 8.0 Oreo
TIMH
€180 (εκτιμώμενη)

VALUE

FOR
MONEY!
έκτη γενιά της σειράς Redmi είναι
γεγονός, με την παρουσίαση του
Xiaomi Redmi 6 Pro, το οποίο θα
είναι και το κορυφαίο αυτής της
«οικογένειας» συσκευών. Πρόκειται για ένα
smartphone με μεταλλικό σώμα, οθόνη διάστασης 5,84 ιντσών, με 19:9 aspect ratio, ενώ
η ανάλυσή της είναι FullHD+ και φυσικά, έχει
notch! Στο εσωτερικό του βρίσκουμε το midrange οκταπύρηνο Qualcomm Snapdragon
625, το οποίο συνδυάζεται με 3 ή 4GB RAM
και 32 ή 64GB αποθηκευτικού χώρου (επεκτάσιμου μέσω καρτών microSD), ανάλογα με
την έκδοση. Με το combo αυτό, οι επιδόσεις
του είναι αρκετά καλές και θα υπερκαλύψουν
τους περισσότερους χρήστες. Το Redmi 6 Pro
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Ολοκληρωμένη πρόταση
Κατασκευή, hardware, επιδόσεις και
software είναι όλα σε αξιοπρεπέστατα
επίπεδα στο Xiaomi Redmi 6 Pro και
πραγματικά δύσκολα δε θα καλυφθεί ο
μέσος χρήστης από μια τέτοια συσκευή!
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διαθέτει επίσης μια dual camera με αισθητήρες
12 και 5MP, με PDAF, ενώ η selfie κάμερά του
έχει αισθητήρα 5 MP με HDR και δυνατότητα λήψης FullHD video. Η συσκευή τρέχει το Android
8.1 Oreo μαζί με το MIUI 9 inteface της Xiaomi
και διαθέτει αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος της, όμως υποστηρίζει
και face unlock μέσω της εμπρόσθιας κάμερας.
Τέλος, ενσωματώνει μπαταρία με χωρητικότητα
4.000mAh που του προσφέρει μεγάλη αυτονομία, ενώ επαναφορτίζει με φορτιστή 10 Watts.
Το Xiaomi Redmi 6 Pro θα διατεθεί σε διάφορες
αποχρώσεις (Black, Blue, Gold, Pink & Red), σε
τιμή που το κατατάσσει στα χαμηλότερα όρια της
mid-range κατηγορίας.

digitallife.gr
Η τεχνολογία στη
ζωή μας

infocom.gr
Τεχνολογία - Πληροφορική
- Media με άποψη

myphone.gr
The unwired
revolution

socialmedialife.gr
Τα social media είναι
φίλοι μας!

thatslife.gr
Life as it is!

gameslife.gr
Ζήσε το παιχνίδι!

comingsoon.gr
Όλη η διασκέδαση
σε ένα site!

Thedots
D Dare, O Ocean,
T Travel, S Snow

agapimono.gr
Τα πάντα για την Αγάπη, τον
Έρωτα και τον Χωρισμό

coolhome.gr
Εκεί που νιώθεις
cool, είναι σπίτι

mwc.gr
It’s a mobile
world!

infocomsecurity.gr
Rethink IT security
strategy

e-businessworld.gr
Real e-life stories

doriforikanea.gr
Δορυφορική - Επίγεια
ψηφιακή - IPTV

satguide.gr
Οδηγός αγοράς για SAT DTV - IPTV

securityproject.gr
Κορυφαία συνάντηση
των ειδικών ασφάλειας

itsecuritypro.gr
Enterprise computing &
IT security

securitymanager.gr
Σημείο αναφοράς για την
ασφάλεια

SMART PRESS A.E.
Μάγερ 11, 10438, Αθήνα

Όλος ο κόσμος στην οθόνη σας!
Τα sites της Smart Press σε περιμένουν!

Τ. 210.5201500, 210.5231555
F. 210.5241900

www.smartpress.gr
smart@smartpress.gr

REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
5,2” IPS (1080x1920 pixels)
CPU
MediaTek Helio P25
CAMERA
21MP, 8 MP Selfie camera
RAM
6GB RAM
STORAGE
64GB
OS
Android 7.0
TIMH
€383

ΣΚΛΗΡΟΤΡΆΧΗΛΟ
ΚΑΙ ΠΑΝΊΣΧΥΡΟ!

DOOGEE
S60
να ανθεκτικό smartphone είναι
ο ιδανικός σύντροφος τόσο για
όσους αρέσκονται στις συχνές
εξορμήσεις στη φύση, όσο και
γι’αυτούς που χρησιμοποιούν
το smartphone τους σε αντίξοες συνθήκες, όπως
γενικότερα όσους ασκούν ένα τεχνικό επάγγελμα και το κινητό τους «υποφέρει» από την υπερβολική ζέστη, το κρύο, την υγρασία, τη σκόνη,
το νερό και φυσικά... τις πτώσεις. Το Doogee S60
είναι μια από τις λίγες, φωτεινές εξαιρέσεις που
συνδυάζουν την extreme αντοχή με τις extreme
επιδόσεις, χάρη στο εξαιρετικό hardware του...
πάμε να το δούμε!

Έ

Εξωτερική εμφάνιση και κατασκευή
κατασκευή του, όπως θα περιμένατε, είναι ογκώδης, από πολύ ανθεκτικό TPU σκληρό πλαστικό
και με αρκετά μεταλλικά τμήματα σε διάφορα
σημεία του, με σκοπό να αντέχει πτώσεις σε
διάφορες επιφάνειες, από σχετικά μεγάλο ύψος.
Τα 15,5 χιλιοστά πάχους είναι αναποφεύκτα σε
μια τέτοια κατασκευή, όμως θα ξέρετε πως αν
σας πέσει, ακόμη και από μεγάλο ύψος (1,5-2
μέτρα), στη χειρότερη περίπτωση θα αποκτήσει
μια μικρή γρατζουνιά ή σημάδι. Προφανώς, ένα
από τα μεγάλα ατού του Doogee S60 είναι και η
στεγανότητα με βάση το IP68 πρότυπο, το οποίο
σημαίνει πως δε φοβάται ούτε... αμμοθύελα,
ενώ μπορεί να βυθιστεί σε βάθος 1,5 μέτρου
νερού για αρκετή ώρα, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Όσο για την οθόνη, καλύπτεται από Gorilla Glass
5 και είναι υπερανθεκτική σε γρατζουνιές, ακόμη
και σε μια ατυχή πτώση... «face-down».

Hardware, software και επιδόσεις
Συνεχίζοντας με την οθόνη, έχει διαγώνιο 5,2»
και δύσκολα θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη,
χωρίς να «ξεφύγει» σε διαστάσεις η συσκευή.
Στην κατηγορία αυτή, το «bezel-less» δεν είναι
στόχος, αφού τα bezels λειτουργούν προστατευτικά. Έτσι, έχουμε και το κλασικό 16:9 aspect
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ratio, με την ανάλυση του IPS panel να είναι
FullHD, δηλαδή 1080x1920 pixels. Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκουμε ένα αρκετά καλό
chipset, τo Helio P25 της MediaTek, το οποίο
συνδυάζεται με 6GB μνήμης RAM, ποσότητα
που βρίσκουμε μόνο σε ναυαρχίδες αυτή τη
στιγμή, αλλά και 64GB αποθηκευτικού χώρου,
επεκτάσιμου βεβαίως (έως 128GB). Το καλό
είναι πως για να τοποθετήσετε τη microSD δε
«θυσιάζετε» με SIM θύρα, αφού υπάρχουν συνολικά 3 υποδοχές επέκτασης στο πίσω μέρος
της συσκευής. Το Doogee S60 υποστηρίζει LTE
δίκτυα (B1/B3/B7/B8/B20 μπάντες), έχει NFC, FM
radio, Bluetooth 4.2, microUSB θύρα με OTG
και επιπλέον υποστηρίζει... ασύρματη φόρτιση!
Τι άλλο να ζητήσει κάποιος από ένα ανθεκτικό
smartphone... Μόνη «αχίλλειος πτέρνα» του,
η απουσία Android 8.0 Oreo, καθώς τρέχει μια
λιτή μορφή του Android 7.0 Nougat, χωρίς να
γνωρίζουμε αν θα δεχθεί αναβάθμιση. Τέλος,

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

Ανθεκτικότητα

PLANTRONICS M500
Εάν ψάχνετε για ένα «ντελικάτο» Bluetooth
hands-free που να διακρίνεται για τα premium
χαρακτηριστικά του, η Plantronics έχει και πάλι τη
λύση με το M500, το οποίο έρχεται εξοπλισμένο
με τεχνολογία μείωσης εξωτερικών θορύβων,
λειτουργία DeepSleep για μεγαλύτερη αυτονομία
που παρέχει χρόνο ομιλίας που αγγίζει τις 7 ώρες.

Σαφώς, το ισχυρό όπλο του Doogee
S60 είναι η μεγάλη του αντοχή σε
νερό, σκόνη και πτώσεις, γενικότερα
τις… κακουχίες, όμως είναι από τις
λίγες συσκευές που μπορεί να συνδυάσει τα παραπάνω με ισχυρές επιδόσεις!
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01
02
03
στο πίσω μέρος υπάρχει ένας αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων με ταχύτητα αναγνώρισης 0,19s, ο οποίος λειτουργεί αρκετά καλά
ακόμη και με βρεγμένα χέρια, αν και όχι τέλεια.

Κάμερα, ήχος και αυτονομία
Φυσικά, όλοι οι χρήστες θέλουν να έχουν και
μια καλή κάμερα στο smartphone τους, αφού
μπορεί να φανεί χρήσιμη σε όλες τις περιστάσεις.
Το Doogee S60 έχει στο πίσω μέρος μια κύρια
κάμερα με αισθητήρα Sony IMX 230, ανάλυσης
21MP, με f/2.0 διάφραγμα, OIS και PDAF, αλλά
και dual-LED, dual-tone LED flash. Επιτυγχάνει
πολύ καλές λήψεις φωτογραφιών και videos,
αρκετά καλύτερα από value for money μοντέλα
της low-end και mid-range κατηγορίας, έτσι θα
καλύψει ακόμη κι αυτή την ανάγκη σας. Η selfie
κάμερα έχει αισθητήρα 8MP με f/2.2 διάφραγμα, wide-angle φακό 87 μοιρών και δυνατότητα
λήψης FullHD video. Ο ήχος είναι ισχυρός και

Στο εσωτερικό της συσκευής
βρίσκουμε ένα αρκετά καλό
chipset, τo Helio P25 της
MediaTek, το οποίο συνδυάζεται
με 6GB μνήμης RAM, ποσότητα
που βρίσκουμε μόνο σε
ναυαρχίδες αυτή τη στιγμή.

Προφανώς, ένα από τα μεγάλα
ατού του Doogee S60 είναι και
η στεγανότητα με βάση το IP68
πρότυπο, το οποίο σημαίνει πως δε
φοβάται ούτε... αμμοθύελα, ενώ
μπορεί να βυθιστεί σε βάθος 1,5
μέτρου νερού για αρκετή ώρα.

Όσο για την αυτονομία, είναι πολύ
μεγάλη χάρη στη μπαταρία των
5.580mAh και φτάσει άνετα τις
2 μέρες με κανονική χρήση, ενώ
επαναφορτίζεται πολύ γρήγορα
χάρη στο φορτιστή των 2A/12V που
θα βρείτε στη συσκευασία.

προέρχεται από το κάτω μέρος της πλάτης της
συσκευής, όπου υπάρχουν έξοδοι, ενώ στο
πάνω μέρος ένα ειδικό πορτάκι καλύπτει το
audio jack. Όσο για την αυτονομία, είναι πολύ
μεγάλη χάρη στη μπαταρία των 5.580mAh και
φτάσει άνετα τις 2 μέρες με κανονική χρήση, ενώ
επαναφορτίζεται πολύ γρήγορα χάρη στο φορτιστή των 2A/12V που θα βρείτε στη συσκευασία.

Συμπέρασμα
Το Doogee S60 είναι πραγματικά μια ανθεκτική
ναυαρχίδα και έρχεται σε πολύ καλή τιμή, αν
αναλογιστείτε όλα τα χαρακτηριστικά και τις
δυνατότητές του. Δε θα σας εγκαταλείψει ποτέ,
δε χρειάζεται να ανησυχείτε για οποιαδήποτε
ζημιά ή φθορά και θα καλύψει όλες τις ανάγκες
ακόμα και του απαιτητικού χρήστη, έτσι μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και σαν το «πρώτο» σας
smartphone, χωρίς ανάγκη για δύο συσκευές
στην τσέπη σας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

9.5/10
8/10

8.5/10

7.5/10

7.5/10

8.5/10

OΘΟΝΗ

HARDWARE

SOFTWARE

ΚΑΜΕΡΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

FINAL
VERDICT

Το Doogee S60 θα γίνει ο ιδανικός
σύντροφός σας, όσο σκληρά κι αν
του φερθείτε!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

8/10
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HOW TO

1. Εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό
Απλά τα πράγματα εδώ. Μεταφερθείτε στο Play Store της Google ή
το App Store της Apple, αναζητήστε την εφαρμογή «Adobe Premiere
Clip», εγκαταστήστε την στο κινητό και περιμένετε να ολοκληρωθεί η
διαδικασία. Όπως είναι φυσικό, η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν, ενώ
αναβαθμίζεται αρκετά συχνά με νέες δυνατότητες και λειτουργίες.

2. Επιλογή λειτουργίας: «Αυτόματο» ή «Για
Έμπειρους χρήστες»
Ενεργοποιώντας την εφαρμογή θα πρέπει να επιλέξετε τον τρόπο χρήσης
της. Στο «Αυτόματο» η εφαρμογή θα φτιάξει βίντεο με προκαθορισμένες
ρυθμίσεις, συγκεκριμένα εφέ και μουσική, ενώ στο «Έμπειρους Χρήστες»
σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε κάθε ρύθμιση χειροκίνητα, ανάλογα με
το τι θέλετε πραγματικά.

HOW TO Video edit στο κινητό
με το Adobe Premiere Clip!

3. Χρήση για «Έμπειρους Χρήστες»
Αν θέλετε το κάτι παραπάνω, η επιλογή είναι αυτή. Το συγκεκριμένο
μενού επιτρέπει την επεξεργασία των clips σε μέγεθος, διάρκεια, καθορισμός των καρέ, ακόμα και την αποκοπή συγκεκριμένων τμημάτων
και την επικόλλησή τους σε άλλα σημεία.

4. Χρήση multitouch για καθορισμό της
χρονικής διάρκειας
Ιδιαίτερη ευκολία προσφέρει η χρήση δύο δαχτύλων πάνω στην οθόνη
(two finger drag), για την επιλογή του τμήματος του βίντεο που θα
αποκοπεί, τη ρύθμιση των frames, ακόμα και τη χρονική διάρκειά τους.
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5. Διαθέσιμες λειτουργίες

6. Επιλογές video

Στο μενού για «Έμπειρους Χρήστες» μπορείτε να επιλέξετε και τον τρόπο σύνδεσης των καρέ μεταξύ των: fade in, fade out, crossfade και
motion. Ενεργοποιήστε απλά αυτό που θέλετε, τοποθετήστε το μεταξύ
των frames και αφήστε την εφαρμογή να κάνει τα υπόλοιπα.

Η δυνατότητα παραμετροποίησης των video clips σας όμως δεν σταματά εδώ. Με το Adobe Premiere Clip μπορείτε να επεξεργαστείτε πολλές πτυχές των clips, όπως η προσθήκη τίτλων, η αποκοπή τους για
βαθύτερη επεξεργασία, η μετατροπή ενός συνόλου clips σε… «ψηφιακή ιστορία» κ.ά.

Είστε λάτρεις των mobile videos και δεν χάνετε ευκαιρία να απαθανατίζετε τα πάντα γύρω σας; Ψάχνετε
έναν εύκολο και αποδοτικό τρόπο να επεξεργάζεστε τα videos άμεσα στο κινητό Δοκιμάστε το Adobe
Premiere Clip για (iPhone και Android) και… θα γίνετε ο σκηνοθέτης που πάντα επιθυμούσατε!

7. Προσθήκη μουσικής

8. Ολοκληρώστε την επεξεργασία!

Προφανώς και μπορείτε να εισάγετε μουσικό «χαλί» σε κάθε βίντεο
που έχετε καταγράψει με το κινητό σας. Το Adobe Premiere Clip έχει
πληθώρα από διαθέσιμα κομμάτια ενώ επιτρέπει να προσθέσετε και τα
δικά σας, από μουσική που έχετε αποθηκευμένη στο κινητό.

