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έο Εθνικό Ευρυζωνικό σχέδιο ετοιμάζει η κυβέρνηση, στο οποίο καταγράφονται οι
στρατηγικές, η μεθοδολογία και τα βήματα για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών
υποδομών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών, των δικτύων
πέμπτης γενιάς (5G), των iFi, των υποδομών έξυπνων πόλεων, των υποδομών για
διαδρόμους έξυπνης αυτοματοποιημένης οδήγησης και των πάσης φύσεως υποδομών σταθερών, ασύρματων και δορυφορικών δικτύων τηλεπικοινωνιών καθώς και
των εξειδικευμένων δικτύων που λειτουργούν ως διαδίκτυο των αντικειμένων ( οΤ,
Internet of Things).
Ευτυχώς για τη χώρα, οι εξελίξεις την προηγούμενη πενταετία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών δεν έμειναν στάσιμες.
Από την πάλαι ποτέ Εθνική Ευρυζωνική Στρατηγική του Κωστή ατζηδάκη το μακρινό
201 , όταν αναζητούσαμε με το κιάλι διψήφιες ταχύτητες οικιακού Internet, και οι πάροχοι μάχονταν σε έναν πόλεμο φθοράς για λίγους πελάτες LL , περάσαμε ευτυχώς
στο concept του 5G και της κοινωνίας του Gigabit.
Αυτή η εξέλιξη βέβαια επετεύχθη κατά κύριο λόγο, μέσω τολμηρών αποφάσεων που
πήραν οι διοικήσεις των εγχώριων παρόχων, οι οποίοι δεν φοβήθηκαν την ύφεση και
προχώρησαν σε σημαντικές επενδύσεις.
Η αλήθεια είναι επίσης ότι την τελευταία διετία, ο πρώην υπουργός ηφιακής Πολιτικής -αλλά και ο ασίλης Μαγκλάρας- έστειλαν έντονα μηνύματα στήριξης των
τεχνολογιών ΤΠΕ, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των στελεχών των τηλεπικοινωνιακών
ομίλων.
Έτσι, αισίως φτάσαμε στην επόμενη γενιά επενδύσεων και βρισκόμαστε πάλι σε
τροχιά ανάπτυξης, η οποία οφείλεται βασικά στη σύγκλιση πολιτικών και επενδυτικών
επιδιώξεων.
Και θυμηθείτε Δεν είναι μία ακόμη ευκαιρία. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία!
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New Cybercop on the block

Τ

η σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας στο υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπουν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις
του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Σκοπός της Διεύθυνσης
είναι να αναλάβει, μεταξύ άλλων, το ρόλο της προστασίας
των κρίσιμων υποδομών από ψηφιακές απειλές. Η Γενική Διεύθυνση
Κυβερνοασφάλειας θα ανήκει στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φαίνεται
ότι η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια των δεδομένων,
ειδικά από τη στιγμή που ετοιμάζεται να «χτίσει» πάνω τους την νέα γενιά
ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η ενοποίηση των αρχείων των υπηρεσιών,

η ανταλλαγή στοιχείων, η ενσωμάτωση πληροφοριών, αλλά και το άνοιγμα
πρόσβασης σε ανοιχτά δεδομένα, αποτελούν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία
για υποκλοπή πολύτιμων δεδομένων. Κατά κανόνα, τα κυβερνητικά δεδομένα
χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας, ενώ ταυτόχρονα ο βαθμός
προστασίας τους είναι -συχνά- χαμηλότερος, συγκριτικά με πολλές άλλες
ιδιωτικές υπηρεσίες. Έτσι, η έννοια της Κυβερνοασφάλειας έχει πλέον
νόημα για τις πληροφορικές υποδομές της πολιτείας και η σύσταση Γενικής
Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας ήταν μάλλον αδήριτη ανάγκη. Πολλώ δε
μάλλον η σύνδεσή της με την ΓΓΤΤ, η οποία ουσιαστικά, αφού ανήκει σε
υπουργείο Επικρατείας, μπορεί να συντονίσει και να επιβλέψει τα υπουργεία
που θα έχουν την ανάγκη της. Δηλαδή όλα!

Αποτελεί ουσιαστικά ένα roadmap για τις οπτικές ίνες, το 5G, το δημόσιο iFi, την αυτόνομη
οδήγηση, και φυσικά την αδειοδότηση των κεραιών. Γενικά όλες τις ψηφιακές υποδομές και το
ελληνικό Internet of Things.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, άνοιξε η καθιερωμένη φθινοπωρινή αυλαία στο Cupertino,
αποκαλύπτοντας τη νέα γενιά smartphones
ς
e Αυτή τη φορά με αραβική και όχι
με λατινική αρίθμηση, προς αποφυγή παρερμηνείας στην προφορά… Alea acta est!

Το λλ νικ δ μ ιο ανέκαθεν είχε την
κακή συνήθεια να σχεδιάζει και να υλοποιεί πράγματα, χωρίς να σκέφτεται διεξοδικά όλες τις πτυχές τους, και αυτός ήταν
πολλές φορές ο λόγος που «βούλιαζαν».
Δεν είναι τυχαίο που ο μμανου λ ο δ ς είχε
πει 160 χρόνια πριν «εις νόμος απαιτείται εις
αυτήν τη χώραν, ο οποίος να επιτάσσει την εφαρμογήν όλων των υπολοίπων νόμων».
Αυτή τη φορά όμως έχουμε μία ακόμα ευχάριστη έκπληξη, που αν μη τι άλλο δείχνει
ιακ ωριμ
α και την πρόθεση να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα το concept της ψηφιακής
διακυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, πριν ξεκινήσει η διαδικασία του
ιακο μ α μα ι μο της χώρας, ετοιμάστηκε πολυνομοσχέδιο προς ψήφιση, που προβλέπει και καλύπτει όλους τους τομείς της εν
λόγω διαδικασίας.
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Στο νέο Πρόεδρο της ουλής, Κώστα Τασούλα, παραδόθηκε η έκθεση πεπραγμένων
της ΑΔΑΕ για το 2018. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο ρήστο
άμμο και τον αντιπρόεδρο ι άλ ακκά
Τόσο ο κ. α ο λας, όσο και τα στελέχη της
ΑΔΑΕ, αναγνώρισαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα διασφάλισης της ιδιωτικότητας, αλλά και την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας.
Θεωρείται ότι η συμβολή της Α Α στη Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας θα είναι καθοριστική.
Εμπρός στο δρόμο που χάραξε η ΑΔΑΕ λοιπόν!