Αφού κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, προσθήκες ή… αποκοπές από
το βίντεο κλιπ σας, φτάνει η ώρα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία και
να αφήσετε το Adobe Premiere Clip να συνθέσει το τελικό βίντεο. Πατήστε το Edit, αφήστε το να κάνει όσα… πρέπει και στη συνέχεια μπορείτε να απολαύσετε το νέο σας δημιούργημα!
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USER GUIDE

Best anti-stress apps
Ποιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος, χαλαρός και χωρίς άγχος στην καθημερινότητά
του; Οι περισσότεροι από εμάς ψάχνουμε μια τέτοια καθημερινότητα, χωρίς όμως
να είναι πάντα σίγουρο ότι θα καταφέρουμε να την βρούμε. Οι εφαρμογές που ακολουθούν, αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, προσφέροντας
χαλάρωση, ηρεμία και περιορισμό του stress μέσα σε λίγα λεπτά χρήσης!

Android
iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

Relax Melodies
€Δωρεάν
Σχεδιασμένη να προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία με τη βοήθεια ειδικά επιλεγμένων μελωδιών, η
συγκεκριμένη εφαρμογή διαθέτει 48 χαλαρωτικές (ambient) μελωδίες και ήχους (από παφλασμό
κυμάτων, μέχρι λευκό θόρυβο και ήχο του δάσους) που σίγουρα θα σας μεταφέρουν σε κατάσταση
χαλάρωσης και ηρεμίας μέσα σε λίγα λεπτά.

Breathe2Relax

Headspace

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Οι ασκήσεις αναπνοής αποτελούν την καλύτερη
λύση απέναντι σε κρίσεις
πανικού, σίγουρα θα το
γνωρίζετε αυτό. Η συγκεκριμένη εφαρμογή μετατρέπεται σε ψηφιακό βοηθό μας, δίνοντας
πληροφορίες για το πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ασκήσεις
αναπνοής κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού, έτσι ώστε να την περιορίσουμε άμεσα, όπου και αν βρισκόμαστε.

Εκτός από όλα τα προηγούμενα, ο διαλογισμός αποτελεί μία
ακόμα εξαιρετική λύση ενάντια
στο stress και το άγχος της καθημερινότητας. Οι 10 πρώτες
ημέρες χρήσης της εφαρμογής
προσφέρουν 10 λεπτά διαλογισμού δωρεάν, ενώ μετά μπορείτε να
κάνετε συνδρομή για ακόμα πιο πολύπλοκα είδη ψυχικής χαλάρωσης,
μέσα από την εφαρμογή.

The Worry Box

Personal Zen

€Δωρεάν
Δε θα ήταν τέλεια αν υπήρχε ένα κουτί μέσα
στο οποίο θα μπορούμε να «θάβουμε» όλα
μας τα άγχη και τι έγνοιες; Το Worry Box κάνει
αυτό ακριβώς, προσφέροντας τον ψηφιακό
χώρο στον οποίο μπορούμε να κρύβουμε μια
για πάντα άγχη, στρες, καταπίεση της καθημερινότητας και μέσα από ειδικές θεραπείες (με
επιστημονικό υπόβαθρο) να μας βοηθά να τα
αντιμετωπίσουμε μόνιμα!

€Δωρεάν
Αποτελεί ένα από τα πρώτα anti-stress παιχνίδια
για το iOS και σίγουρα καταφέρνει το σκοπό του.
Στόχος σας είναι να εντοπίσετε σε μία όμορφη,
καταπράσινη κοιλάδα δύο αέρινες οντότητες:
μία χαρούμενη και μία νευριασμένη λίγο πριν
εξαφανιστούν στο έδαφος. Από εκεί και μετά
θα πρέπει να εντοπίσετε την πορεία τους, για να
φτάσετε όμως στην πλευρά της χαρούμενης οντότητας πάντα!
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Sleep Cycle

7 Minute Workout

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Ο καλός καθημερινός ύπνος και
μάλιστα αυτός που ελέγχεται για
τη σωστή διάρκειά του μπορεί
να λύσει πολλά από τα προβλήματα του καθημερινού στρες. Η
εφαρμογή ελέγχει κάθε νύχτα το
στιλ του ύπνου σας, πόσες ώρες
κοιμηθήκατε, πως και για πόση
ώρα πέσατε σε βαθύ ύπνο. Την
επόμενη ημέρα σας ενημερώνει
για το πως μπορείτε να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο τον τρόπο που
κοιμάστε, με στόχο να έχετε μία ισορροπημένη καθημερινότητα.

Ο καλύτερος τρόπος για να
κρατήσετε ζωντανές τις αναμνήσεις από τις φετινές σας διακοπές, ακούει στο όνομα: «My
Vacation». Κρατήστε ιστορικό
από τα ταξίδια σας, φωτογραφίες, σημειώσεις (γραπτές και φωνητικές), δημιουργήστε τα δικά σας album στο κινητό και όταν επιστρέψετε,
απολαύστε όλες τις περιπέτειές σας από την οθόνη του iPhone. Μπορείτε
επίσης να μεταφέρετε τα δεδομένα στον Η/Υ για να τα απολαύσετε και στην
τηλεόρασή σας, ή να στείλετε καρτ ποστάλ απευθείας από το κινητό σας
σε αγαπημένα σας πρόσωπα.

My Mood Tracker

Plasticity

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Αξιόλογη εφαρμογή που κάνει αυτό
που λέει: σας βοηθά καθημερινά
να εντοπίζετε προβλήματα στην
διάθεσή σας, να βλέπετε αν είστε
χαρούμενος, στεναχωρημένος ή
προβληματισμένος και στη συνέχεια δίνει τρόπους για να επανέλθετε
στην… ισορροπημένη σας κατάσταση. Κρατά και ιστορικό με το πως
συμπεριφέρεστε καθημερινά για να βλέπετε την εξέλιξή σας.

Αποτελεί μία από τις λίγες εφαρμογές που σκοπό
έχουν να εξομαλύνουν τις αγχωτικές - πιεστικές
καταστάσεις στο γραφείο, μεταξύ συναδέλφων.
Δίνει πληροφορίες για πως μπορούμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα καθημερινά, πως να
εντοπίσουμε τα κοινά μας στοιχεία σαν ομάδα στη
δουλειά και πως θα δημιουργήσουμε ένα υγιές
εργασιακό περιβάλλον, χωρίς άγχος ή πίεση,
προς όφελός μας.

Happify

Pay It Forward

€Δωρεάν
To 68% των χρηστών της εφαρμογής δήλωσαν ότι αισθάνονται πιο χαρούμενοι,
2 μήνες μετά τη χρήση της! Πρόκειται για
app που στοχεύει σε όλα όσα μας κάνουν
χαρούμενους στη ζωή, δίνει συμβουλές για
το πως μπορούμε να ξεπεράσουμε τους
φόβους και το άγχος μας, ενώ προσφέρει
μικρά παιχνίδια τα οποία έχουν σκοπό να
μας χαλαρώσουν και να μας κάνουν -τι άλλο;- χαρούμενους!

(€0,89)
Κάποιες φορές, οι πιο απλές ανιδιοτελείς
πράξεις αγάπης, συνεργασίας και συναδελφικότητας είναι αυτές που μας κάνουν
πιο χαρούμενους από ποτέ. Με τη βοήθεια
της εφαρμογής θα έχετε καθημερινά προτάσεις, για το τι είδους ανιδιοτελή πράγματα μπορείτε να κάνετε στους φίλους,
συνεργάτες ή ακόμα και αγνώστους στον
δρόμο, για να νιώσετε καλύτερα και πιο
ολοκληρωμένοι σαν προσωπικότητες.
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GREEK EVENTS

Υψηλές διακρίσεις για την Εταιρική
Υπευθυνότητα της WIND

Στην πλατινένια κατηγορία, για μία ακόμη χρονιά, κατατάσσεται
βάσει της αξιολόγησης του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης
(CR Index) η WIND για τις πρακτικές υπεύθυνου επιχειρείν που
ακολουθεί. Ειδική διάκριση απέσπασε επίσης για την προσφορά
της στην κοινωνία καθώς και τη διαχρονική της στήριξη στο θεσμό.
Η δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND αξιολογήθηκαν από
τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) με σημείο αναφοράς
100 αυστηρά διεθνή κριτήρια για την Εταιρική Υπευθυνότητα. Μια
διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα και απαιτητική καθώς κάθε
κριτήριο πιστοποιείται μόνο μέσα από αυστηρούς δείκτες (KPIs) και
εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία.
Οι υψηλές επιδόσεις της WIND- με κορυφαίες αυτές στην κατηγορία
κοινωνία- επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία συνειδητά αναπτύσσει μια
προσέγγιση, η οποία ενσωματώνει υψηλά πρότυπα Κοινωνικών,
Περιβαλλοντικών και άλλων Επιχειρηματικών παραγόντων τόσο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό αποτελεί

στρατηγική επιλογή και κομμάτι του DNA της επιχείρησης και των
ανθρώπων της. Ο δείκτης “CR Index” είναι διεθνώς αναγνωρισμένο
«εργαλείο» για τη συγκριτική αξιολόγηση των εταιρειών σε ό,τι
αφορά τις επιδόσεις τους σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Στην Ελλάδα ο CR Index εκπροσωπείται αποκλειστικά από το
Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (www.cri.org.gr) σε συνεργασία με
το Business in the Community (BITC).
Ο Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της WIND
ανέφερε παραλαμβάνοντας τις διακρίσεις: «Φέτος είναι η 5η χρονιά
που συμμετέχουμε στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης. Έναν
θεσμό που αναδεικνύει επιχειρήσεις και οργανισμούς που επενδύουν
στρατηγικά και διαχρονικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Platinum
διάκριση είναι το επιστέγασμα της επιμονής, της ακεραιότητας και
της προσήλωσης στην αριστεία όλων των ανθρώπων της WIND.
Mας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να επιστρέφουμε στην κοινωνία
την αξία που δημιουργούν οι ίδιοι οι πελάτες μας».
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GREEK EVENTS

Στο 2ο μαραθώνιο καινοτομίας της
ΚΕΔΕ αναδείχθηκαν καινοτόμες εφαρμογές
που κάνουν τις πόλεις καλύτερες

καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας ως πολλαπλασιαστές
ισχύος της αναπτυξιακής αναγέννησης της χώρας». Ο Chief Commercial
Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Στη νέα ψηφιακή εποχή που ζούμε, η τεχνολογία μας δίνει
τα εργαλεία να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Με
την υποστήριξή της στο Μαραθώνιο Καινοτομίας της ΚΕΔΕ, η COSMOTE
συνέβαλλε στην ανάδειξη καινοτόμων ιδεών, που μπορούν να κάνουν
τις πόλεις μας πιο λειτουργικές, να προστατεύσουν το περιβάλλον, να
μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και να προσφέρουν στους πολίτες
καλύτερη ποιότητα ζωής. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε έναν κόσμο,
καλύτερο για όλους».

Καινοτόμες εφαρμογές που θα αλλάξουν την καθημερινότητα πόλεων
και πολιτών στη νέα ψηφιακή εποχή ανέδειξε ο 2ος μαραθώνιος καινοτομίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που υποστήριξε
η COSMOTE ως Innovation Enabler. Μία εφαρμογή blockchain που
καταπολεμά την γραφειοκρατία, μία λύση για εξοικονόμηση ενέργειας
κτηρίων μέσω τεχνητής νοημοσύνης και «έξυπνοι» κάδοι με αισθητήρες
για βέλτιστη διαχείριση των απορριμμάτων, ήταν οι ιδέες που ξεχώρισαν
στο διαγωνισμό City Challenge Crowdhackathon #smartcity 2, που είχε
ως στόχο να αναδείξει λύσεις τεχνολογίας για τις «έξυπνες» πόλεις του
κοντινού μέλλοντος.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης ανέφερε: «Η συμμετοχή στον
μαραθώνιο ήταν πρωτόγνωρη όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για
τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είναι συγκινητικό και συγχρόνως αισιόδοξο το
γεγονός ότι 77 ομάδες νέων επιστημόνων από όλη τη χώρα συμμετείχαν
στο 2ο Μαραθώνιο Καινοτομίας που οργάνωσε η ΚΕΔΕ. Συγχαίρω όλες
τις ομάδες που διεκδίκησαν μια θέση στο διαγωνισμό και έναν –έναν τους
νέους που έλαβαν μέρος. Συνεχίζουμε δυνατά. Επενδύουμε σε εσάς για
να οδηγήσουμε όλοι μαζί την Ελλάδα στην ανάπτυξη. Η προσπάθεια αυτή
είναι εθνική και χωρίς πολιτικές ταυτότητες. Στόχος μας η ανάδειξη της

Το 1ο βραβείο, μαζί με χρηματικό έπαθλο ύψους €10.000, απονεμήθηκε
στην ομάδα «No Code Scheduled» για εφαρμογή ψηφιακής ταυτότητας
πολίτη. Πρόκειται για μία εφαρμογή που βασίζεται στην τεχνολογία
blockchain (self-sovereign identity) και συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας, αφού θα διευκολύνει τους πολίτες στην ψηφιακή διασταύρωση των στοιχείων τους από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς,
αποθηκεύοντάς τα με ασφάλεια. Το 2ο βραβείο και χρηματικό έπαθλο
ύψους €6.000 κέρδισε η ομάδα «Evolve» για μια εφαρμογή που δίνει
τη δυνατότητα εξοικονόμησης της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια,
χωρίς να μειώνεται η απόδοση των κλιματιστικών, με χρήση τεχνητής
νοημοσύνης. Το 3ο βραβείο, μαζί με χρηματικό έπαθλο ύψους €4.000,
απονεμήθηκε στην ομάδα «The Place» για μια εφαρμογή που συμβάλλει
στη βελτιστοποίηση της συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων
μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
Δωρεάν ταξίδια σε κέντρα καινοτομίας του εξωτερικού κέρδισαν οι ομάδες
«Dogs’ Voice» με εφαρμογή για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων στην
πόλη και «Illumimatrix» για την εφαρμογή διαχείρισης οδοφωτισμού και
ρευματοκλοπής, ενώ πρόσθετο βραβείο και χρηματικό έπαθλο €2.000
απονεμήθηκε, με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Γιώργου
Πατούλη, στην ομάδα «3F FUED FOR FUEL», η οποία δημιούργησε ένα
μηχανάκι που χρησιμοποιεί τη ρακί ως καύσιμο.
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Πόση ακόμα… «νοσταλγία» αντέχουμε;

Οι κατασκευαστές, σε μια προσπάθειά τους να «πιάσουν» το κοινό με ηλικία 35-40+ ετών, συνεχίζουν
να κυκλοφορούν “remakes” συσκευών που μεσουρανούσαν προ εικοσαετίας, με πλέον πρόσφατο
παράδειγμα τη “μπανάνα” της Nokia, το 8110 (4G). Ωστόσο, οι τιμές τους είναι εξωφρενικά υψηλές για
feature phones και το ερώτημα είναι… πόσες «επαναλήψεις» αντέχουμε ακόμη;

Η γενικότερη τάση «νοσταλγίας» επικρατεί, όχι μόνο στην αγορά των smartphones,
αλλά σε πολλές κατηγορίες προϊόντων παγκοσμίως. Παλιά μοντέλα αυτοκινήτων και
παλιές, αγαπημένες ονομασίες τους αναβιώνουν, παλιές ταινίες και σειρές το ίδιο…
προσωπικά, κατανοώ τη στρατηγική αυτή,
η οποία προφανώς αποδίδει, όμως παλιές
συσκευές που επανακυκλοφορούν με σύγχρονα specs, αφ’ενός κρατάνε το ενδιαφέρον μας για πολύ λίγο και ελάχιστοι θα
τις αγοράσουμε, αφ’ετέρου μειώνουν την
retro αξία των ίδιων των συσκευών που
κάποτε αγαπήσαμε. Υπάρχει και μια σχετική
ρήση, άλλωστε. «Το πολύ το Κύριε Ελέησον, το βαριέται κι ο παπάς»…
Δημήτρης Σκιάννης
Η ιδέα του remake συσκευών ακούγεται ωραία, αλλά η πραγματικά δεν ενθουσιάζει πάντα. Ίσως γιατί η μόδα της επιστροφής στα παλιά, είτε πρόκειται για τάσεις της
μόδας, είτε για ταινίες, είτε για gadgets έχει
«πολυφορεθεί». Ωστόσο, αν μία καλή ιδέα
συνοδευτεί από ένα προϊόν που θα συνδυάζει επιτυχημένα τη νοσταλγία με την προσαρμογή στις τάσεις της εποχής, γιατί όχι,

μπορούμε να το αντέξουμε. Διαφορετικά,
μάλλον -μετά το πρώτο χαμόγελο καθώς
θα θυμηθούμε τα παλιά- θα το προσπεράσουμε.
Χριστίνα Κιτσάτη
Τα προϊόντα της κινητής τηλεφωνίας που
βασίζονται σε… περασμένες εποχές (διανθισμένα με ορισμένα «σύγχρονα» features),
εδώ και μερικούς μήνες κάνουν αρκετά αισθητή την παρουσία τους στον χώρο της
mobile τεχνολογίας, ακολουθώντας την
λογική του… «να θυμούνται οι παλιοί και
να μαθαίνουν οι νεότεροι». Αυτό κατά τη
γνώμη μου δεν είναι απαραιτήτως κακό, ωστόσο η τιμολόγηση τους σε αρκετές περιπτώσεις σε βάζει σε σκέψεις για την πραγματική αναγκαιότητα τους (από τη στιγμή
που με τα ίδια χρήματα μπορεί να αγοράσει ένα low-budget smartphone). Παρόλα
αυτά, σε αυτή τη φάση δεν θεωρώ ότι δεν
μπορεί να αντέξει τις συγκεκριμένες επαναλήψεις, καθώς είναι λίγες οι συσκευές που
αποτελούν σύγχρονες «κόπιες» των προγόνων τους. Όποτε καλοδεχόυμενα τα
nostalgia phones!