Μοντέλα διαφόρων ιντσών και χωρητικότητας,
αλλά όλα εξοπλισμένα με τελευταίας γενιάς τεχνολογίες στη συνδεσιμότητα, στο software, και
στην οθόνη. Highlight της βραδιάς βέβαια η κάμερα, η οποία πλέον απαρτίζεται από ρ ις ακο ς (wide, ultrawide, telephoto).
Μάλιστα δεν παρουσιάστηκαν μόνο κινητά, αλλά ένα πλήρες mobile οικοσύστημα, με tablets
και ρολ ια
Έχουμε και λέμε λοιπόν iPhone 11, iPhone 11
Pro, iPhone 11 Pro Ma , iPad 7ης γενιάς, και τα
νέα Apple atch Series 5, που απέκτησαν και
always on display. Α…και υπηρεσίες!

Διαθεσιμότητα σε λλάδα και προ, στα τέλη
Σεπτεμβρίου, δηλαδή αισθητά νωρίτερα απ’ότι
στο παρελθόν, μέσω της iS uare βεβαίως.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός κερδίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις πρωτοβουλίες του νέου
υπουργείου. Ο Κ. Πι ρρακάκ ς ανακοίνωσε τη
σύσταση επιτροπής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.
Και επειδή η εμπειρογνωμοσύνη είναι πάντα
καλοδεχούμενη -για να μην πούμε απαραίτητημέλος αυτής της επιτροπής θα είναι ο Toomas
Hendrik Ilves, πρώην πρόεδρος της Εσθονίας.

πρώτα να δημιουργηθεί το οικοσύστημα. Μέχρι
τότε ας απολαύσουμε τις 5G νησίδες.
πως τη 5G ΔΕΘ, τη μεγάλη έκπληξη της ind.
α σας θυμίσουμε ότι από τη Θεσσαλονίκη είχε ξεκινήσει δοκιμαστικά το 1960 στη διάρκεια
της έκθεσης κάποτε και η τηλεόραση; Με φορέα μάλιστα τη ΔΕΗ!
α δείτε που η ind λίγο με την αλαμά α, λίγο με τη ΔΕΘ θα κλέψει την παράσταση του 5G
όπως έκανε και με τις οπτικές… Δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο και φαντασία «στην εξουσία»!

Ξέρετε, μία από τις χώρες στη δική μας πλευρά της Ευρώπης, που κατάφερε να ψηφιοποιήσει με παραδειγματική επιτυχία τον δημόσιο τομέα της, η οποία γι’ αυτό το λόγο ήταν τιμώμενη
χώρα στο 18ο InfoCom World.

Ένα ακόμα παρατηρητήριο ανακοινώθηκε στη
συμπρωτεύουσα, με τη χαρακτηριστική ονομασία Παρα ρ ριο ρα ιοκρα ας , ώστε να
εγγυηθεί την ομαλή πρόοδο των ενεργειών του
υπουργείου ηφιακής Διακυβέρνησης. τουλάχιστον θα το προσπαθήσει…

Ακρογωνιαίος λίθος φαίνεται πως θα είναι η διαλειτουργικότητα και η απλοπο
διαδικα ιν, πράγματα τα οποία σήμερα είναι ανύπαρκτα, ή στην καλύτερη περίπτωση προβληματικά.

Σε πιο «καθημερινά» πράγματα, ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει σύντομα και
το έργο των νέων αυ ο ων Αυτές θα έχουν
«έξυπνη» υπόσταση με smart chips.
Παράλληλα, θα αναγράφουν πιο περιεκτικά και
ουσιαστικά οι α, εναρμονισμένα με τη χρησιμότητα και τον ορισμό της «ταυτότητας» ατόμου στη σημερινή εποχή.

Την ίδια γραμμή στήριξε και ο Κ. Μητσοτάκης στη ι ν κ
αλον κ ς
εκφράζοντας την επιθυμία να ξεφύγει επιτέλους η Ελλάδα από τον πάτο του βαρελιού που λέγεται D SI. Εκεί δηλαδή που
έχει (X )P SI…
μως τόσο ο υπουργός, όσο και ο πρωθυπουργός, ξεκαθάρισαν ότι το 2020 δεν θα είναι η χρονιά που θα δούμε εμπορικά το 5G στη χώρα, αλλά
η χρονιά που θα αποδοθεί το ά μα, και μάλιστα
όχι νωρίς, αλλά «μέχρι το τέλος» της.
Δηλαδή πρακτικά θα δείτε
απ α μέ α ου
2021 και μετά… Σωστή η απόφαση γιατί πρέπει

στην Ελλάδα, θα ήθελε να «τσιμεντώσει» τη θέση του ακόμα περισσότερο. Το τελικό «πόρισμα»,
στις 22 Οκτωβρίου.
Μιλώντας για υποδομές, η Vodafone ξεκίνησε
την εφαρμογή ενός πολύ ενδιαφέροντος μοντέλου. ρισε ως αυτόνομο το κομμάτι των δικτυακών υποδομών της, υπό τη μορφή μίας νέας
εταιρείας, της TowerCo.
Το κλου της υπόθεσης είναι ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα εξυπηρετεί μόνο την ίδια, αλλά θα συνεργάζεται και με άλλους παρ ους, για την ενδυνάμωση των δικών της υποδομών!
Ο άρης τα είχε προβλέψει όλα αυτά καιρό πριν
μιλώντας για μία «ανοιχτή» αγορά, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στις υποδομές…
Σε μία εποχή όπου υπάρχει «δίψα» στην αγορά
για επέκταση και αναβάθμιση σε επίπεδο υποδομών, αλλά παράλληλα οικονομική στενότης παγκοσμίως, είναι -όπως λέει και η ατάκα- κάτι τόσο τρελό που μπορεί να πετύχει! Ειδικά όταν οι
πάροχοι αρ ουν να λυ ουν υπό το βάρος
του απαιτητικού 5G, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν κι άλλοι αυτό το δρόμο…
Δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε όλους τους
παρόχους να δηλώνουν εμφατικά «εμπρός στο
δρόμο που χάραξε η o afone
Πάντως σε κάτι πιο «επίγειο», και συγκεκριμένα
στο σταθερό Internet, οι υποδομές καλώς προχωρούν. Το FTTH (fiber to the home) της Cosmote,
επεκτείνεται σε περισσότερες περιοχές, όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και της συμπρωτεύουσας.

Ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολείται η αγορά, είναι το Ultra-Fast Broadband
( FBB). Δυστυχώς, φαίνεται να αποτελεί ένα
από τα «ριγμένα» έργα, αφού η απόσβεση
των επενδύσεων εκτιμάται ότι θα γίνει σε
μεγάλο βάθος χρόνου.
Έτσι, υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον εκ μέρος
των παρόχων, εκτός βέβαια από τον
που
ως κάτοχος της μεγαλύτερης μερίδας υποδομών

Στόχος του ομίλου είναι μέσα στο τρέχον έτος να
έχουν αποκτήσει πρόσβαση μέσω FTTH 150.000
νοικοκυριά, με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps,
σε πολλαπλά μεγάλα αστικά κέντρα.
Καλή είναι και η πρόοδος στον τομέα του Internet
of Things. Η Vodafone προσφέρει πλέον ολόκληρη σουίτα υπηρεσιών IoT για επαγγελματίες. Η
δε Cosmote έχει επεκτείνει την κάλυψη του NBIoT δικτύου της σχεδόν στο 97 του πληθυσμού.
Που να έρθει και το 5G… Εκεί να δείτε τι έχει να
γίνει. Θα αλλάξουν τα πάντα όλα !!!
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POINT OF VIEW

κ έ ις νολο ας: πως έ ουν
αλλάξ ι απ ον
ον ο αι να


μ ρ ς
ωμαδάκ ς

Κάθε χρόνο, εταιρείες, ΜΜΕ και επισκέπτες, συμμετέχουν
με ενθουσιασμό, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, στις
μεγάλες εκθέσεις τεχνολογίας που διεξάγονται σε όλο
τον κόσμο. πάρχει όμως ένα ερώτημα που απασχολεί
όλους, αν και σχεδόν κανένας δεν τολμά να αναφέρει.
Αυτό αφορά τον βαθμό χρησιμότητας που έχουν σήμερα οι
εκθέσεις τεχνολογίας, ανεξαρτήτως από το vertical θέμα
με το οποίο καταπιάνονται. Για να μην πάμε πολύ μακριά,
ας παραμείνουμε στον χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Πριν από 20 χρόνια, όταν η τεχνολογία ήταν
σαφώς λιγότερη, αλλά και εξελισσόταν με αργότερο ρυθμό,
ο αριθμός των διοργανώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν
μεγαλύτερος. Αυτό δεν είναι τόσο παράδοξο όσο φαίνεται. Η
τεχνολογία μπορεί να ήταν λιγότερη, αλλά ο ενθουσιασμός
ήταν σημαντικά μεγαλύτερος. Ο λόγος είναι ότι είχαμε
αργότερες εξελίξεις μεν, περισσότερες καινοτομίες δε,
και ακριβώς γι’ αυτό υπήρχε μεγαλύτερη διάθεση αυτές
να παρουσιαστούν. Έτσι, οι εκθέσεις είχαν κατά συνέπεια
μεγαλύτερο κύρος, ακόμα γιατί τόσο οι εμπλεκόμενοι όσο

6

infocom•10•19

και οι επισκέπτες, ήταν πραγματικοί γνώστες της τεχνολογίας, «διαβασμένοι», και όχι οι bloggers youtubers «της
γειτονιάς». Ένας ακόμα λόγος ήταν ότι τότε το Internet
βρισκόταν ακόμα σε παιδική ηλικία, τόσο σε bandwidth όσο
και σε υπηρεσίες. Ενδεικτικά, να σας ταξιδέψω σε ένα μικρό
flashback, όταν η διαδικασία του streaming, απαιτούσε τότε
να στήσετε έναν RealServer! Σήμερα το streaming γίνεται
ακόμα και από το κινητό, χωρίς καν ξεχωριστή κάμερα, με
μία απλή δωρεάν εφαρμογή. πως ήδη βιώνετε, αποτελεί
καθιερωμένη πρακτική πλέον, ακόμα και από τα μεγάλα sites
τεχνολογίας. Έτσι μειώνεται -ή και εξαλείφεται- η ανάγκη
για επί τόπου επίσκεψη στις εκθέσεις, από τη στιγμή που
όλος ο πλανήτης μπορεί να τις παρακολουθήσει από την
άνεση του σπιτιού του. Έπειτα, έχουμε τη νέα τάση του
pre-event, δηλαδή τη συνήθεια οι εταιρείες - εκθέτες να
δημοσιεύουν από πριν τα προϊόντα που πρόκειται να παρουσιάσουν σε κάποια έκθεση. Κάποιες φορές γίνεται ανοικτά,
άλλες σε μορφή «διαρροών», όμως σε κάθε περίπτωση
πρόκειται για εγκεκριμένη marketing τακτική. Αυτό από μόνο