Για να είμαστε ακριβείς, η retromania στην
αγορά κινητής δεν έχει γενική ισχύ, αφού
φαίνεται να περιορίζεται σε συσκευές της
Nokia. Το δημοφιλές brand, που πλέον έχει αναλάβει να διαχειρίζεται η HMD, πασχίζει πολύ εδώ και χρόνια να παρουσιάσει ανταγωνιστικά smartphones. Παρ’όλο
που πλησιάζει αυτό το στόχο με τις τελευταίες προτάσεις της εταιρίας, αναμφίβολα η χρυσή εποχή των Φινλανδών ήταν τα feature phones… πρώτης γενιάς.
Δεν ξέρω αν το σκέφτηκαν κι εκείνοι έτσι, ως στρατηγική, όμως η επιστροφή των
«κλασικών» δεν έχει μόνο ρετρό αξία. Οι
πολύ απλοί χρήστες, κυρίως μεγαλύτερης
ηλικίας, «εκπαιδεύτηκαν» σε αυτές ακριβώς τις συσκευές, και τώρα αποτελεί σημαντική πρόκληση γι’αυτούς να μάθουν
το περίπλοκο UI ενός smart λειτουργικού
συστήματος. Έτσι, μία συσκευή που μοιάζει με το… παλιό καλό κινητό τους, αλλά
με πιο ευκρινή οθόνη και πιο εργονομικά
πλήκτρα, αποτελεί χαράς ευαγγέλιο. Αν υπάρξει μία βιώσιμη αγορά πλέον για τα
«remakes» θα είναι αυτή, και όχι τόσο οι
νοσταλγοί fans.

Πέτρος Κυπραίος

Δημήτρης Θωμαδάκης
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VAR και πράσινα άλογα…
Πάνω στο Μουντιάλ, έρχεται το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, να προκηρύξει το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Ποδοσφαίρου». Με την εγκατάσταση του συστήματος Video Assistant Referee
(VAR) στα ελληνικά γήπεδα, θα προσφέρει τη δυνατότητα της γρήγορης ανάλυσης
αμφισβητούμενων φάσεων στους αγώνες ποδοσφαίρου, μέσω της καταγραφής των
αγώνων από πολλαπλές κάμερες, υποβοηθώντας τους διαιτητές στις αποφάσεις
τους, σε μία προσπάθεια να αποκαταστήσει την εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου
σε διεθνές επίπεδο.
Βέβαια θα προτιμούσαμε να δούμε κάποιο από τα «εμβληματικά» έργα υποδομής,
όπως έχει αναφέρει και ο Υπουργός να υλοποιείται.
Η χώρα έχει σίγουρα μεγαλύτερες ανάγκες από το bar code στις εφημερίδες (την
εποχή που όλοι ενημερώνονται από το διαδίκτυο) ή το VAR, το οποίο ουδόλως θα
μειώσει το χουλιγκανισμό, γιατί πολύ απλά είναι μία αρρώστια της εποχής μας που
υπήρχε πάντα, αλλά τώρα εκφράζεται στη χειρότερη μορφή της.
Από την άλλη, καλό είναι να γίνονται κάποια -έστω και με λάθος προτεραιότητα- έργα,
γιατί πολύ απλά, έτσι θα μάθουμε να κάνουμε έργα…
Ας περάσουμε τώρα στα λόγια: μετά την ψηφιακή αναβάθμιση του ποδοσφαίρου,
μπαίνουμε πλέον και στη λεωφόρο του 5G!
Στον αυτοκινητόδρομο, για να είμαστε πιο ακριβείς, και συγκεκριμένα στον Διασυνοριακό Βαλκανικό Διάδρομο, μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας.
Στόχος είναι, το 5G να είναι το μέσο για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη
κινητικότητα.
Δεν θα δούμε βέβαια αυτοκινούμενα φορτηγά, αλλά η ταυτοποίηση των οχημάτων
μεταφορών, η τηλεμετρία και η ασφάλεια των μεταφορών θα δεχθεί σίγουρα μία θετική
ώθηση. Όταν και όποτε εφαρμοστεί!
Άντε λοιπόν με το καλό να το δούμε να δουλεύει κιόλας…
Β. Ξανθάκης
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ε συνεχή αναζήτηση μείωσης λειτουργικού κόστους, με
σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, βρίσκονται οι
μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.
Αυτή τη φορά, ο κρότος ακούστηκε από τη διοίκηση της
T-Systems, θυγατρική της Deutsche Telekom, η οποία
αποφάσισε την περικοπή 10.500 θέσεων εργασίας για χάρη του κόστους.
Όπως είναι σχεδόν αυτονόητο, οι περικοπές γίνονται σε Ευρωπαίους
υπαλλήλους, οι οποίοι είναι «ακριβοί» σε σχέση με άλλες αγορές εργασίας.
Και για του λόγου το αληθές, αρκετές από τις Ευρωπαϊκές απολύσεις θα
αναπληρωθούν από την απέραντη δεξαμενή εργατικού δυναμικού, που δεν

είναι άλλη από την Ινδία.
Είναι ίσως από τις μαζικότερες περικοπές προσωπικού σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, και σίγουρα θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα ορόσημο που
σηματοδοτεί τη δεύτερη φάση για τη μάχη της ανταγωνιστικότητας.
Η πρώτη φάση ήταν οι συγχωνεύσεις, οι οποίες πέτυχαν οικονομίες κλίμακας.
Η δεύτερη φάση ήταν οι περικοπές θέσεων εργασίας, και η τρίτη φαίνεται
είναι η αλλαγή εργασιακής δεξαμενής.
Άλλωστε όλα αυτά δεν είναι καινούρια. Τα έχουμε δει στην πληροφορική
με πρώτους διδάξαντες τους αμερικανικούς κολοσσούς. Και στα δικά μας
λοιπόν…

Με άλλα λόγια, όπως λέει και το άσμα «άσπρα
μούρα, μαύρα μούρα…»
Από την άλλη, ο γάμος είναι μία κάποια λύση,
γιατί την άλλη εναλλακτική δεν θέλει να τη σκέφτεται κανείς.

Για τον Σεπτέμβριο -μη σας πω και για αρχές
Οκτωβρίου- η κατάθεση των δεσμευτικών
προσφορών για την εξαγορά της Forthnet.

Και αφού εξασφαλίσαμε τα μπάνια του λαού, ως
προς την Forthnet, είπαμε «δεύτε λάβετε φως»
με «φώτιση» της ίνας και delivery στο σπίτι.

Σε κάθε περίπτωση, η τηλεπικοινωνιακή αγορά
παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις,
χωρίς κανείς ωστόσο να μπορεί να εκτιμήσει αν
έπειτα και από αυτή τη διαδικασία θα υπάρξει
τελικά συμφωνία εξαγοράς.
Ο λαός λέει την παροιμία «σαν θέλει η νύφη
και ο γαμπρός»… Εδώ ωστόσο μοιάζει να μη
θέλουν τόσο πολύ ούτε η νύφη ούτε ο γαμπρός,
ενώ ο πεθερός είναι όντως τύφλα και δεν βλέπει τα αυτονόητα, και ο κουμπάρος είναι μάλλον
αποτυχημένος…
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Σημασία έχει ότι όλοι πλέον βλέπουν την οπτική
ίνα σαν ευκαιρία. Οι πωλήσεις προσδοκούν στο
κουπόνι και το marketing στις εντυπώσεις…
«Σαν πας στην Καλαμάτα κι έρθεις με το καλό,
πες μου πως είναι το fiber, to fiber to the home»,
λέει το (τεχνολογικό) άσμα…
Κάτι μας λέει ότι η Cosmote θα κονταροχτυπηθεί εκεί με τη Wind, η οποία είχε περίπου
«υιοθετήσει», τεχνολογικά, την πόλη.

Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας
ζήτησαν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να
προχωρήσουν σε βάθος το νομικό και οικονομικό έλεγχο της εισηγμένης.
Κάποιοι καλοκαιριάτικα θα πρέπει να βγάλουν
το φίδι από την τρύπα... Και τους σκελετούς
από τις ντουλάπες, όπως χαρακτηριστικά είπε
συνάδελφος.

Σημειωτέον ότι εδώ και κάποιους μήνες έκανε
ντεμπούτο και το Wind Fiber Home, το event
που έστησε η Wind για να δείξει τι εστί fiber!

Η μάχη των εντυπώσεων είναι μεγάλη. Μόλις η Vodafone ανακοίνωσε ότι θα κάνει
συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει τη
δική της πρόταση, την Πέμπτη το απόγευμα
στο Βύρωνα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο
χώρο, η απάντηση από την Cosmote είναι
συνέντευξη Τύπου με το ίδιο θέμα την Τρίτη
το πρωί στο Παλαιό Φάληρο!
Γρήγορα αντανακλαστικά για ένα τόσο μεγάλο
μαγαζί… Πότε πρόλαβε και έκλεισε Τσαμάζ,
Παππά, Μαγκλάρα, αλλά και τον δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου είναι όντως μία απορία…
Εμείς πήγαμε και στα δύο events, γιατί μόνο
έτσι καταλαβαίνεις τη διαφορά!

Τώρα γιατί γίνεται αυτή η επιλογή, θα σας γελάσω, αν και υποψιάζομαι ότι -ως προς την
Καλαμάτα- ισχύει μία ατάκα που κυκλοφόρησε,
ότι δηλαδή «είδαν φωτισμένη ίνα και μπήκαν»!
Εξαιρετικό το νέο superstore του Πλαισίου στην
Αγία Παρασκευή. Μεγάλο, ωραίο και πολλά
σημεία εμπειρίας. Άλλο να στο λέμε δηλαδή
και άλλο να βλέπεις. Γι’αυτό μία βόλτα από
εκεί επιβάλλεται!
Εξαιρετικός και ο Κώστας όταν μίλησε για το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Πλαισίου,
που σύντομα κλείνει τα 50 χρόνια! Ο ανανεωμένος Γιώργος τον καμάρωνε, κάτι που «αναγκάζεται» να κάνει όλο και πιο συχνά, βλέποντας
τις επιδόσεις του υιού! Το μήλο κάτω απ’ τη
μηλιά!

Τον Γιάννη επέλεξαν και η MLS, που σε κάθε
περίπτωση έχει αποδείξει πόσο άξια πρεσβεύει
τη χώρα μας στη διεθνή σκηνή, αλλά και ο ΕΟΤ
για το διαφημιστικό του spot.

Όπως σας είχαμε προϊδεάσει, δεν είχε λευκές συσκευές, όπως περίμεναν πολλοί. Το
καλό πράγμα αργεί να γίνει…
Ο Παππάς ήταν στην Πάτρα, σε συνέδριο της
εφημερίδας Πελοπόννησος, ως εκπρόσωπος
της κυβέρνησης. Μίλησε την Παρασκευή το
πρωί στο συνέδριο και του απάντησε κλασικά
μετά η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Αυτό το δίδυμο έχει πολύ πλάκα τελικά… Σε λίγο θα λέμε
ότι «τσακώνονται σαν τον Νίκο με την Άννα»!
BTW, ρούμπωσε ο Κυρανάκης τον Στάικο στην
τηλέοραση! Ο μεν έλεγε ότι έκανε ρεκόρ 10ετίας στις επενδύσεις, αλλά όταν ο Κυρανάκης
του είπε «πείτε μου μόνο μία» δεν ήξερε να
αναφέρει ούτε μία από μνήμης.
Δεν ξέρω τι είναι πιο τραγικό: Να μην έχει γίνει
καμία επένδυση ή ο επί 4-ετία καθ’ύλην αρμόδιος να μη γνωρίζει τις όποιες επενδύσεις
έχουν γίνει (αν έχουν γίνει…)

Έκλεισε -μετά την έγκριση της ΕΕΤΤ- οριστικά
και το θέμα Vodafone - Cyta με την υπογραφή
της τελικής συμφωνίας. Με το καλό!
Λέτε να γίνουμε Εσθονία; Στη Διαύγεια βγήκε σύμβαση για μελέτη, αναφορικά με το mgovernment. Είμαστε βέβαιοι ότι ο Γιάννης θα
αξιοποιήσει την πείρα του, θα βάλει τα δυνατά
του και θα κάνει καλή δουλειά…
Πολύ δυνατή η ΗΡ που έχει βγει με τρελές
προσφορές και είναι πρώτη σε πωλήσεις υπολογιστών και εκτυπωτών στην Ελλάδα. Όλα
δείχνουν ότι δεν θα πέσει εύκολα από την πρώτη θέση τα επόμενα χρόνια.
Ποιο πρώην στέλεχος της αγοράς φημολογείται
ότι εμπλέκεται στην ιστορία με τον Ταϊλανδό
που έρχεται στον Παναθηναϊκό;
Μεγάλο έργο Πληροφορικής στο πλαίσιο του
Ψηφιακού Μετασχηματισμού για το Ταμείο Εθνικής Ασφάλισης του Μαρόκο, αναλαμβάνει η
IntraSoft International.
Πρόκειται για έργο - ορόσημο για την IntraSoft,
καθώς επεκτείνει την παγκόσμια παρουσία της
στην αγορά συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
και ασφάλισης υγείας, βασισμένη στη μοναδική
τεχνογνωσία της.

Στην τηλεοπτική πλατφόρμα της Cosmote
TV ως το 2020 τα δικαιώματα για την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση του NBA,
του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ
στον πλανήτη.
Ωραία η φάση με τον Αντετοκούνμπο στο εξώφυλλο του ΝΒΑ 2Κ19. Μεγάλη τιμή να είσαι ο
πρώτος μη Αμερικανός μπασκετμπολίστας που
φιλοξενείται στο εξώφυλλο του συγκεκριμένου
video game, το οποίο είναι και το πιο δημοφιλές
όσον αφορά στο μπάσκετ.

Στους κορυφαίους παγκοσμίως για τις επιδόσεις
του σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, συγκαταλέγεται ΟΤΕ, σύμφωνα με τον δείκτη «Vigeo Eiris
Best Emerging Markets Performers», όντας η
μοναδική ελληνική συμμετοχή.

Αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 23,8%, δημιουργώντας υψηλό ιστορικό πωλήσεων από
την ίδρυσή της και αύξηση κερδών κατά 18%,
κατέγραψε η Space Hellas για το 2017.
Ως τις 13 Ιουλίου η προθεσμία συμμετοχής των
ενδιαφερόμενων εταιρειών στο νέο διαγωνισμό
της ΚτΠ για πληροφορικό σύστημα άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων.
Η Vodafone ανακοίνωσε την εμπορική διάθεση
του Smart Business, της πιο ολοκληρωμένης
πρότασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των
μικρών επιχειρήσεων.