του αρκεί για να αποδυναμώσει σημαντικά μία έκθεση, αφού
χάνεται η αποκλειστικότητα που υποτίθεται ότι προσφέρει, ή
τουλάχιστον που προσέφερε κάποτε. Πολύ απλά, δεν είναι
πλέον απαραίτητο να παραβρεθεί κάποιος σε μία έκθεση
-ούτε καν να παρακολουθήσει το live stream της- ώστε να
ενημερωθεί για τα νέα προϊόντα. Γι’ αυτό πολλές εταιρείες
επιλέγουν τώρα πια να βάζουν τις μεγάλες εκθέσεις σε
δεύτερη μοίρα, και να παρουσιάζουν τα νέα μοντέλα τους σε
δικά τους events. Εκεί μπορούν να ελέγξουν την αποκλειστικότητα, όπως και να μη «χαθούν» ανάμεσα στις υπόλοιπες
παρουσιάσεις του μεγάλου ανταγωνισμού.
Έμεινε λοιπόν κανένας λόγος για τον οποίο οι εκθέσεις
πρέπει ακόμα να υφίστανται; εβαίως, με πρώτο και καλύτερο τη hands-on εμπειρία. Είτε πρόκειται για δημοσιογράφο,
ή για απλό επισκέπτη, η δισδιάστατη πληροφορία σε μία
desktop ή mobile οθόνη δε συγκρίνεται με τον συνδυασμό
αισθήσεων όρασης και αφής, και βέβαια ακοής, κατά περί-

πτωση. Ο δημοσιογράφος είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει τις συσκευές από κοντά, έστω και για λίγη ώρα, ώστε
να προσφέρει μία ολοκληρωμένη αντικειμενική κριτική,
αλλά και υποκειμενική γνώμη, στους αναγνώστες του. Ο
δε ιδιώτης, δεν θα μπορούσε να λάβει μία σωστή απόφαση
για τις μελλοντικές αγορές του, αν δε βιώσει ο ίδιος την
εργονομία και τον τρόπο λειτουργίας μίας συσκευής. Ο
δεύτερος λόγος είναι η παρουσίαση επαγγελματικών λύσεων, όπως σταθμοί βάσης, servers, και γενικώς προϊόντα
τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και δικτύωσης για επιχειρήσεις. Ακόμα και αν η σελίδα του εκάστοτε κατασκευαστή
περιέχει αναλυτικές προδιαγραφές, η συζήτηση με κάποιον
εκπρόσωπο από κοντά, είναι απολύτως απαραίτητη. Εκεί
θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των χαρακτηριστικών του
προϊόντος, και της δομής της επιχείρησης, ώστε να διαπιστωθεί αν αυτή η λύση -όσο καλή και αν είναι- μπορεί
να ενσωματωθεί με τέτοιο τρόπο στην εταιρεία, ώστε να
αποτελέσει την κατάλληλη επένδυση. Ο τρίτος λόγος,
δεν είναι άλλος από τη σύναψη και επέκταση επαφών.
Στελέχη επιχειρήσεων, θεσμικοί παράγοντες, μέλη της
επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως επίσης
απλά άτομα προς αναζήτηση εργασίας στο χώρο των ΤΠΕ,
έχουν μία μοναδικού είδους ευκαιρία να βρεθούν στον ίδιο
χώρο. Κατά περίσταση, μπορούν να συζητήσουν ελεύθερα
μεταξύ τους, χωρίς φίλτρα και ραντεβού. Έτσι, μία έκθεση
έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει συνθήκες ευδόκιμου
εδάφους, όπου μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα που
θα ωθήσουν μπροστά ολόκληρη την αγορά, και μάλιστα σε
πολλές περιπτώσεις συντομότερα απ’ ό,τι αν οι εμπλεκόμενοι παράγοντες ενεργούσαν υπό πιο τυπικές διαδικασίες.
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Νανά Ιωακειμίδου
CHIEF COMMERCIAL OFFICER, GENERATION Y
Η Generation Y συμπληρώνει σε λίγους μήνες 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην
ελληνική και διεθνή αγορά, εξάγοντας τεχνογνωσία σε 25 χώρες, διαθέτοντας γραφεία
σε 10 από αυτές (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Ρουμανία, Αλβανία, Βουλγαρία,
Ντουμπάι, Γερμανία, Κίνα και τα κεντρικά γραφεία στην Ελλάδα) και έχοντας αναπτύξει
και υλοποιήσει περισσότερα από 2.500 έργα μεγάλης εμβέλειας.