Ενίσχυση του επενδυτικού πλάνου για το
έτος 2018 - 2019 και αύξηση στα οικονομικά μεγέθη για το 2017-2018, κατέγραψε
ο Κωτσόβολος.
Ο Βασιλάκος δείχνει άξιος συνεχιστής του Αθανασόπουλου και γενικά έκανε πολύ καλή εντύπωση.
Χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για το Πλαίσιο
και τα λευκά, απάντησε με απόλυτη ετοιμότητα:
«μα, εμείς θέλουμε τον σοβαρό ανταγωνισμό»…
Σημειώστε ότι στο τρέχον οικονομικό έτος δείχνουν έτοιμοι να πλησιάσουν το μισό δισ. ευρώ
σε τζίρο…
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επίσης ήταν η διαπίστωση ότι οι αλυσίδες είναι πλέον αυτές που
προτιμούν οι Έλληνες καταναλωτές για να αγοράζουν smartphones.
Τάση που είχε διαφανεί εδώ και 2-3 χρόνια, αλλά
πλέον αρχίζει να χτίζεται μεγάλη διαφορά.
Απομένει να δούμε αν τελικά θα κάνουν κάτι οι
πάροχοι με τα δίκτυα τους ή αν απλά θα παραμείνουν ως σημεία εξυπηρέτησης πελατών.
Η δημοφιλής υπηρεσία «Beat», ανακοίνωσε την
επέκταση της δραστηριότητας της σε ακόμα μία
πόλη της Νότιας Αμερικής, και συγκεκριμένα
στη Μπογκοτά της Κολομβίας… Well done, Νίκο!
Ευτυχώς που υπάρχει και το «Beat» για να αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι, και να ξεχνάμε ότι τα
περισσότερα πράγματα σε αυτή τη χώρα είναι…
«μπιτ για μπιτ»!
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POINT OF VIEW

Mobile data…
με το σταγονόμετρο!

Γράφει ο
Δημήτρης
Θωμαδάκης

Έφτασαν αισίως οι μέρες και των φετινών καλοκαιρινών
διακοπών. Ακολουθώντας τις συνήθειες των… νέων καιρών και νέων ηθών, το πακετάρισμα περιλαμβάνει λιγότερα
ρούχα και περισσότερα gadgets. Στην εποχή του IoT όμως
(ή έστω στο preview αυτής, εν Ελλάδι), τα gadgets από
μόνα τους δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, αν δεν είναι και
διασυνδεδεμένα. Έτσι, εκτός από ένα καλό πλάνο ταξιδιού,
χρειαζόμαστε και ένα αντίστοιχα καλό πλάνο για mobile
data. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αυτό θα πρέπει να
περιλαμβάνει πολλαπλά πακέτα ή ένα καλά οργανωμένο
οικογενειακό. Στην Ελλάδα, αυτό το κομμάτι της αγοράς
-δυστυχώς- κινείται με απελπιστικά αργούς ρυθμούς,
συγκριτικά με τη… «mainstream» Ευρώπη. Βέβαια, αυτήν
την περίοδο, όλα τα δίκτυα κάνουν πλέον προσφορές για
αρκετά Gigabytes σε δελεαστικές τιμές (αυτό όμως δεν θα
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το θίξουμε σε αυτήν τη φάση, καθώς είναι και σε κάποιο
βαθμό υποκειμενικό). Το θέμα είναι ότι δεν θα έπρεπε καν
να τις χρειαζόμασταν. Ο στόχος θα έπρεπε να ήταν η πλήρης κάλυψη των αναγκών του χρήστη από το κύριο συμβόλαιο κινητής, χωρίς να πρέπει να καταφεύγει σε επιπλέον
υπηρεσίες και χρεώσεις. Για να μη μιλήσουμε σχετικά με
την ανάγκη για πρόσθετες κάρτες SIM και συσκευές, στις
περιπτώσεις των USB dongles ή των wireless modems. Ας
πάρουμε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την αγορά της
Αγγλίας, στην κατηγορία παγίου των 35-40€ (ναι, ευρώ…
for your convenience), μιλώντας πάντα για πλήρη συμβόλαια, όχι data-only. Χαρακτηριστικά, η EE δίνει 40GB ενώ η
Three 100GB το μήνα. Συγκριτικά, στην Ελλάδα, η Cosmote
δίνει 12GB με 242€, η Vodafone 8GB με 129€ και η Wind
5GB με 59€ (με μία light στρογγυλοποίηση τιμών). Κάπως

έτσι έχει δημιουργηθεί μία κατάσταση, όπου τα mobile data
αντιμετωπίζονται σαν «χρυσός» και όχι σαν καταναλωτικό
προϊόν. Οι πάροχοι είτε δεν εννοούν να καταλάβουν ότι
η συγκεκριμένη αγορά δεν είναι πια εξεζητημένη, είτε
όντως απολαμβάνουν τόσα πολλά έσοδα ώστε δεν τους
συμφέρει να αλλάξουν τα… δεδομένα (pun intended).
Αυτό όμως δεν έχει μόνο οικονομικές επιπτώσεις στους
χρήστες. Πολλοί παραμένουν «φοβισμένοι» ακόμα και στο
άκουσμα των mobile data, και το πρώτο που κάνουν είναι
να ζητούν την απενεργοποίηση της σχετικής πρόσβασης
από τη συσκευή τους. Μάλιστα, αρκετοί το κάνουν ακόμα κι
αν έχουν smartphone, γεγονός απίστευτα οξύμωρο. Έτσι,
παραμένουν ανεκπαίδευτοι σε πολλές υπηρεσίες που θα
τους βοηθούσαν στην καθημερινότητα τους και οι οποίες
δεν απαιτούν κατανάλωση μεγάλου όγκου δεδομένων.
Τυπικό παράδειγμα η πλοήγηση μέσω χαρτών και GPS. Αν
είστε οδηγοί, σκεφτείτε πόσους ανθρώπους έχετε δει στα
αυτοκίνητά τους, οι οποίοι πηγαίνουν με 20 χλμ/ω απλά και
μόνο επειδή ψάχνουν «με το μάτι» το σημείο όπου πρέπει
να στρίψουν. Το πιθανότερο είναι ότι οι περισσότεροι έχουν
smartphone με δωρεάν εφαρμογή χαρτών, αλλά δεν είναι
σωστά ενημερωμένοι ώστε να το χρησιμοποιήσουν, καθώς
έχουν ως status quo ότι «mobile data = άδειο πορτοφόλι».
Όχι ότι έχουν άδικο, ειδικά αν δε μπορούν να πληρώσουν
μεγάλο πάγιο. Στα οικονομικά προγράμματα, η Cosmote
δίνει 100MB με 23€, η Vodafone 50MB με 32€ και η Wind
300MB με 20€ (πάλι κατά προσέγγιση - επισκεφτείτε τα

επίσημα sites για απόλυτες λεπτομέρειες). Αντίστοιχα στην
Αγγλία, στην κατηγορία των 10-15€ (ναι, πάλι ευρώ, δεν
θα σας βάλουμε να κάνετε μετατροπές) η EE δίνει 250MB
και η Three 500MB. Σε περίπτωση λοιπόν που βρίσκεστε
σε θέση να επηρεάσετε την τιμολογιακή πολιτική κάποιου
ελληνικού παρόχου, σκεφτείτε το εξής: τη θέση της αγοράς
mobile εφαρμογών, πριν και μετά το AppStore της Apple.
Είναι λειτουργικό, δοκιμασμένο και επιτυχημένο το μοντέλο
κατά το οποίο μία δημοφιλής υπηρεσία αποφέρει αισθητά
μεγαλύτερα έσοδα, όταν προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή
ώστε να είναι προσβάσιμη από περισσότερους πελάτες.
Κάπου έχουμε χαθεί στη μετάφραση, ή όπως έλεγε μία
ατάκα σε κάποιο σήριαλ, έχει χαθεί τελείως η επικοινωνία
(ξανά, pun intended). Τα πακέτα mobile data δεν πρέπει να
έχουν ως σκοπό να συμπληρώσουν τα κενά των συμβολαίων. Αντίθετα, οφείλουν να παρέχουν περισσότερο όγκο δεδομένων σε όσους κάνουν πολλή δουλειά εκτός γραφείου
/ σπιτιού, ή έστω σε όσους για οποιονδήποτε λόγο κάνουν
μεγάλη κατανάλωση δεδομένων. Αυτή είναι η σωστή αγορά
όπου ανήκουν. Αυτό που συμβαίνει τώρα θυμίζει τη γνωστή
ιστορία με τα σχολεία και τα φροντιστήρια στην ελληνική
πραγματικότητα. Παρ’όλο που, όπως είπαμε, η κατάσταση
βελτιώνεται σταδιακά, αυτά τα στάδια είναι πολύ μικρά
ώστε δεν κάνουν ουσιαστική διαφορά. Μετά όμως, μην
παραπονιόμαστε για την κατάταξη στον DESI, για ψηφιακό
αναλφαβητισμό, και γενικά για στατιστικά όπου η Ελλάδα
«κερδίζει» τη θέση του ουραγού…
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Στέλιος Πετρίδης
ΓΕΝΙΚΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ, GR.EC.A.
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.) αποτελεί το όργανο
και τη φωνή των Ελληνικών Επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο
του e-Επιχειρείν. Όντας ένα σημείο αναφοράς, όλες οι επιχειρήσεις / μέλη έχουν τη
δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για τις εξελίξεις και να λαμβάνουν στατιστικά
στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία τις βοηθούν να λάβουν αποφάσεις
σύμφωνα με την επικαιρότητα. Το σήμα GR.EC.A., διασφαλίζει την αποδοχή και
την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας από όλες τις εταιρείες που είναι μέλη. Στο
«τιμόνι» του συνδέσμου, βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό ένα στέλεχος με τεράστια
εμπειρία στους τομείς του marketing, του eCommerce και της τεχνολογίας εν γένει,
με πρωταρχικό του στόχο, να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τον GR.EC.A. σαν
σύνδεσμο, που αριθμεί πλέον περισσότερα από 350 μέλη.



Συνέντευξη στον
Ανδρέα Καραντώνη
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I.C.: Αναλάβατε πρόσφατα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή
στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Πώς θα
αξιολογούσατε την ως τώρα πορεία του GR.EC.A.;
Σ.Π.: Ο Σύνδεσμος, στα μόλις 6 χρονιά λειτουργίας του,
έθεσε τις σωστές βάσεις για να σχεδιαστούν οι τέσσερις
άξονες λειτουργίας του (αξιοπιστία, εκπαίδευση / ενημέρωση, απόκτηση φωνής και networking) και πλέον είναι
στο στάδιο της ανάπτυξης τους μέσω της εξωστρέφειας.
Κατάφερε να χτίσει επιτυχημένες σχέσεις διαλόγου και
δομές συνεργασίας με όλα τα θεσμικά όργανα και τους
φορείς που εφάπτονται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο της
Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας.
Με την προσχώρηση της στον eCommerce Europe, η Ελλάδα, μέσω του GR.EC.A., βρέθηκε και βρίσκεται πλέον
στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για τον κλάδο
του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Έχοντας ως παρακαταθήκη και κληρονομιά όλα τα παραπάνω, που κερδήθηκαν με πολύ κόπο από μια χούφτα
ανθρώπους, θεωρώ ότι έχουμε πολύ ισχυρά θεμέλια για
να οικοδομήσουμε το αύριο στον τομέα του ηλεκτρονικού
επιχειρείν στη χώρα μας.

την οποία ο Έλληνας καταναλωτής αρχίζει να εμφανίζεται
πιο σίγουρος για τις αγορές μέσω Διαδικτύου, παρά το
γεγονός ότι αποτελούσε έναν από τους πιο δύσπιστους
αγοραστές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Αυτά τα νέα δεδομένα λοιπόν, που δημιουργούνται, σε
μεγάλο βαθμό και με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχοντας ως αποτέλεσμα να απαριθμούμε περισσότερα από
7.500 ηλεκτρονικά καταστήματα στην χώρα μας, ενώ
ολοένα και περισσότερες εταιρείες εισέρχονται στον
χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, αφού αντιλαμβάνονται
τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση
των ηλεκτρονικών μέσων και υπηρεσιών.
Σήμερα περισσότεροι από 3,5 εκ. Έλληνες αγοράζουν
online προϊόντα & υπηρεσίες συνολικής αξίας 4,5 - 5 δισ.
ευρώ το χρόνο. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, που έχουν αναδειχθεί
από τις online αγορές των Ελλήνων καταναλωτών, είναι
οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ένδυση - υπόδηση, προϊόντα
τεχνολογίας, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, βιβλία,
εισιτήρια θεαμάτων & εκδηλώσεων, και φυσικά η παραγγελία έτοιμου φαγητού!

I.C.: Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στον κλάδο του
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στη χώρα μας;
Σ.Π.: Έχουμε την τύχη να υπηρετούμε έναν κλάδο, αυτόν
του ηλεκτρονικού εμπορίου, που παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διανύει η χώρα μας, παρουσιάζει
διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης.
Παράλληλα, παρατηρούμε πολλές νέες καταναλωτικές
τάσεις να διαμορφώνονται, με πιο σημαντική αυτή κατά

I.C.: Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της
ελληνικής αγοράς;
Σ.Π.: Νομίζω ότι είναι προφανή τα μειονεκτήματα, όπως
το μέγεθος της Ελληνικής αγοράς, για παράδειγμα πληθυσμιακά είμαστε σημαντικά μικρότεροι σε σχέση με τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό επίσης αντανακλάται
και στο τζίρο του κλάδου, έναντι του online τζίρoυ άλλων
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Από τον Ιούνιο του
2017 ο Σύνδεσμος
ανήκει στα Ιδρυτικά
μέλη του Global
Ecommerce
Trustmark.
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Περισσότεροι από
3,5 εκ. Έλληνες
αγοράζουν
online προϊόντα
& υπηρεσίες
συνολικής αξίας
4,5 - 5 δισ. ευρώ το
χρόνο.

χωρών. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η διείσδυση της
ευρυζωνικότητας στην χώρα μας, που υπολείπεται σε
σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και το πιο σημαντικό οι
ανθρώπινοι πόροι. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, σε μία
χρονική στιγμή που η ανεργία αγγίζει υψηλά ποσοστά, στο
ηλεκτρονικό εμπόριο υπάρχει έλλειψη σε ανθρώπους.
Οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας αυξάνονται με γοργούς
ρυθμούς, και θα συνεχίσουν να αυξάνονται εκθετικά,
κάτι που αποτυπώνεται στο γεγονός ότι ακόμη και σήμερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται ότι πασχίζει να
ακολουθήσει τους ρυθμούς αύξησης της ζήτησης για το
ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου.
Το κυριότερο πλεονέκτημα της ελληνικής αγοράς είναι
η παρουσία πληθώρας προϊόντων και υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας, και μάλιστα σε συμφέρουσες τιμές για
τον διεθνή καταναλωτή.
Το μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν εκμεταλλεύεται
ακόμη ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του διαδικτύου, την παγκόσμια αγορά. Στο πλαίσιο της συνολικής
εσωστρέφειας που υπήρχε στη χώρα μας τα τελευταία
χρόνια, ελάχιστες επιχειρήσεις εκμεταλλεύτηκαν την
άμεση πρόσβαση που δίνει το Διαδίκτυο σε άλλες αγορές.
Υπάρχουν εργαλεία και τεχνολογίες σήμερα, που είναι σε
θέση να προσφέρουν νέους τρόπους για να εξαπλωθούν
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σε διεθνές επίπεδο τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, που πουλάνε προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες.
Η στροφή προς τις αγορές του εξωτερικού θεωρείται ως
η ενδεδειγμένη στρατηγική για την περαιτέρω ανάπτυξη
των ελληνικών e-shops.
I.C.: Από τα τέλη του 2016 έχει μπει σε εμπορική διάθεση
το Σήμα Αξιοπιστίας για το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Εμπόριο
- GR.EC.A. Trustmark. Ποια ήταν η ανάγκη που οδήγησε στη
δημιουργία αυτού του σήματος;
Σ.Π.: Η ανάγκη αναδείχθηκε μέσα από τις έρευνες καταναλωτών, όταν για πρώτη φορά, το σημαντικότερο για
όλους κριτήριο επιλογής ηλεκτρονικού καταστήματος
«χαμηλές τιμές & προσφορές» έχασε την πρωτοκαθεδρία
του μετά από σειρά ετών. Το κυριότερο κριτήριο σήμερα
επιλογής ηλεκτρονικού καταστήματος είναι αυτό που
ονομάζουμε «ασφάλεια & αξιοπιστία».
Τότε ακριβώς ήταν η στιγμή που διαγνώστηκε αυτή η
ανάγκη και αναλάβαμε δράση. Συγκεκριμένα, ύστερα
από δυόμισι χρόνια μελέτης και έρευνας, εργασίας και
πιλοτικής λειτουργίας, το Σήμα Αξιοπιστίας για το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Εμπόριο βρίσκεται από τα τέλη του
2016 σε κανονική λειτουργία και διάθεση. Ο GR.EC.A.,
με την επιστημονική υποστήριξη του ELTRUN, και την
τεχνική υλοποίηση της Phaistos Networks, πραγματο-