Συνέντευξη στον
Δημήτρη Σκιάννη
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I.C.: Η Generation Y πλησιάζει ένα σημαντικό milestone,
τα 20 χρόνια παρουσίας της στην αγορά, κι εσείς τα 15
χρόνια στην εταιρεία. Ποιοι είναι οι στόχοι και ποιες οι
φιλοδοξίες σας για την ερχόμενη δεκαετία;
Ν.Ι.: Πράγματι, τα χρόνια περνούν κι όμως η εξέλιξη, η
ανάπτυξη, οι αλλαγές και οι βελτιώσεις που βιώνουμε, τόσο σε προσωπικό, κλαδικό, αλλά και σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, πραγματοποιούνται με φρενήρεις ρυθμούς
που δεν σε αφήνουν να κοιτάξεις προς τα πίσω.
Τα τελευταία χρόνια, η Generation Y International eBusiness Experts ηγείται της αγοράς, παρέχοντας ψηφιακό μετασχηματισμό σε επιχειρήσεις, με υπηρεσίες
που εγκαινίασε όταν δεν υπήρχε καν η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού. Καταλαβαίνουμε ότι η 4η βιομηχανική επανάσταση όχι μόνο μας βρίσκει πανέτοιμους να
την ακολουθήσουμε, αλλά σε μεγάλο βαθμό να οδηγούμε οι ίδιοι τις εξελίξεις, παρέχοντας τις πιο καινοτόμες
επιχειρηματικές λύσεις στους συνεργάτες μας, με όραμα
τη διαρκή ανάπτυξη και ευημερία τους. Είμαστε industry
leaders αρκετά χρόνια πλέον, μετατρέποντας και τους
πελάτες μας σε market leaders, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται. Αυτό είναι κάτι που
μας γεμίζει ικανοποίηση, και μας δίνει ενέργεια να συνεχίσουμε και να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Κατανοούμε, σαφώς, ότι όλα αυτά μας γεμίζουν παράλληλα με ευθύνες στις υψηλές προσδοκίες που δημιουργούμε στον
επιχειρηματικό κόσμο που μας επιλέγει.
Ως προς τον στόχο μας για το μέλλον, μόνο μία λέξη μπορεί να μου έρθει στο μυαλό, η οποία εμπερικλείει τα πάντα: Growth - συνεχής ανάπτυξη, συνεχής επαγρύπνηση
μπροστά στις εξελίξεις. Έχοντας πάντοτε την ανάπτυξη
ως γνώμονα, είμαι πεπεισμένη ότι το brand Generation
Y θα συνεχίσει να επεκτείνεται, όσο επεκτείνεται και η
ανάγκη για business development.
Με όλα αυτά ως δεδομένο, σύντομα θα προχωρήσουμε
στην ενσωμάτωση ακόμα ενός business unit, επενδυτικού
αυτή τη φορά, μέσω του οποίου θα παρέχουμε σε startup
επιχειρήσεις, consulting για δυνατότητες χρηματοδότη-

σης. Επιπλέον, στα επόμενα σχέδιά μας είναι η περαιτέρω επέκτασή μας στην Ελλάδα. Ήδη ολοκληρώσαμε
τα νέα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη και πολύ σύντομα
θα εγκαινιάσουμε επίσης νέα γραφεία στο Ηράκλειο της
Κρήτης. Παράλληλα, επενδύουμε πολύ στην ενίσχυση και
συνεχή στελέχωση του R&D (Research & Development)
τμήματος της εταιρείας, με τη ροή νέων τεχνολογιών να
αυξάνεται συνεχώς, και μαζί με αυτή να αυξάνεται και η
κερδοφορία των πελατών μας.
Δεν είναι μυστικό ότι είμαστε ένα championship oriented
house που κοιτάει πολύ πιο μακριά από τα ελληνικά σύνορα. Είμαστε πραγματικά τυχεροί που έχουμε βρει συνεργάτες και πελάτες, οι οποίοι έχουν το ίδιο όραμα μ’
εμάς και, όπως όλα δείχνουν, έχουμε πολλές κορυφές
να πιάσουμε μαζί τους.
I.C.: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αναγκαίος για
κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, ώστε να παραμείνει
ανταγωνιστική. Θεωρείτε πως οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν κατανοήσει πλήρως τη σημασία του και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση;
Ν.Ι.: Σαφώς είναι αναγκαίος ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Σύμφωνα με όσα έχουμε δει εμείς, οι Έλληνες
επιχειρηματίες δείχνουν να έχουν κατανοήσει τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού για τα operations
τους, ωστόσο δε γνωρίζουν απόλυτα σε ποιο βαθμό μπορούν να υποστηριχθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω
μέσω αυτού, οπότε έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά
μας μέχρι να κατανοήσουν όλοι πλήρως τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει. Είμαστε πάντως στη
σωστή κατεύθυνση και σε αυτό συμβάλλουν οι διάφορες
ημερίδες, συνέδρια και θεσμοί σε επίπεδο πληροφόρησης (όπως είναι και το InfoCom), τα οποία ενημερώνουν
το επιχειρηματικό κοινό για τις εξελίξεις, τις τάσεις και
τις νέες τεχνολογίες.
Από τη δική μας οπτική γωνία, μπορούμε να πούμε πως
βλέπουμε ολοένα αυξανόμενη την ανάγκη για πιο περίπλοκα συστήματα και ανάπτυξη εφαρμογών που να εξυ-

Η επόμενη μέρα είναι
οι phygital ενέργειες
να έχουν και
πρακτικό, υπεύθυνο,
αναπτυξιακό
χαρακτήρα.
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πηρετούν συγκεκριμένες λειτουργικότητες μέσα στην
επιχείρηση, όπως η ροή της πληροφορίας, η παραγγελιοληψία σε επίπεδο Β2Β, η ενημέρωση δικτύου συνεργατών, η ανάπτυξη εμπορικών πολιτικών, κ.ά. Τέτοιες προκλήσεις είναι μεγάλη μας χαρά να αναλαμβάνουμε, προσδίδοντας καινοτόμες λύσεις στα πρακτικά ζητήματα των
συνεργατών μας!
I.C.: Οι online πλατφόρμες κυριάρχησαν στον τομέα του
marketing την τελευταία 5ετία, όμως διακρίνουμε πλέον μια στροφή σε phygital ενέργειες, δηλαδή ενέργειες
που συνδυάζουν τον ψηφιακό με τον φυσικό κόσμο. Ποιο
πιστεύετε ότι θα είναι το επόμενο βήμα;
Ν.Ι.: Οι phygital ενέργειες όντως έχουν κερδίσει πολύ
χώρο στον τομέα της διαφήμισης, καθώς είναι μέρος μίας πιο ολιστικής προσέγγισης στο marketing, της λεγόμενης omni channel προσέγγισης, η οποία θυμίζει συνεχώς την παρουσία σου στον τελικό καταναλωτή. Στην ουσία, οι phygital ενέργειες μας βοηθούν να αξιοποιούμε
περαιτέρω όλα τα ψηφιακά μέσα, απογειώνοντας τη φήμη του brand μας. Η επόμενη μέρα για το marketing πιστεύω ότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επόμενη μέρα των τεχνολογικών εξελίξεων.
Μι λάμε ασφαλώς για τον συνδυασμό AI (Ar tificial
Intelligence) και IoT (Internet of Things), δηλαδή ένα δίκτυο έξυπνων συσκευών, οχημάτων, οικιακών συσκευών και άλλων αντικειμένων με ενσωματωμένο λογισμικό, αισθητήρες και ενεργοποιητές, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και έχουν τη δυνατότητα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και του machine learning
να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα. Πάντα,
GDPR compliant.
Η επόμενη μέρα είναι αυτές οι phygital ενέργειες να
έχουν και πρακτικό, υπεύθυνο, αναπτυξιακό χαρακτήρα,
ώστε και το brand να συνδέεται με πρακτικές αειφόρου
ανάπτυξης, αλλά και να εξασφαλίζονται οφέλη προς την
κοινωνία. Εξ άλλου, έρευνες δείχνουν ότι ο καταναλωτής έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες, όχι να αγοράσει μόνο, αλλά και να ταυτιστεί με brands που υιοθετούν
πρακτικές υπεύθυνης και αειφόρου επιχειρηματικότητας.
I.C.: Η γενιά που χαρακτηρίζεται ως «Generation Y» έχει
πλέον μεγαλώσει και είναι αυτή που ορίζει πρόσωπα και
καταστάσεις, καθοδηγώντας τους νεότερους. Υπάρχει
χάσμα με τη Generation Z, και αν ναι πώς το γεφυρώνετε;
Ν.Ι.: Ιστορικά, υπήρχε πάντοτε χάσμα μεταξύ γενεών. Η
Generation Y ήταν η γενιά της μετάβασης από τον αναλογικό κόσμο στον ψηφιακό, οπότε αυτό είναι και το πλεονέκτημά της έναντι της Generation Z. H δεύτερη έχει «γεννηθεί» μέσα στον ψηφιακό κόσμο, δεν μπορεί να φαντα-
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στεί πώς ήταν ο κόσμος πριν την τεχνολογία, δεν έχει άλλες παραστάσεις, δεν είναι εξοικειωμένη με το phygital,
καθώς γι’ αυτήν δεν υφίσταται physical.
Ωστόσο, συγκριτικά με άλλα ζευγάρια γενεών του παρελθόντος, το χάσμα εδώ δεν είναι τόσο ανυπέρβλητο, επειδή η χρήση ακριβώς αυτών των νέων τεχνολογιών είναι ο
βασικός συνδετικός τους κρίκος.
Το χάσμα έγκειται περισσότερο στο κομμάτι της νοοτροπίας, καθώς η Generation Y έχει δει μεν την ευκολία, έχει
δει όμως και τον δύσκολο τρόπο, γεγονός που την έχει
οπλίσει με περισσότερη υπομονή, ενώ η Generation Z δεν
καταλαβαίνει πόσο τεράστια ευκολία προσφέρουν τα σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας, γιατί τα θεωρεί δεδομένα,
τα έχει μάθει ως fact, δεν συμμετείχε ποτέ στη διαδικασία της μετάβασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, παρά τις
αδιαμφισβήτητες ικανότητές της να απορροφάει οτιδήποτε καινούργιο, πολύ πιο γρήγορα και εύκολα, να έχει
παράλληλα μία έλλειψη βασικών soft skills, όπως η υπομονή και η πειθαρχία μπροστά στις δυσκολίες, στα οποία
η Generation Y καλείται να βοηθήσει.
Εμείς, στην Generation Y, ως εκπρόσωποι της, μπορούμε
να γεφυρώνουμε οποιοδήποτε χάσμα με αλλεπάλληλες
εκπαιδεύσεις επάνω στην κουλτούρα μας και λόγω ότι το
ανθρώπινο δυναμικό μας περιλαμβάνει εκπροσώπους Υ
και Ζ, επιδιώκουμε να τους αναμειγνύουμε, ώστε και οι
δύο να ωφελούνται από τα επιπλέον assets των άλλων.
Η Generation Z, για παράδειγμα, είναι πιο αδύναμη στην
επικοινωνία, στις εμπορικές πρακτικές και στην πώληση, αλλά καλύπτει αυτό το κενό με άψογες custom δημιουργίες και πολλές νέες ιδέες. Προς μεγάλη μου ικανοποίηση, βλέπω πως οποιοσδήποτε νέος συνεργάτης,
αφομοιώνει πολύ εύκολα και ανώδυνα τη νοοτροπία μας
αυτή, γεγονός που με οπλίζει με αισιοδοξία για τη συνέχεια και τις προοπτικές που ανοίγονται από αυτή τη σύμπραξη γενεών στους κόλπους μας.
I.C.: Πώς θα επηρεάσει τη χώρα μας μέσα στις επόμενες δεκαετίες το brain drain που προέκυψε ως αποτέλεσμα της κρίσης; Μπορεί να αντιστραφεί η τάση πριν
να είναι πολύ αργά;
Ν.Ι.: Στην εταιρεία λειτουργούμε ήδη αντίστροφα, καθώς απορροφούμε με συνέπεια Έλληνες που εργάζονται
στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, και η Head of Marketing
της εταιρείας αυτή τη στιγμή, και ο Team Leader of
Performance Marketing, έχουν έρθει με μεταγραφή από
το εξωτερικό, η πρώτη από τις ΗΠΑ, ο δεύτερος από τη
Γερμανία. Το γεγονός ότι αξιόλογοι επαγγελματίες, με
εργασιακή εμπειρία και πλούσιες προοπτικές εξέλιξης
σε χώρες του εξωτερικού, μας επιλέγουν και κυρίως μας
εμπιστεύονται για να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα, είναι

Είμαστε ένα
championship
oriented house
που κοιτάει πολύ
πιο μακριά από τα
ελληνικά σύνορα.