ποίησε περισσότερες από 160 αξιολογήσεις ελληνικών
ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσα στο 2017, και σήμερα
πάνω από 110 eShops διαθέτουν το GR.EC.A. Trustmark
στο site τους. Μία πρώτη αποτίμηση είναι πως το GR.EC.A.
Trustmark, πέτυχε τον αρχικό του στόχο, ο οποίος ήταν
να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των
καταναλωτών.
Το Σήμα Αξιοπιστίας έχει την υποστήριξη αρκετών εμπορικών φορέων, αλλά και της Πολιτείας, ειδικότερα δε της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, με την οποία βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία
και συνεργασία.
Παράλληλα είναι εγκεκριμένο από τον ECommerce
Europe, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα εξωστρέφειας, καθώς ανοίγει νέους επιχειρηματικούς διασυνοριακούς δρόμους για τα ελληνικά eShops. Μάλιστα,
ο Σύνδεσμος έχει να επιδείξει μία σημαντική διάκριση σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, αφού η στρατηγική και η τεχνική
υλοποίηση του GR.EC.A. Trustmark κέρδισε τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του Ecommerce
Europe και πλέον ο GR.EC.A. έχει το δικαίωμα να αποδίδει
το Ecommerce Europe Trustmark απευθείας μαζί με το
Ελληνικό Σήμα Αξιοπιστίας. Επιπρόσθετα, ο Ecommerce
Europe ανέδειξε το GR.EC.A. Trustmark ως βέλτιστη πρακτική ανάμεσα στα υπόλοιπα Associations. Τέλος, από τον
Ιούνιο του 2017, ο Σύνδεσμος ανήκει στα Ιδρυτικά μέλη
του Global Ecommerce Trustmark.
I.C.: Πως λοιπόν ωφελείται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, με
το να φέρει τη σχετική σήμανση, και ποια είναι η διαδικασία
απόκτησης της;
Σ.Π.: Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έρευνα ηλεκτρονικού εμπορίου από το Eltrun.gr, οι Έλληνες χρήστες
εμπιστεύονται και αγοράζουν από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, όταν: προσφέρει ασφαλή τρόπο πληρωμής, είναι
πιστοποιημένο από γνωστό, ανεξάρτητο φορέα, και έχει
ξεκάθαρους όρους χρήσης.
Το GR.EC.A. Trustmark δημιουργήθηκε από την ανάγκη
τόσο για αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις
διαδικτυακές αγορές (το 70% των online καταναλωτών
αισθάνεται ανασφάλεια και αποτελεί τον βασικό παράγοντα ανάσχεσης της ανάπτυξης του eCommerce στη
χώρα μας) όσο και διαφοροποίησης των ηλεκτρονικών
καταστημάτων που λειτουργούν με διαφάνεια, σέβονται
τον πελάτη και τους κανόνες της αγοράς, και επενδύουν
συστηματικά στο eCommerce.
Το Σήμα Αξιοπιστίας GR.EC.A. Trustmark βοήθα τον
χρήστη να ξεπεράσει τις αμφιβολίες και ανησυχίες του,
εξασφαλίζοντας μέσω της πιστοποίησης των e-shops
ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον ολοκλήρωσης της

παραγγελίας του και των αγορών του.
Η απόδοση του σήματος GR.EC.A. Trustmark πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο στα καταστήματα που
πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια, αρκεί να κάνουν μια
αίτηση στο trustmark.gr για να ξεκινήσει η διαδικασία
αξιολόγησης. Εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς την αξιολόγηση, λαμβάνουν το σήμα, το οποίο είναι γραμμένο
σε κώδικα και ενσωματώνεται στο eShop.
Λόγω των αυστηρών κριτηρίων απόκτησης της πιστοποίησης, μόνο το 60% των ηλεκτρονικών καταστημάτων που
έχουν αξιολογηθεί έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία με
επιτυχία, ενώ το υπόλοιπο 40% λαμβάνει μία αναφορά
(report) με προτεινόμενες υποδείξεις προκειμένου να
διορθώσουν συγκεκριμένα σημεία της λειτουργίας τους
και να πιστοποιηθούν.
Τέλος, κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα που έχει αξιολογηθεί
θετικά, εκτός του Σήματος Αξιοπιστίας για το Ελληνικό
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, λαμβάνει άμεσα και το Πανευρωπαϊκό Σήμα Αξιοπιστίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Τα
πιστοποιημένα ηλεκτρονικά καταστήματα λαμβάνουν
ένα δυναμικό κώδικα, ο οποίος εμπεριέχει αμφότερα τα
δύο trustmarks.
Η διαδικασία αξιολόγησης είναι δωρεάν για τα μέλη του
GR.EC.A.
I.C.: Ως GR.EC.A., ποιο θέμα που απασχολεί τον κλάδο
βρίσκεται υψηλότερα στην ατζέντα σας;
Σ.Π.: Αδιαμφισβήτητα είναι δύο θέματα άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους: το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο
και η αξιοπιστία των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Το
διασυνοριακό εμπόριο λιανικής, προσφέρει κατά μέσο
όρο ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι
στην πλειονότητα των άλλων αγορών λιανικής.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο εκτός συνόρων, προβλέπεται ότι
θα αυξηθεί με διπλάσιο ρυθμό, έναντι του εσωτερικού
ηλεκτρονικού εμπορίου (CAGR: 25%) μέχρι το 2020.
Αξίζει επίσης να αναφερθούμε στις ευκαιρίες που προκύπτουν από προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με υψηλότερο κόστος ανά παραγγελία,
που αποτελούν ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό των
παραγγελιών στις διασυνοριακές συναλλαγές. Ένας λοιπόν από τους σημαντικότερους στόχους του GR.EC.A.
είναι να αναδείξουμε το επόμενο διάστημα αυτές τις
σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, για τους εμπόρους
λιανικής και τους κατασκευαστές, που προσφέρει το
εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου,
σε διεθνές επίπεδο.
Από την άλλη, το θέμα της αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών
καταστημάτων έχει αναδειχθεί ως ζωτικής σημασίας από
το καταναλωτικό κοινό, σύμφωνα με τις έρευνες που
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έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αρκεί μία γρήγορη
επίσκεψη στα δημοφιλή forums για να καταλάβετε ακριβώς την ουσία και το μέγεθος του θέματος που απασχολεί
τους online καταναλωτές.
Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή απέναντι στο ηλεκτρονικό κατάστημα, και η αξιοπιστία που αυτό αποπνέει,
αποτελούν κάποια από τα βασικά κριτήρια επιλογής του,
και αγοράς από αυτό.
Αποτελεί λοιπόν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης η εξασφάλιση διαφάνειας και αξιοπιστίας για τον καταναλωτή,
σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν άμεσα τον ίδιο, και
σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Πάνω
σε αυτό τον άξονα έχουμε σκοπό να κινηθούμε το επόμενο
διάστημα, έχοντας ως αιχμή του δόρατος το Σήμα Αξιο-

Περισσότερες από
160 αξιολογήσεις
ελληνικών
ηλεκτρονικών
καταστημάτων μέσα
στο 2017, με πάνω
από 110 eShops να
διαθέτουν το σήμα.
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πιστίας για το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το οποίο
σκοπεύουμε να το ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο.
I.C.: Στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που
είχατε μέσα στον Ιούνιο, εκλέχθηκε και η νέα ηγεσία του
GR.EC.A. Πείτε μας δυο λόγια για το έργο των νέων επικεφαλής.
Σ.Π.: Ο GR.EC.A. απαρτίζεται και διοικείται από 9-μελές
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε στη Γενική
Συνέλευση του Συνδέσμου, που έλαβε χώρα στις 20 Ιουνίου 2018 και εκπροσωπείται από την Πρόεδρο Κατερίνα
Φραϊδάκη (ELTRUN) και τον Μάκη Σαββίδη (oroloi.gr) ο
οποίος κατέχει την θέση του Αντιπρόεδρού του Δ.Σ.
Η Κορίνα Παλαμίδη (Media Markt) ασκεί τον ρόλο του

Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου, ενώ o Γιώργος Αυγουστίδης (skroutz.gr) έχει την θέση του Ταμία.
Τα υπόλοιπα Μέλη που απαρτίζουν του Δ.Σ. του Ελληνικού
Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι ο Αλέξανδρος
Λεούσης (snatch.gr), o Γιάννης Γεωργίαδης (yolenis.com),
o Νίκος Βαρβαδούκας (cosmossport.gr), ο Παναγιώτης
Γκεζερλής (Convert Group) και o Ευάγγελος Κοτσώνης
(e-satisfaction.com).
Όλα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν σε συγκεκριμένες Ομάδες Εργασίας, έχοντας ως βασικό στόχο τη διαμόρφωση
εθνικών στρατηγικών προτεραιοτήτων, και την ενίσχυση
της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας.
Έχοντας ως άξονα τον παραπάνω βασικό σκοπό και την
εξυπηρέτηση του, ο Σύνδεσμος δημιούργησε τις ακόλουθες Ομάδες Εργασίας, οι οποίες είναι οι εξής: 1)
Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Καταστημάτων - Trustmark,
2) Διασυνοριακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Εξωστρέφεια,
3) Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής
επιχειρηματικότητας (ΕΣΠΑ - HORIZON 2020) και 4) Εκπαίδευση του κλάδου και του καταναλωτικού κοινού.
I.C.: Έχοντας διατελέσει στέλεχος στους τρεις μεγαλύτερους εγχώριους Τηλεπικοινωνιακούς παίκτες, θα θέλαμε,
κλείνοντας, ένα σχόλιο για το μέλλον του κλάδου στην
Ελλάδα.

Σ.Π.: Σε συνθήκες της πλέον μακροχρόνιας και βαθιάς
οικονομικής ύφεσης που γνώρισε ποτέ η χώρα μας στη
σύγχρονη ιστορία της, λίγες είναι εκείνες οι σταθερές
που διατηρούν ακόμα τη συνεισφορά τους στην εθνική
οικονομία. Μία από αυτές είναι ο κλάδος των κινητών επικοινωνιών, ο οποίος έχει μετασχηματιστεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, ακολουθώντας τις παγκόσμιες εξελίξεις
της βιομηχανίας αυτής. Ως αποτέλεσμα, οι πάροχοι έχουν
ξεκινήσει να επανατοποθετούνται στρατηγικά ως πάροχοι
ψηφιακών υπηρεσιών ή ακόμη και να εισέρχονται σε νέες
αγορές, όπως το κινητό εμπόριο, οι κινητές πληρωμές, η
διαφήμιση, οι υπηρεσίες M2M, οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής,
οι υπηρεσίες περιεχομένου και πλούσιας επικοινωνίας
(RCS), η ψηφιακή ασφάλεια, το cloud computing κ.ά.
Βλέπουμε λοιπόν ότι το DNA τους, αλλάζει, με στόχο
να μπορέσουν να υποδεχθούν υπηρεσίες στηριζόμενες
πάνω στην επανάσταση της τεχνολογίας και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στο portfolio των υπηρεσιών
τους, όπως την επιτήρηση μέσω video και smart home
living , τους έξυπνους μετρητές, τα έξυπνα αυτοκίνητα
και τις τηλεματικές υπηρεσίες, τον εντοπισμό δεμάτων
και ζώων, τις υπηρεσίες ψηφιακής υγείας, τις υπηρεσίες
ψηφιακού χρήματος, υπηρεσίες για τον αγροτικό τομέα,
και υπηρεσίες έξυπνης και ασφαλούς πόλης (smart city
/ safe city), και πολλά άλλα.

Στέλιος Πετρίδης
Ο Στέλιος Πετρίδης είναι Γενικός Διευθυντής του GR.EC.A.
O ίδιος δραστηριοποιείται στο χώρο του ηλεκτρονικού
εμπορίου και της τεχνολογίας γενικότερα, για περισσότερο
από μία δεκαετία, έχοντας υλοποιήσει μερικά από τα μεγαλύτερα projects της Ελληνικής αγοράς. Ξεκίνησε τη σχέση
του με το web ως hobby το 2007, στην αγορά του online
betting, ενώ αργότερα ανέλαβε την θέση του eCommerce
Manager στη Wind Hellas, βοηθώντας στην έναρξη των
wind.gr, f2g.gr, και myq.gr και την καθιέρωση των online
πωλήσεων ως σημαντικό μερίδιο στις συνολικές πωλήσεις
της εταιρείας. Είχε διατελέσει στέλεχος marketing και
πωλήσεων σε επιχειρήσεις του κλάδου της τεχνολογίας και
των τηλεπικοινωνιών (Vodafone, Cosmote, Wind, Atcom),
μεταξύ άλλων επαγγελματικών θέσεων. Πριν την ανάληψη
των καθηκόντων του στον GR.EC.A., o Στέλιος Πετρίδης
κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην Converge ICT,
ενός αναπτυσσόμενου eCommerce agency που κατέχοντας
ένα πολύ στιβαρό τεχνολογικό background, από το 2006,
έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει μερικά από τα πιο δημοφιλή
brands της ελληνικής αγοράς, Παράλληλα, συμμετείχε σε
διάφορα digital projects , παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται γύρω από το eCommerce &
το digital marketing.
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GRECA TRUSTMARK: Το σήμα
αξιοπιστίας που ενισχύει την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών

Τι είναι το GRECA Trustmark
Το GRECA Trustmark είναι ένα Σήμα Αξιοπιστίας που έχει
διττό σκοπό. Αφενός, επιδιώκει να βοηθήσει τα ηλεκτρονικά
καταστήματα να πιστοποιηθούν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
νομοθεσία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όπως αυτό θεσπίστηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Αφετέρου αποτελεί διαβεβαίωση και εγγύηση προς τους
καταναλωτές που επισκέπτονται το εκάστοτε πιστοποιημένο
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ηλεκτρονικό κατάστημα, ότι τηρεί πλήρως τη νομοθεσία,
τις βέλτιστες πρακτικές και τον Κώδικα Δεοντολογίας,
ενισχύοντας σε μέγιστο βαθμό το αίσθημα ασφάλειας και
εμπιστοσύνης στις online αγορές.
Το Σήμα Αξιοπιστίας έχει την υποστήριξη αρκετών εμπορικών φορέων, αλλά και της Πολιτείας, ειδικότερα δε της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή,
με την οποία ο GRECA βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία
και συνεργασία.

Παράλληλα, είναι εγκεκριμένο από τον ECommerce Europe,
γεγονός που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα εξωστρέφειας, καθώς ανοίγει νέους επιχειρηματικούς διασυνοριακούς
δρόμους για τα ελληνικά eShops.

Γιατί δημιουργήθηκε το GRECA
Trustmark
Το GRECA Trustmark δημιουργήθηκε από την ανάγκη να
δοθεί ένα ασφαλές περιβάλλον αγορών, από την αγορά προς τους καταναλωτές, και να διαφοροποιηθούν τα
ηλεκτρονικά καταστήματα που λειτουργούν με διαφάνεια
και αποκτούν το σήμα GRECA Trustmark, σε αντίθεση με
άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα, που δεν λειτουργούν με
διαφάνεια και δεν τηρούν τα ελάχιστα κριτήρια σωστής
λειτουργίας.

Ποιος δημιούργησε το GRECA
Trustmark
Το σήμα εμπιστοσύνης GRECA Trustmark δημιουργήθηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου GR.EC.A. (Greek ECommerce Association) σε συνεργασία
με το ELTRUN, το μοναδικό θεσμοθετημένο Ερευνητικό
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα (ΦΕΚ
181/2001) και την τεχνική υποστήριξη της Phaistos Networks.

Ποιος αποδίδει το GRECA Trustmark
Η απόδοση του σήματος GRECA Trustmark δίνεται ηλεκτρονικά
σε καταστήματα που περνούν συγκεκριμένη αξιολόγηση με
αυστηρά κριτήρια, και είτε αποκτούν το σήμα, είτε λαμβάνουν
υποδείξεις για να διορθώσουν συγκεκριμένα σημεία της
λειτουργίας τους, προκειμένου κατόπιν να πιστοποιηθούν.
Λόγω των αυστηρών κριτηρίων απόκτησης της πιστοποίησης, θεωρείται απαραίτητο στοιχείο του marketing κάθε
ηλεκτρονικού καταστήματος που σκοπεύει σε υψηλό επίπεδο
εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και διεθνώς.

Σε ποιους απευθύνεται και ποια είναι
η διαδικασία αξιολόγησης
Το GRECA Trustmark απευθύνεται σε ηλεκτρονικά καταστήματα (eShops). Για να λάβει την πιστοποίηση ένα eShop,

αξιολογείται σε 120 + 40 κριτήρια και παραμέτρους. Σε
20 εργάσιμες μέρες, λαμβάνει αναφορά για τα σημεία που
έχει αξιολογηθεί επιτυχώς, καθώς και για τα σημεία που
χρίζουν βελτιωτικών διορθώσεων. Ακόμα και αν ένα eShop
δε λάβει την πιστοποίηση, θα έχει λάβει μία πλήρη αναφορά
για τα πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα του. Εφόσον
η αξιολόγηση είναι θετική στην πλειοψηφία των κριτηρίων,
τότε το eShop λαμβάνει την πιστοποίηση. Έπειτα από έξι
μήνες επαναλαμβάνεται η αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί πως το eShop εφαρμόζει και τηρεί τους όρους
της πιστοποίησης. Συνοπτικά αξιολογείται αν το ηλεκτρονικό
κατάστημα ικανοποιεί τα επιμέρους κριτήρια στις παρακάτω
βασικές κατηγορίες:
• Επαρκείς πληροφορίες φορέα
• Προστασία προσωπικών δεδομένων
• Επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
• Έμπιστη διαδικασία παραγγελιοδοσίας, παράδοσης και
εξυπηρέτησης πελατών
• Ασφάλεια διαδικασίας πληρωμών
• Πολιτική επιστροφών
• Γενικοί όροι χρήσης και εξυπηρέτησης
• Αισθητική ηλεκτρονικού καταστήματος
• Λειτουργία - πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα
• Ποιότητα πληροφορίας και κοινωνική δικτύωση
• Τρόπος διεκπεραίωσης παραγγελίας
• Ασφάλεια και αξιοπιστία

Powered By
Το GRECA Trustmark υποστηρίζεται από σημαντικούς φορείς
και οργανισμούς, και συγκεκριμένα από τον ίδιο τον GRECA,
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, τον eCommerce Europe, τον μεγαλύτερο
φορέα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, και τη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου.
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7ο Συνέδριο e-Business
& Social Media World
It’s all about performance


Γράφει o
Ανδρέας Καραντώνης

Το 7ο Συνέδριο e-Business & Social Media World (www.ebusinessworld.gr), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Στη νέα, ώριμη εποχή των Social Media και του Ηλεκτρονικού
Επιχειρείν, τα πάντα είναι θέμα επίδοσης - it's all about
performance. Αυτό ήταν το κεντρικό συμπέρασμα του Συνεδρίου, οι εργασίες του οποίου, μέσα από δύο ξεχωριστές
Ολομέλειες, εμβάθυναν σε ζητήματα που απασχολούν τις
επιμέρους αγορές.

Social Media World
Το συνέδριο άνοιξε η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής,
Σόνια Χαϊμαντά, για να δώσει το λόγο στο διευθύνοντα σύμβουλο της Smart Press, Κώστα Νόστη, που στην ομιλία του,
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περιέγραψε εύστοχα το πέρασμα από την ερασιτεχνική αρένα
των social media προ δεκαετίας, στο σημερινό επαγγελματικό
και άκρως μετρήσιμο σε επιδόσεις, γήπεδο της αγοράς του
digital. Στη συνέχεια, ο γενικός διευθυντής του IAB Hellas,
Νεόφυτος Οικονόμου, σημείωσε τη σημασία των μετρήσεων
και του κοινού νομίσματος στην αγορά του digital, ενώ ο Σέργιος Δημητριάδης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος
Marketing και Επικοινωνίας του ΟΠΑ, συμπύκνωσε στην ομιλία
του όλη τη διαδρομή και τη δυναμική των social media, από
τη γέννηση τους, έως τη σημερινή τους επαγγελματική και
ώριμη φάση.
H 1η ενότητα, με τίτλο «Performance Marketing: ads and
metrics!», εστίασε ιδιαίτερα στο σύνθετο και δυναμικό πεδίο των μετρήσεων στο digital, με τον Σπύρο Ζαβιτσάνο,

διευθύνοντα σύμβουλο της The Nielsen Company Greece,
να παρουσιάζει τις πιο hot τάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τον Τάσο Παγκάκη, co-founder της Borrow my Brain,
να συνδέει αριστοτεχνικά στην εισήγησή του, ανθρώπους,
μετρήσεις και brands, και τον Παναγιώτη Καζάνη, managing
director & desing Thinker της BaaS, να μεταγγίζει συνοπτικά
την εμπειρία του στο θέμα των μετρήσεων και της μεγιστοποίησης του αντίκτυπου των brands. Ο Κάρολος Τσιλιγκιριάν,
διευθύνων σύμβουλος της Greek Internet Marketing, έδωσε
με εύληπτο τρόπο 10 tips για το Search Engine Marketing, και ο
Κώστας Καναβίδης, information security consultant της Devoq
Technology, ανέλυσε τους τρόπους προστασίας δεδομένων
στην εποχή του GDPR.
Τις νέες τάσεις στο digital marketing, στην εποχή των social
media, ανέλυσε στη συνέχεια ο Μιχάλης Σαραντινός,
managing director της Steficon, ανατρέποντας δεδομένα και
παγιωμένες αντιλήψεις των περασμένων ετών, μιλώντας στο
πλαίσιο της 2ης ενότητας με τίτλο «Let's talk about tools &
metrics». Τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο mobile commerce
εξέθεσε στο κοινό στη συνέχεια ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης,
εμπορικός διευθυντής της Yuboto, δίνοντας αμέσως μετά
τον λόγο στις Βανέσα Παρασκευοπούλου, digital marketing
manager της Wind, και Λουκία Μπάμπαλη, e-commerce
manager της Wind, που μαζί με τηn Κατερίνα Χαχολάκη,
senior account executive της Reprise, περιέγραψαν το λανσάρισμα της καμπάνιας της Wind Vision, και τους τρόπους
που αναζητήθηκε η βελτιστοποίηση των πρακτικών marketing.
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Ο Ηλίας Τσαλδάρης, data analyst / SEM - SEO consultant
της Innovation Group, αναφέρθηκε στο monitoring SEM και
SMM, και ο Θοδωρής Μουλός, group SEO της GrowthRocks,
παρουσίασε τη θέση του για ποιους λόγους η ανάπτυξη δεν
είναι μία δύσκολη υπόθεση.
Στην τρίτη ενότητα του Συνεδρίου, με τίτλο «It's all about
people», αναλύθηκε αφενός η σχέση των χρηστών με τα social
media, αφετέρου ο ρόλος των προσώπων στο digital marketing.
Ανοίγοντας την ενότητα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε
ότι μεγάλος αριθμός χρηστών έχει σχέση σχεδόν εθισμού με
το κινητό και τα social media, «με αποτέλεσμα ακόμα και σε
κοινωνικές ή επαγγελματικές περιστάσεις να παρατηρείται
το γνωστό φαινόμενο να υπάρχουν σκυμμένα κεφάλια πάνω
από συσκευές για να ελέγχουν είτε τις ενημερώσεις, είτε να
ποστάρουν». Για τη δυναμική γενιά Ζ, που διαδέχτηκε ηλικιακά
τους millenials, μίλησε ο Άρης Παρασκευόπουλος, Διευθυντής
Κινητής Τηλεφωνίας Ελλάδας και Κύπρου της Samsung
Electronics. Όπως τόνισε, «η εξοικείωση με το Internet αρχίζει
από την ηλικία των 8 ετών πλέον, ενώ ήδη στα 11 έτη τους τα
παιδιά αποκτούν λογαριασμούς στα social media. Συντριπτική
δε είναι η χρήση του YouTube σε αυτές τις ηλικίες (91%)».
Ο ρόλος αναγνωρίσιμων προσώπων και δημοφιλών λογαριασμών στο digital marketing ήταν το θέμα του στρογγυλού
τραπεζιού που ακολούθησε, στο οποίο συμμετείχαν ο Σάββας
Πούμπουρας, παραγωγός και παρουσιαστής, η Έφη Ανέστη,
δημοσιογράφος, Head of beauty content 24Media και ιδρύτρια
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του beautydiaries.gr και η Σουζάνα Κεγγίτση, Beauty Editor,
Beauty Blogger και Beauty TV columnist.

e-Business World
Αντίστοιχα, την Ολομέλεια με κεντρική θεματολογία τον κλάδο του e-Business, άνοιξε ο αντιπρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής, Ανδρέας Καραντώνης, για να δώσει τον λόγο
στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δημήτρη Αυλωνίτη, ο οποίος ανέλυσε ενδελεχώς το
υφιστάμενο τοπίο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, κάνοντας
παράλληλα λόγο για συνέργειες στον κλάδο, και ανοίγοντας
δρόμο για σύμπλευση μεταξύ υπουργείου και φορέων. Κατόπιν, ο Γενικός Διευθυντής του GR.EC.A., Στέλιος Πετρίδης,
αναφέρθηκε στις δράσεις του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.
Κατά την έναρξη της 1ης ενότητας με τίτλο: «Payments,
Logistics, Cross Border & GDPR: Friends or Foe?», η Κατερίνα Φραϊδάκη, eCommerce Coordinator στο ELTRUN και
μέλος Δ.Σ. του GR.EC.A., παρουσίασε μία σειρά σημαντικών
στοιχείων για το χώρο του eCommerce που προέκυψαν από
σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, με την αρωγή του
επικεφαλής του ELTRUN, καθηγητή Γιώργου Δουκίδη. Για

τον εκσυγχρονισμό των logistics, τα υψηλά μεταφορικά κόστη
που κάνουν σχεδόν αδύνατο το cross border και συνολικότερα
για τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφέρθηκε στην
ομιλία του ο Αλέξανδρος Αλεξίου, Αντιπρόεδρος Οικονομικών
της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, ενώ για την έννοια και
τη χρησιμότητα του Logistics Outsourcing, τοποθετήθηκε ο
Γιάννης Κουρνιώτης, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της
ΤΗΛΕΡΗΣΠΟΝΣ. Εκπροσωπώντας μία από τις πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών
στη χώρα μας, η Έλια Χάραρη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της
ACS, παρουσίασε τη νέα mobile εφαρμογή της εταιρείας,
«ACS Mobile App», ενώ ο Δημήτρης Ράντος, InDirect Sales
Manager της Viva Wallet, παρουσίασε τα trends στον τομέα
των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ο Γιώργος Φραγκάκης, Chief
Operations - Revenue Officer της BestPrice.gr μίλησε για τη
εξέλιξη του «ηλεκτρονικού καταναλωτή» και τους τρόπους
με τους οποίους αναζητά την καλύτερη τιμή στο e-commerce,
ενώ κλείνοντας την 1η ενότητα του συνεδρίου, η Μίνα Ζούλοβιτς, Digital Transformation & Privacy Law Expert και Partner
Lawyer στην Zoulovits - Kontogeorgou Law, αναφέρθηκε στην
ευκαιρία που προκύπτει για τα e-shops από την εφαρμογή του
GDPR, προκειμένου να συστηθούν εκ νέου στους καταναλω-
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τές, μέσω νέας πελατοκεντρικής προσέγγισης.
Στη 2η θεματική ενότητα, με τίτλο: «How to Grow your eBusiness!», εξίσου έμπειροι εισηγητές από τον τομέα του
eCommerce, αναφέρθηκαν στις μεθόδους ανάπτυξης των
ηλεκτρονικών καταστημάτων. Συγκεκριμένα, ο Φώτης Αντωνόπουλος, eCommerce & CRM Director της Tsakiris Mallas,
εμβάθυνε στην αξία της εξαγωγής συμπερασμάτων από τα
Google Analytics, ενώ η Νανά Ιωακειμίδου, εμπορική διευθύντρια της Generation Y - International eBusiness Experts,
χαρτογράφησε τα στάδια ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, από το «μηδέν», μέχρι την πλήρη «άνθηση» και
κερδοφορία. Ο επικεφαλής της KoolMetrix, Νίκος Κωστρόγλου, ανέλυσε τα πάντα γύρω από το retargeting και η Σοφία
Αναδιώτου, eBusiness Consultant & Business Development
Manager της Convert Group, παρουσίασε ένα εξαιρετικά
ενδιαφέρον case study για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας καλλυντικών «Sephora».
Ένα εξίσου ενδιαφέρον case study για την αύξηση πωλήσεων μέσω email marketing, παρουσίασε η Christiana Fass
Giannakoudakis, Head of eCommerce του Dr. Pharmacy,
ενώ στο κλείσιμο της 2ης ενότητας, η Γεωργία Καλύβα,
Development Department Manager της Candi, παρουσίασε
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μία ενδιαφέρουσα eCommerce λύση, αυτή του Azure Active
Directory B2C της Microsoft.
Την 3η ενότητα με τίτλο: «Engagement: Gaining your
Customer’s Loyalty!», άνοιξε ο διευθύνων σύμβουλος της
QIVOS, Βαγγέλης Καραλής, μιλώντας για τους τρόπους ανεύρεσης των καλύτερων πελατών της e-Επιχείρησης, ενώ η
Ευαγγελία Μενδρινού από την Oriflame, χρησιμοποιώντας το
παράδειγμα της εταιρείας που εκπροσωπεί, ανέδειξε το πως
η προηγμένη ηλεκτρονική υποστήριξη λειτουργεί αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Ο Σάββας Ζορτίκης, συνιδρυτής και επικεφαλής της Viral Loops, ανέλυσε το πως οι
loyal πελατες βοηθούν στην αύξηση των πωλήσεων μέσω viral
marketing, ενώ για στον τρόπο αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
καταστημάτων μέσω του GR.EC.A. Trustmark, παρουσίασε ο
Στέλιος Πετρίδης, Γενικός Διευθυντής του GR.EC.A.

Κοινή ενότητα - Case Studies
Οι εργασίες του συνεδρίου συνέκλιναν σε μια κοινή, καταληκτική ενότητα, όπου παρουσιάστηκαν παραδείγματα
βέλτιστων πρακτικών, τόσο της χρήσης ψηφιακών εργαλείων
για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, όσο και αντιστρόφως, e-shops με την αποδοτικότερη
παρουσία στα Social -και όχι μόνο- κανάλια. Συγκεκριμένα, ο
Φίλιππος Μελισσουργός, Ecommerce Manager, και η Ρενάτα
Φωτεινού, Marketplace Manager των Public, παρουσίασαν την
υλοποίηση του πρώτου ελληνικού marketplace, ο Κωνσταντίνος Τσίπρας, e-Business manager, και η Μαρία Λειβαδίτη,
e-Business Specialist της Γρηγόρης Μικρογεύματα, αναφέρθηκαν στην ως τώρα «ψηφιακή πορεία» της εταιρείας, ο
Νίκος Βαρβαδούκας, Chief Omnichannel Officer της Cosmos
Sport, κατέδειξε το χτίσιμο της Omnichannel εμπειρίας με

επίκεντρο το content, ενώ η Ζήνα Μαυροειδή, Managing
Director του e-Fresh.gr μίλησε για τον τρόπο προσαρμογής
των logistics στο online grocery.