αποτέλεσμα θεωρώ και της εικόνας που έχει χτίσει η
Generation Y διεθνώς τα τελευταία χρόνια, αλλά και των
εξαιρετικών συνεργασιών και απαιτητικών projects που
αναλαμβάνουμε σταθερά, προσφέροντας μεγάλες προκλήσεις σ’ εκείνους που θέλουν να φτάσουν ψηλά.
Γενικότερα, πιστεύω πως αντιστρέφεται η κατάσταση, όσο
δημιουργούνται ελληνικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν
με πρότυπα εξωτερικού, σε επίπεδα οργάνωσης, τεχνογνωσίας, διοίκησης, διαχείρισης έργων και προπαντός νοοτροπίας και κουλτούρας. Επειδή εμείς θέλουμε να στοχεύ-

ουμε ψηλά, επιλέγουμε και έλκουμε στην εταιρεία, χαρακτήρες με αντίστοιχη φιλοσοφία και ίδιες αξίες.
I.C.: Πώς μπορεί η Generation Y να βοηθήσει, με εφαρμογές B2B μία επιχείρηση να αγγίξει το 100% της δυναμικής της;
Ν.Ι.: Αυτό έχει να κάνει με το Digital Transformation που
αναφέραμε πιο πάνω. Με βάση την εις βάθος διερεύνηση
μίας επιχείρησης, η Generation Y δημιουργεί B2B εφαρμογές που είναι 100% προσαρμοσμένες όχι απλώς στον
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Κάθε αποτέλεσμα
είναι tailor made
στις ανάγκες,
στόχους και
operations του
εκάστοτε πελάτη.

κλάδο της γενικότερα, αλλά προ παντός στην εκάστοτε επιχείρηση ειδικότερα, με βάση πολλαπλούς παράγοντες και διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως η δυναμική της, οι διαδικασίες της, τα operations της και η προοπτική της, μεταξύ άλλων. Όλα αυτά, με 100% ευελιξία.
Γι’ αυτό τα έργα μας βοηθούν την επιχείρηση να πιάσει
τους στόχους της, μειώνοντας τα λειτουργικά της έξοδα
και αυξάνοντας την κερδοφορία της.
Μάλιστα, δεν σταματάμε με την παράδοση του έργου, καθώς δεν είμαστε διεκπεραιωτικοί, ίσα-ίσα λειτουργούμε
συμβουλευτικά και συνεχίζουμε διαρκώς να βελτιώνουμε
τις λειτουργικότητες και τα εργαλεία κάθε B2B εφαρμογής, βάσει των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά
και βάσει τυχόντων αλλαγών στις ανάγκες ή τα operations
του πελάτη, ακριβώς για να παίρνει αξία ο ίδιος στην
επένδυσή του, ανά πάσα στιγμή και όχι για μια στιγμή.
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I.C.: Είστε ένα SuperBrand, μετρώντας αρκετές διακρίσεις και επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα
αυξάνετε διαρκώς το δυναμικό και τις δραστηριότητές
σας. Ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας και πώς καταφέρνετε να είστε πάντα στην pole position;
Ν.Ι.: Κατ’ αρχάς δεν υπάρχει συνταγή της επιτυχίας.
Όποιος θέλει να ονομάζεται leader ή να βρίσκεται σε «pole
positions», αν ισχυριστεί ότι έχει μία συγκεκριμένη συνταγή για όλο αυτό, τελικά καταλήγει εγκλωβισμένος και
παραμένει στάσιμος στα κεκτημένα, όταν όλα εξελίσσονται. Στη Generation Y, όχι μόνο δεν μένουμε στάσιμοι και
είμαστε ανοιχτοί στις αλλαγές, αλλά αλλάζουμε τα δεδομένα εμείς οι ίδιοι, οδηγώντας τις εξελίξεις!
Αν θέλουμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τη δική
μας τη μεθοδολογία, σίγουρα έχουμε ένα συγκεκριμένο
business mentality και αυτό είναι που μας έχει φέρει τόσα

χρόνια στο σημείο να ξεχωρίζουμε και να ανταποκρινόμαστε στις μεγάλες απαιτήσεις σημαντικών οργανισμών
και επιχειρήσεων. Λέγοντας «business mentality» εννοούμε ότι από τον νεοφερμένο junior developer, μέχρι τον
πιο έμπειρο senior marketing και business strategist, όλη
μας η φιλοσοφία περιστρέφεται γύρω από πώς μπορούμε
να ενισχύσουμε την επιχείρηση που μας εμπιστεύεται, να
τη βοηθήσουμε να κάνει το βήμα μπροστά, και όλο αυτό να
το κάνει ανώδυνα, μειώνοντας παράλληλα τα διαχειριστικά της κόστη και αυξάνοντας το κοινό της, το awareness,
τις πωλήσεις και οτιδήποτε μπορεί να έχει βάλει ως στόχο μια επιχείρηση για να αναπτυχθεί. Στην Generation Y
δεν μένουμε ποτέ μόνο στην επιφάνεια! Όταν μας αναφέρει ο πελάτης την ανάγκη ή τον στόχο του, εμείς δεν
στεκόμαστε μόνο εκεί, αλλά αντίθετα κάνουμε εις βάθος ανάλυση, όχι μόνο της δικής του επιχείρησης, αλλά και γενικότερα του κλάδου του, τόσο εγχώρια όσο και
στο εξωτερικό, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα βάσει της
υποδομής και της δυναμικής του, καθώς και της δυναμι-