Παράλληλες δράσεις - Awards
Παράλληλα, μία σειρά θεματικών workshops που παρουσιάστηκαν από εξειδικευμένους εισηγητές και επαγγελματίες
του χώρου, κάλυψαν εξειδικευμένες πτυχές του Digital
Marketing και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, προσφέροντας
μία χρηστική εμπειρία στους συμμετέχοντες, ενώ όπως κάθε
χρόνο, έτσι και στη φετινή διοργάνωση, απονεμήθηκαν τα eBizz & Social Media Awards, που έχουν στόχο την ανάδειξη
και επιβράβευση πρωτοπόρων εταιρειών, υπηρεσιών, προϊόντων και προσώπων, σε αυτές τις αγορές, που διακρίθηκαν
τη χρονιά που πέρασε.
Στο Συνέδριο e-Business & Social Media World, συμμετείχαν
και φέτος στελέχη από τις αγορές: Ηλεκτρονικού Εμπορίου,
Διαφήμισης, Marketing, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, PR
& Επικοινωνίας, Μεταφορών, Logistics, Τραπεζών, ICT κ.α.
Το Συνέδριο έθεσαν υπό την αιγίδα τους οι GR.EC.A., IAB
Helas, ΕΝΕΔ, Ελληνική Εταιρείας Logistics και HePIS.
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Το ΙοΤ σε Κάθετες Αγορές
Έξυπνη Ναυτιλία


Γράφει η
Χριστίνα Πατσιούρα
christina@beechamresearch.com

Στο προηγούμενο αφιέρωμα στο ΙοΤ, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε κάθετες «έξυπνες» αγορές, στις οποίες το
ΙοΤ έχει να επιδείξει πραγματικά αξιόλογες εφαρμογές, και
για τις οποίες θεωρούμε ότι έχει αξία να αναπτυχθούν στην
ελληνική αγορά. Ξεκινήσαμε με την «Έξυπνη Γεωργία». Σε
αυτό το αφιέρωμα σειρά έχει η «Έξυπνη Ναυτιλία», για την
οποία οι προσδοκίες είναι εξαιρετικά υψηλές, δεδομένου
του υψηλού επιπέδου του κλάδου της ελληνικής ναυτιλίας,
και του δυναμισμού που φαίνεται να αποκτά από τη δραστηριότητα πολλών νεοφυών εταιρειών.
Γενικά το ΙοΤ ως αναπόσπαστο κομμάτι του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, υιοθετείται με σκοπό την
αύξηση της κερδοφορίας και των εσόδων, τη μείωση του
κόστους και την αύξηση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, καθώς και για να συμμορφωθούν σε κανονισμούς. Ως
τέτοιο, πέραν των διάφορων επιχειρησιακών στόχων, το
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ΙοΤ δυνητικά μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη ευρύτερων
στόχων για κάθε κλάδο και να αποφέρει ποικίλα οφέλη στην
κοινωνία.
Οι ωκεανοί ανέκαθεν προσέφεραν στους ανθρώπους,
πόρους για την ικανοποίηση των αναγκών μας σε νερό,
τροφή, ενέργεια και άλλες ουσίες. Συνεπώς, η ανάπτυξης
βιομηχανικών δραστηριοτήτων στους ωκεανούς, ή αλλιώς
η ανάπτυξη της «οικονομίας της θάλασσας», ήταν και είναι αυτονόητη. Η αλιεία, οι θαλάσσιες μεταφορές και το
εμπόριο, καθώς και οι εξορύξεις φυσικών πόρων, ήταν οι
πρώτοι κλάδοι της οικονομίας της θάλασσας που γνώρισαν
άνθιση. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των αναγκών
των ανθρώπων, οι εν λόγω κλάδοι θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν υπό την πίεση του ανταγωνισμού. Επίσης, οι
νέες ανάγκες των ανθρώπων, οδηγούν στην ανάπτυξη
νέων κλάδων, όπως για παράδειγμα η χρησιμοποίηση μη

επανδρωμένων σκαφών για έρευνες στους ωκεανούς, οι
περιπολίες θαλάσσιων συνόρων και η τήρηση κανονισμών
στην αλιεία, η εξέλιξη των σκαφών αναψυχής, τα οποία
είναι διαθέσιμα σε όλο και περισσότερους ανθρώπους, τα
«έξυπνα πλοία» - τα οποία δεν είναι κατ’ανάγκη αυτόματα
- που θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους πόρους τους όσο
πιο αποδοτικά γίνεται και να επιβαρύνουν το περιβάλλον
όσο λιγότερο γίνεται.
Για τον κλάδο της ναυτιλίας, ο οποίος εμπλέκει πολλά
επαγγέλματα και υπο-κλάδους, είναι κρίσιμη οποιαδήποτε
βελτίωση αποτελεσματικότητας επιτυγχάνεται στις επιμέρους διαδικασίες που εκτελούνται. Από τη λειτουργία του
πλοίου, την κατασκευή και επισκευή των μηχανών και των
μηχανολογικών του στοιχείων, στις τεχνολογίες τηλεπικοινωνίας και πλοήγησης, τις διαδικασίες ασφάλειας, τις
όποιες δραστηριότητες για τη διαχείριση του φορτίου, μέχρι
τη λειτουργία των λιμανιών, τα logistics και τη διαχείριση
των containers, τόσο πάνω στα πλοία όσο και στις εγκαταστάσεις των λιμανιών, εύκολα καταλαβαίνει κάποιος το
μεγάλο εύρος των πεδίων στα οποία το ΙοΤ μπορεί να βρει
εφαρμογή και χρησιμότητα.
Και πράγματι, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ναυτιλίας αποτελεί βασικό στόχο προς επίτευξη μέχρι το 2030,
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Οι ψηφιακές
τεχνολογίες μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην
παραγωγή, τη λειτουργία, τη συντήρηση των πλοίων, την
ανακύκλωση των εξαρτημάτων και την προμήθεια ανταλλακτικών, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του πλοίου, και της

λειτουργίας της ναυτιλιακής εταιρείας.
Σαν λέξεις-κλειδιά στις διάφορες έρευνες, συναντάμε την
Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics) και
φυσικά το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙοΤ).
Τα υποσχόμενα οφέλη για τη ναυτιλία από τη χρησιμοποίηση
ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, έχουν να κάνουν με τη λήψη
αποφάσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο από τις ναυτιλιακές
εταιρείες, χάρη στη σημαντικά αυξημένη διαθέσιμη γνώση, τον βέλτιστο προγραμματισμό έργων συντήρησης και
επισκευής, τη βέλτιστη κατανομή πόρων και καταμερισμό
εργασίας τόσο στο χώρο του «γραφείου» όσο και στο περιβάλλον του λιμανιού και των πλοίων.
Για να αντιληφθούμε την αξία που το ΙοΤ μπορεί να προσφέρει στη ναυτιλία, αρκεί να κοιτάξουμε στις διαθέσιμες
πηγές δεδομένων ΙοΤ, και ως αποτέλεσμα το «χτίσιμο»
εφαρμογών ΙοΤ:
• Το εσωτερικό των πλοίων, τα διάφορα στοιχεία μηχανών
του πλοίου που μπορούν να έχουν εγκατεστημένους
αισθητήρες ταχύτητας, θερμοκρασίας, υγρασίας, δονήσεων, κατανάλωσης νερού, καυσίμου, ηλεκτρικής
ενέργειας, κ.ά.
• Τους εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα τα πληρώματα
των πλοίων, τους ναυπηγούς που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την επίβλεψη, τους τεχνικούς των επισκευών,
οι οποίοι μπορεί να διαθέτουν φορητούς υπολογιστές,
tablets για να επικοινωνούν με το γραφείο ή άλλους εργαζομένους στο πλοίο, εργαλεία για την υποβοήθηση των
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εργασιών τους, όπως για παράδειγμα «έξυπνα γυαλιά»
με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, και αισθητήρες ασφαλείας αν δουλεύουν σε απομακρυσμένα μέρη.
• Τα πληροφορικά συστήματα της ναυτιλιακής εταιρείας
που περιλαμβάνουν πληροφορίες για όλες τις διαδικασίες, τις βάρδιες, τα στοιχεία των πλοίων, των ανταλλακτικών και των μηχανισμών προς αγορά ή πώληση.
• Τις εγκαταστάσεις των λιμανιών, που περιλαμβάνουν
τους διαδρόμους και τους χώρους αποθήκευσης των
εμπορευμάτων, τις πύλες και τους διαδρόμους, τις
μπάρες και λιμενικά οχήματα, τη διαθεσιμότητα και την
κατάσταση των οποίων είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τα
πληρώματα των πλοίων, η αρχή του λιμανιού και οι εταιρείες ασφάλειας.
• Την αρχή του λιμανιού που γνωρίζει τους κανονισμούς
λειτουργίας του και χρειάζεται να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των εταιρειών με αυτούς.
• Τα containers, τα οποία διαθέτουν διαστάσεις και χαρακτηρίζονται από αναγνωριστικά στοιχεία, την προέλευση,
τον προορισμό και το περιεχόμενό τους, κάτι που ισχύει
και για τα εμπορεύματα.
Το ΙοΤ αποτελεί βασικό σημείο ενδιαφέροντος για τις ελληνικές εταιρείες που καταπιάνονται με τις νέες τεχνολογίες.
Μεταξύ άλλων εταιρειών, επιλέξαμε να αναφερθούμε στην
Propulsion Analytics, μία νεοφυή επιχείρηση που έχει το ΙοΤ
ως βασικό συστατικό της λύσης που προσφέρει, και την
Prisma Electronics, μία παλαιότερη εταιρεία τεχνολογίας,
η οποία αφιέρωσε αρκετά χρόνια για να αναπτύξει μία ΙοΤ
πλατφόρμα για εφαρμογές στη ναυτιλία, ανάμεσα στα πολλά
άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει.
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Η περίπτωση της Propulsion Analytics
Η Propulsion Analytics δημιουργήθηκε το 2014 και προσφέρει λογισμικό για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των
μηχανών του πλοίου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί ανάλυση δεδομένων, τα οποία προέρχονται από την ανάλυση
της λειτουργίας των μηχανών του πλοίου, την κατανάλωση
καυσίμου, τους διάφορους εγκατεστημένους αισθητήρες,
και τις μετρήσεις διαφόρων μεταβλητών. Σημαντικό κομμάτι
της προσφερόμενης λύσης είναι η προσομοίωση της μηχανής του πλοίου σε ένα ψηφιακό μοντέλο, το λεγόμενο digital
twin, στο οποίο μπορεί ο χρήστης να δοκιμάσει τη μηχανή
και την απόκριση της, αλλάζοντας διάφορες μεταβλητές
που επηρεάζουν τη λειτουργία της. Με αυτό τον τρόπο, ο
χρήστης μπορεί να παίρνει αποφάσεις για το σχεδιασμό της
μηχανής, να έχει γνώση για τη διαμόρφωση του κόστους και
άλλων οικονομικών μεγεθών, να δημιουργεί και να παρακολουθεί δείκτες απόδοσης κατά το δοκούν, να συγκρίνει με
άλλα μοντέλα αναφοράς μηχανών πλοίων, να παρακολουθεί
τη λειτουργία και τη συμπεριφορά των μηχανών σε όλη τη
διάρκεια ζωής τους, κρατώντας ιστορικό των μετρούμενων
στοιχείων. Η Propulsion Analytics έχει λάβει πολλά βραβεία
παρά το νεαρό του βίου της και αναπτύσσεται γοργά.

Η περίπτωση της Prisma Electronics
και της πλατφόρμας Laros
Η Prisma Electronics ιδρύθηκε το 1991 στην Αλεξανδρούπολη, όπου και εδρεύει, και ασχολείται με βιομηχανικές
εφαρμογές και άλλες λύσεις λογισμικού. Τα τελευταία χρόνια
έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή εξαιτίας της πλατφόρμας Laros, η
οποία αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση των

συστημάτων ΙΤ των πλοίων για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Η
πλατφόρμα Laros παρακολουθεί σε σχεδόν πραγματικό χρόνο
δεδομένα που παράγονται από τη λειτουργία των πλοίων
-την απόδοση της μηχανής, την κατανάλωση καυσίμων, την
εκπομπή ρύπων, το φορτίο του πλοίου, το σχεδιασμό του
ταξιδιού και την πλοήγηση, τις διαδικασίες που γίνονται στο
γραφείο της ναυτιλιακής εταιρείας- με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση στόλου πλοίων, τη μείωση κόστους, τη συμμόρφωση
με κανονισμούς ασφαλείας αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο
που διέπει τη διακίνηση φορτίων στις θαλάσσιες μεταφορές.
Η επικοινωνία των πηγών δεδομένων με τα πληροφορικά συστήματα γίνεται με πολλές μεθόδους, όπως για παράδειγμα
μέσω αισθητήρων που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο Zigbee
σε δίκτυο mesh εσωτερικά του πλοίου, αλλά και με δορυφορικά συστήματα για την επικοινωνία των συστημάτων ΙΤ του
πλοίου με αυτά της εταιρείας στη στεριά.

Πολλές οι ελληνικές νεοφυείς
εταιρείες στην «Έξυπνη Ναυτιλία»
Στο φετινό Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, στην
ελληνική αποστολή, εκπροσωπήθηκαν αρκετές νεοφυείς
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες
και παρέχουν λύσεις ειδικά για τη ναυτιλία. Μερικές από
αυτές ήταν οι Propulsion Analytics, Danaos Management
Consultants, Metis Cyberspace Technology και Setel Hellas.

Το «οικοσύστημα»
της «Έξυπνης Ναυτιλίας»
Το «οικοσύστημα» της «Έξυπνης Ναυτιλίας» απαιτεί αρκετά
περισσότερα από τη δραστηριότητα των ναυτιλιακών εταιρειών. Στην προσπάθεια εμπλέκονται πολλές εταιρείες ΙΤ,
ειδικά Ελληνικές, οι οποίες έχουν παράδοση στην ανάπτυξη
εξατομικευμένων λύσεων, χάρη στη γνώση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της ελληνικής αγοράς και των αναγκών
των ναυτιλιακών εταιρειών. Σε αυτές τις εταιρείες περιλαμβάνονται οι Digimark, Benefit Software, Ionic Shipping,
Navios και Best Practice Consulting. Άλλοι κλάδοι εταιρειών
που εμπλέκονται είναι πολλά ερευνητικά γραφεία, οι πάροχοι

τηλεπικοινωνιών, εταιρείες που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εταιρείες διαχείρισης σκαφών αναψυχής, εταιρείες λογισμικού και mobile εφαρμογών, εταιρείες
logistics, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφορών.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων δεν
θα πρέπει να αγνοηθεί στην όλη προσπάθεια. Η εκπαίδευση
και η κατάρτιση φοιτητών, νέων αποφοίτων, οι συνεργασίες
με άλλα «clusters» ανά την Ευρώπη και τον κόσμο, όπως για
παράδειγμα αυτά της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, και η
απευθείας συνεργασία εταιρειών με πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι εκ των ουκ άνευ για την προώθηση της ελληνικής
ναυτιλίας στη νέα εποχή.
Πρόσφατα μάθαμε με μεγάλη μας χαρά ότι κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα της Ελλάδας, σε συνεργασία με μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, πρόκειται σύντομα να υλοποιήσουν έργο
ευρωπαϊκής εμβέλειας, πάνω στην «Έξυπνη Ναυτιλία» και τις
τηλεπικοινωνίες επόμενης γενιάς. Δοθείσης της ευκαιρίας,
θα καλύψουμε το θέμα αυτό σε επόμενο τεύχος.
Επίσης χρειάζεται αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με τα κέντρα διαμόρφωσης πολιτικής, και λήψης πολιτικών
αποφάσεων. Συνεπώς, από μέρους των επαγγελματιών και
των ερευνητών του κλάδου, χρειάζεται η ενημέρωση, η κινητοποίηση και η επιρροή στην πολιτική και τους ανθρώπους
σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Στην έρευνα μας γι’ αυτό το
αφιέρωμα, διαπιστώσαμε ότι αρκετοί είναι οι επαγγελματίες
του κλάδου που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι εξαιτίας ανεπάρκειας κανονιστικού πλαισίου δεν είναι δυνατό
να υλοποιηθούν έργα βασισμένα σε νέες τεχνολογίες για τη
ναυτιλία, όπως για παράδειγμα τα μη-επανδρωμένα ναυτικά
σκάφη (naval drones).
Η «Έξυπνη Ναυτιλία» στην Ελλάδα αποτελεί μία ιστορία με
ενδιαφέρον από τη σκοπιά του αναλυτή της αγοράς ΙοΤ. Ο
λόγος έχει να κάνει με το ότι ιδέες και λύσεις ΙοΤ γεννιούνται
σε ένα ήδη υπάρχον και δυναμικό περιβάλλον ναυτιλιακών
εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια
αγορά, και ως τέτοιες υπόκεινται σε κάθε πιθανή πίεση από
το εξωτερικό τους περιβάλλον – ανταγωνισμός, κανονιστική
συμμόρφωση, παγκόσμια αβεβαιότητα. Αυτές οι εταιρείες
είναι οι «καταναλωτές» των λύσεων ΙοΤ, και πιστεύουμε
ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πολύ
δυναμικού πλέγματος εταιρειών, που αναπτύσσουν λύσεις
«Έξυπνης Ναυτιλίας».
Ρίχνοντας μία ματιά στον τρόπο που οργανώνονται άλλες
χώρες ως προς την αναβάθμιση του ναυτιλιακού τους κλάδου, ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων, θεωρούμε πως
η ελληνική αγορά έχει αρκετό δρόμο να καλύψει. Όμως η
παρούσα δραστηριότητα πολλών εταιρειών, παλαιότερων και
πιο ώριμων, αλλά και νεοφυών και πιο εξειδικευμένων, μαζί
με τις υψηλές προσδοκίες που καλλιεργεί, μας δημιουργεί
και αισιοδοξία.
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Έργα ευρυζωνικών υποδομών
στις χώρες της Ε.Ε.


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Ποσό 420 εκατ. ευρώ έχει συγκεντρωθεί, μέχρι στιγμής,
όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρυζωνικού Ταμείου Συνδέοντας την
Ευρώπη, το οποίο θα χρηματοδοτεί υποδομές ευρυζωνικού
δικτύου σε περιοχές που δεν καλύπτονται επαρκώς στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις
προσδοκίες συνολικά το Ταμείο θα «ξεκλειδώσει» πρόσθετες επενδύσεις μεταξύ 1 δισ. και 1,7 δισ. ευρώ για την
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε περιοχές χωρίς δίκτυα
υψηλής χωρητικότητας.
Οι δεσμεύσεις που έχει εξασφαλίσει το επενδυτικό κεφάλαιο, Συνδέοντας την Ευρώπη, προέρχονται από: Την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 140 εκατ. ευρώ, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας
την Ευρώπη» 100 εκατ. ευρώ, την KfW 50 εκατ., την Cassa
Depositi e Prestiti 50 εκατ., την Caisse des Dépôts 50 εκατ., οι
διαχειριστές του (Διευθυντές Υποδομών Cube) θα επενδύσουν 5 εκατ. ευρώ και άλλα 25 εκατ. ευρώ θα συνεισφέρουν
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άλλοι ευρωπαίοι ιδιώτες επενδυτές.
Πρόκειται για ένα εργαλείο που προφανώς μπορεί να χρησιμεύσει και στην Ελλάδα η οποία υστερεί σε σχέση τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στις κρίσιμες υποδομές
υπερυψηλών ταχυτήτων σύνδεσης. Δημιουργήθηκε για να
καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση χρηματοδότησης ευρυζωνικών έργων μικρότερης κλίμακας (μέχρι 30 εκατ. ευρώ ανά
έργο) σε όλη την Ευρώπη, τα οποία επί του παρόντος δεν
έχουν εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και κυρίως σε
αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιφέρειες και περιοχές
στις οποίες πρέπει να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις.
Το Ευρυζωνικό Ταμείο Συνδέοντας την Ευρώπη είναι η
πρώτη επενδυτική πλατφόρμα για τη στήριξη της ευρυζωνικής υποδομής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), που αποτελεί τον κεντρικό
πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Η επενδυτική πλατφόρμα είναι ανοικτή στη συμμετοχή ιδιωτών
επενδυτών.

FIBER

Σε εμπορική λειτουργία τα πρώτα
δίκτυα FTTH του ΟΤΕ στην Αθήνα


Γράφει η
Tέτη Ηγουμενίδη

Τίθενται σε εμπορική λειτουργία, από τον ΟΤΕ τα πρώτα
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα οπτικών ινών που φθάνουν
μέχρι τα σπίτια (FTTH) και το ίδιο θα πράξουν Vodafone
και Wind.

Λάρισα. Οι προαναφερόμενες επενδύσεις των παρόχων υλοποιούνται στο πλαίσιο του κανονισμού για το
Vectoring της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Αρχικά, δίκτυα FTTH θα διαθέτουν πολύ λίγες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
εγκαινιάζεται μία νέα εποχή για τις τηλεπικοινωνιακές
υποδομές της χώρας. Το πόσο γρήγορα θα «τρέξουν»
οι επενδύσεις από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, θα
εξαρτηθεί από τη ζήτηση για υπερυψηλές ταχύτητες
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και αυτή με τη σειρά της
από τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας της χώρας.

Σχετικά με τα τιμολόγια, η εκτίμηση είναι πως σε γενικές
γραμμές θα βασιστούν σε αυτά για τις ταχύτητες 50, 100
και 200 Mbps (που έχουν ανακοινωθεί) όμως επί της
ουσίας θα πρόκειται για τις ονομαστικές τιμές, καθώς
στις περισσότερες των περιπτώσεων οι καταναλωτές
συνάπτουν συμφωνίες για ένα σύνολο υπηρεσιών, τα
αποκαλούμενα «πακέτα» επιτυγχάνοντας εκπτώσεις.

Ο ΟΤΕ σε πρώτη φάση θα διαθέτει δίκτυα FTTH σε περιοχές του Καλαμακίου και Παλαιού Φαλήρου (Αττική). Θα
ακολουθήσουν και άλλες περιοχές στην Αθήνα, όπως
ορισμένες σε Μαρούσι, Χαλάνδρι και Αγία Παρασκευή
και στη Θεσσαλονίκη.
Η Vodafone θα παρέχει άμεσα FTTH στην περιοχή του
Βύρωνα, στην Αθήνα, και στη συνέχεια, μεταξύ άλλων,
σε περιοχές των Αμπελοκήπων (Λεωφόρος Αλεξάνδρας)
και του Πειραιά, ενώ η Wind αρχικά σε Καλαμάτα και
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Οι ΟΤΕ, Vodafone και Wind έχουν κληθεί από την ΓΓΤΤ
να καταθέσουν τα επενδυτικά τους σχέδια για το χρονικό
διάστημα μέχρι το τέλος 2023, για την κάλυψη περιοχών
με δίκτυα νέας γενιάς (NGA). Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ειδικότερα έως τα τέλη Ιουλίου θα ενημερώσουν
την ΓΓΤΤ για τις περιοχές κάλυψης των επενδυτικών
σχεδίων τους και στη συνέχεια έως τέλος Σεπτεμβρίου
θα προσκομίσουν τις σχετικές αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων για την υλοποίησή τους και τον
τρόπο χρηματοδότησης (δέσμευση πρόθεσης τήρησης
των επενδυτικών σχεδίων).

EUROPE

Ελεύθερη ροή δεδομένων μη
προσωπικού χαρακτήρα στην EE


Γράφει η
Tέτη Ηγουμενίδη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τους
νέους κανόνες που θα επιτρέπουν την αποθήκευση και την
επεξεργασία των δεδομένων οπουδήποτε εντός της ΕΕ,
χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς.
Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν επίσης στη δημιουργία μίας
ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων εντός της ψηφιακής
ενιαίας αγοράς, και θα τονώσουν την ευρωπαϊκή οικονομία,
δημιουργώντας κατά τις εκτιμήσεις αύξηση 4% του ΑΕΠ έως
το 2020. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση
της ΕΕ, οι νέοι κανόνες για την ελεύθερη ροή των δεδομένων
μη προσωπικού χαρακτήρα:
• Διαμορφώνουν ένα πλαίσιο για την αποθήκευση και την
επεξεργασία των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, απαγορεύοντας τη θέσπιση γεωγραφικών περιορισμών των
δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην
Επιτροπή τυχόν εναπομένοντες ή προγραμματισμένους
γεωγραφικούς περιορισμούς των δεδομένων που επιβάλλονται σε περιορισμένες ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων του δημόσιου τομέα. Ο κανονισμός για την
ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα
δεν έχει καμία επίπτωση στην εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR / ΓΚΠΔ),
καθώς δεν αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Ωστόσο, οι δύο κανονισμοί θα λειτουργούν μαζί για να
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καταστήσουν δυνατή την ελεύθερη ροή δεδομένων κάθε
είδους -προσωπικών και μη- δημιουργώντας έτσι έναν
ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων. Για τα μικτά σύνολα
δεδομένων, η διάταξη του ΓΚΠΔ που διασφαλίζει την
ελεύθερη ροή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα
εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα του συνόλου δεδομένων που
αφορά δεδομένα τέτοιου τύπου, ενώ στο τμήμα που αφορά
δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα θα εφαρμόζεται η
αρχή της ελεύθερης ροής δεδομένων αυτού του είδους.
• Οι δημόσιες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα για σκοπούς εξέτασης και εποπτικού
ελέγχου, ανεξάρτητα από το που αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα ή πού υπόκεινται σε επεξεργασία εντός της ΕΕ.
Τα κράτη μέλη δύναται να επιβάλλουν κυρώσεις στους
χρήστες οι οποίοι δεν παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα
που είναι αποθηκευμένα σε άλλο κράτος μέλος.
• Ενθαρρύνουν τη δημιουργία κωδίκων δεοντολογίας σχετικά με τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους για τη διευκόλυνση της αλλαγής παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού
νέφους εντός σαφών προθεσμιών. Αυτό θα καταστήσει
την αγορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους πιο ευέλικτη και τις υπηρεσίες δεδομένων στην ΕΕ πιο προσιτές
οικονομικά.
Τα συμφωνηθέντα μέτρα είναι συμβατά με τους ήδη ισχύοντες
κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία και τη φορητότητα των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ.

Τεχνολογία Σύνθεσης
Bandwidth
Η καινοτόμος προσέγγιση
στην επαγγελματική συνδεσιμότητα

Δημιουργούμε την αξιόπιστη σύνδεση που έχει ανάγκη η επιχείρηση σας
Οι υπηρεσίες comBOX βασίζονται στην πραγματική σύνθεση του εύρους ζώνης πολλών
broadband συνδέσεων (Bandwidth Bonding) και δημιουργούν μία ενιαία σύνδεση υψηλής ταχύτητας και μέγιστης
αξιοπιστίας για την υποστήριξη σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών.
Εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες comBOX και αποκτήστε αδιάκοπη σύνδεση υψηλής ταχύτητας με το Internet ή το
εταιρικό σας VPN.

Τel.:

+30 210-9902272

Email: info@combox.gr

www.combox.gr

SPACE

Ελληνική συμμετοχή στο Toulouse
Space Show 2018


Γράφει η
Tέτη Ηγουμενίδη

Αποδοτική χαρακτηρίστηκε από τους διοργανωτές η ελληνική επιχειρηματική αποστολή στο Toulouse Space Show
2018, τη μεγάλη Ευρωπαϊκή έκθεση με εστίαση στις διαστημικές υποδομές, τεχνολογίες και εφαρμογές. Η ελληνική
επιχειρηματική αποστολή διοργανώθηκε από το si-Cluster,
το Ελληνικό Gold Labeled Cluster στον τομέα των αεροδιαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών, σε συνεργασία
με τον αρμόδιο Οργανισμό Enterprise Greece, υπό το συντονισμό του Corallia και της ΕΒΙΔΙΤΕ, την υποστήριξη του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ελλάδας (ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ) και του Συνδέσμου Εταιρειών
Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ).

τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τους, και απέκτησαν
πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών μέσω
της συμμετοχής τους σε B2B συναντήσεις. Στο πλαίσιο της
έκθεσης, η CNES, ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός
(ΕΛΔΟ), το Aerospace Valley και το si-Cluster, διοργάνωσαν
μία εκδήλωση Ελληνογαλλικής δικτύωσης (networking) με τη
συμμετοχή φορέων από την Ελλάδα και τη Γαλλία.

Η έκθεση, που έλαβε χώρα από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου
2018 στην Τουλούζη της Γαλλίας, είχε ως επίσημη προσκεκλημένη χώρα την Κίνα.

Σκοπός της συντονισμένης αυτής παρουσίας του si-Cluster
και των μελών του, ήταν η διερεύνηση συνεργασιών μεταξύ
ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων μέσα
από την ανάδειξη του υψηλού επιπέδου των προϊόντων,
διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών, που παράγονται
στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η προώθηση των εξαγωγών,
η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, καθώς και η εν
γένει ενίσχυση της εξωστρέφειας των εταιρειών αποτελούν
στρατηγική προτεραιότητα του si-Cluster.

Η ελληνική αποστολή, αποτελούμενη από τις εταιρείες Alma
Technologies, Planetek Hellas, Prisma Electronics, Teletel,
Terra Spatium και το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων
και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, συμμετείχε με εθνικό
περίπτερο στο κεντρικότερο σημείο της έκθεσης. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν σε περισσότερους από 3.000 επισκέπτες της έκθεσης, από σχεδόν 50 διαφορετικές χώρες,

Στο Toulouse Space Show 2018 παραβρέθηκε και η ελληνική ομάδα «The Space is not the limit», που κατέκτησε την
πρώτη θέση στον ελληνικό διαγωνισμό ActInSpace 2018. Η
ομάδα «The Space is not the limit» συμμετείχε στο διεθνή
τελικό, παρουσιάζοντας το επιχειρηματικό σχέδιο Ηelix
Drone, μία εφαρμογή η οποία με τη βοήθεια ενός drone
βοηθά τα άτομα με περιορισμένη όραση να μετακινούνται
ευκολότερα στην πόλη.
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PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά
@xie-hey: Παρά το αρνητικό κλίμα
που δημιούργησε ο Ντόναλντ, η Xiaomi
θα επιχειρήσει την είσοδο της στην
αμερικάνικη αγορά. Ελπίζουμε να μην πέσει
σε… ηλεκτροφόρο φράκτη!

Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη

eCommerce Coordinator ELTRUN Πρόεδρος GR.EC.A.
Η Κατερίνα Φραϊδάκη είναι διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύρια ερευνήτρια
(senior researcher) και συντονίστρια των δράσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου
(eCommerce Coordinator) στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν- ELTRUN.
Έχει πτυχίο από το τμήμα Marketing και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και MSc σε Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διοίκηση Πληροφοριακών
Συστημάτων από το London School of Economics (LSE).
Από το 2010 είναι επιστημονική υπεύθυνη των ετήσιων ερευνών του ELTRUN
για τη συμπεριφορά των online Ελλήνων καταναλωτών και των χρηστών social
media, καθώς και για την αξιολόγηση των Ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων. Έχει εκπονήσει πλήθος μελετών για την Κοινωνική Δικτύωση και το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Επιστημονικές εργασίες της, έχουν παρουσιασθεί σε
εθνικά και διεθνή συνέδρια. Το 2011 και το 2013 έλαβε το Best Paper Award,
για την μελέτη της στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το e-health αντίστοιχα. Τέλος,
είναι μέλος του Δ.Σ. και έχει την θέση του ταμία, στον Ελληνικό Σύνδεσμο
Ηλεκτρονικού Εμπορίου - GR.EC.A. (Greek e-Commerce Association).
Μετά την τακτική συνέλευση και τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής και της Ελεγκτικής
Επιτροπής του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.),
την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 στο Eleon Loft, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου. Η Κατερίνα Φραϊδάκη, eCommerce
Coordinator του ELTRUN, εξελέγη πρόεδρος.
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@turbo: Τελικά όπως εξαφανίστηκε ο
όρος camera phone, έτσι θα «χάσουμε»
και τον όρο gaming phone, πριν καλάκαλά εμφανιστεί. Όλο και περισσότερα
mainstream smartphones σχεδιάζονται ως
gaming optimized, όπως το Honor 10 GT με
GPU Turbo Mode!
@air: Αερόσακος για smartphone; Γιατί
όχι… Εκ Γερμανίας έρχεται η πρωτότυπη
αυτή ιδέα, που θα δοκιμάσει την τύχη της
στο Kickstarter. Αισθητήρας επιτάχυνσης
καταλαβαίνει πότε πέφτει το κινητό, και
«εξαπολύει» προστατευτικούς γάντζους!
@ten: Επετειακό το επόμενο Samsung
Galaxy, και πληροφορίες λένε ότι θα το
δούμε σε τρεις εκδόσεις. Σε μία από αυτές
γίνεται λόγος για (επιτέλους) fingerprint
reader ενσωματωμένο στην οθόνη, αλλά και
τριπλή κάμερα!
@eleven: Αν και η Apple δε μας έχει
συνηθίσει σε διαρροές, ο διάδοχος του
iPhone X (XI ή 11 δηλαδή) εμφανίστηκε στο
GeekBench. Με κωδική ονομασία D321AP
και 4GB RAM. Κρίμα που στα αποτελέσματα
δε φαίνεται αν έχει notch…
@surface: Τελικά θα ξαναμπεί στο ring
η Microsoft? Ένα tweet στελέχους από
το τμήμα Surface, υπονοεί ότι θα δούμε
ένα αναδιπλούμενο Surface Phone με δύο
οθόνες, τις οποίες θα κατασκευάσει η LG.
@duality: Στο χώρο των διπλών οθονών,
η ZTE ετοιμάζει ένα Nubia smartphone
με τη δεύτερη οθόνη να βρίσκεται στο
πίσω μέρος. Αυτή θα είναι πιθανόν
κατασκευασμένη με τεχνολογία LED και θα
αποτελεί ένα panel χαμηλής ανάλυσης.