κής ολόκληρου του κλάδου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αποτέλεσμα είναι tailor made, στις δικές του ανάγκες, στόχους και operations, είτε πρόκειται για πολυεθνικό οργανισμό ή για super brand, είτε για έναν νέο επιχειρηματία που μόλις ξεκινά.
Εξ ου και έχουμε δημιουργήσει εννέα αυτόνομα Business
Units (Έρευνα Αγοράς, Web Development, Web Design,
Mobile, Insurance, Branding, Performance Marketing, Data
Analysis & Reporting, Business Strategy), τα οποία τελικά λειτουργούν συνδυαστικά μεταξύ τους, προκειμένου
να καλύψουν όλες τις ανάγκες μίας επιχείρησης, αλλά
και να απογειώσουν το τελικό αποτέλεσμα για τον επιχειρηματία, καθώς και να εκτοξεύσουν την απόδοση και
την αξία του κεφαλαίου του με μακροχρόνια προοπτική.
Αυτό ακριβώς το business mentality είναι ο κοινός παρονομαστής για όλες μας τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες, όντας εντέλει το στοιχείο που μας κάνει να ξεχωρίζουμε και να είμαστε σταθερά, όπως είπατε, στην
«pole position».

Νανά
Ιωακειμίδου
Με πάνω από 14 χρόνια εμπειρίας σε sales, sales management,
eBusiness consultation και
εξειδίκευση στο eCommerce, η
Νανά Ιωακειμίδου ως Εμπορική
Διευθύντρια της Generation Y –
International eBusiness Experts,
έχει συμβάλει δραστικά στην
ανάπτυξη του πελατολογίου της
επιχείρησης, στην επέκταση των
δραστηριοτήτων της εταιρείας
στο εξωτερικό, καθώς επίσης
στην ανάπτυξη των εννέα
εσωτερικών business units που
δραστηριοποιούνται εντός της
Generation Y. Πιστή στις αξίες
που τη διακρίνουν - ακεραιότητα, δικαιοσύνη, ελευθερία
άποψης - εμπνέει τους συνεργάτες της να γίνονται κάθε
μέρα και καλύτεροι. Αγαπημένο
της quote: «no matter who you
are, no matter what you did, no
matter where you’ve come from,
you can always change, become
a better version of yourself».
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Για «φιλόδοξα σχέδια με συγκεκριμένα έργα που σύντομα θα
τα δουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους» μίλησε κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο ηφιακής Ανασυγκρότησης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας αποτελεί μονόδρομο για τη χώρα μας και το κράτος πρέπει, επιτέλους, να τεθεί στην υπηρεσία του πολίτη. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν απλοποιηθούν δραστικά οι διαδικασίες, αποκτήσουν ψηφιακό χαρακτήρα και συνδεθούν οι βάσεις δεδομένων».
ταν η δεύτερη επίσκεψη σε υπουργείο, είχε προηγηθεί το
Παιδείας. Οι δηλώσεις έγιναν αφού προηγήθηκε σύσκεψη
στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και οι υφυπουργοί, Απλούστευσης Διαδικασιών, Γεώργιος Γεωργαντάς και ηφιακής Στρατηγικής, Γρήγορης αρειφόπουλος, ο Αντώνης Τζωρτζακάκης ο οποίος θα τοποθετηθεί στη θέση του γενικού γραμματέα Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων και ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του πουργού κ. Κωνσταντίνος αμπίδης. Σύμφωνα με
τον πρωθυπουργό το νέο υπουργείο αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση της νέας κυβέρνησης, ενώ στις δηλώσεις του ο κ. Πιερρακάκης, σημείωσε πως ουσιαστικά πρό-
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κειται για ένα νέο υπουργείο που έχει την αρμοδιότητα για
όλα τα συστήματα πληροφορικής. Στόχος όπως είπε «να
έχουμε τον κεντρικό συντονισμό των έργων της Πληροφορικής και των απλοποιήσεων».
Γεγονός είναι πως η Ελλάδα έχει καθυστερήσει ως προς την
εφαρμογή των τεχνολογιών που θα επιτρέψουν τον ηφιακό Μετασχηματισμό της, ενώ θεσμικές εκκρεμότητες υπάρχουν όσο αφορά τη δυνατότητα υλοποίησης των επενδύσεων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Το νομοσχέδιο για την
αδειοδότηση των κεραιών φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται
στις προτεραιότητες της ηγεσίας του υπουργείου ηφιακής
Διακυβέρνησης, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι αποφάσεις που θα ληφθούν για το έργο ΣΔ Τ (Σύμπραξη Δημοσίου και διωτικού Τομέα) που αφορά τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών.
Ενδεικτικό του τι έχει προηγηθεί όσον αφορά την ψηφιακή
πολιτική τα τελευταία χρόνια είναι και το γεγονός ότι, εκτός
από το Σύζευξις 2, έργο που ήταν ώριμο από το 201 , είχαν
ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί και υπήρχαν ανάδοχοι, κανένα
άλλο έργο δεν εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Και για το Σύζευξις 2 οι
συμβάσεις υπεγράφησαν μέρες πριν τις εθνικές εκλογές.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων του ηφιακής Ανάπτυξης
συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενημέρωση από την κυβέρνηση
Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της Διαύγειας ώστε
να λειτουργεί ως το κεντρικό αποθετήριο όλων των
αποφάσεων όλης της δημόσιας διοίκησης και ως δημόσιο
λεξικό προτύπων αποφάσεων. Απόδοση και DOI (digital
ob ect identifier) σε όλες τις νέες αναρτήσεις και πλήρης
διαλειτουργικότητα με ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ.
Δημιουργία ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης σε όλες
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Δημιουργία εσωτερικής εφαρμογής τύπου Διαύγειας με
διαβαθμισμένη πρόσβαση για ανάρτηση όλων των αποφάσεων που αφορούν διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στη δημόσια
διοίκηση σε ηλεκτρονική μορφή.
Δημιουργία μονάδας ώθησης (nudge unit) στους κόλπους
της Γενικής Γραμματείας ηφιακής Διακυβέρνησης
με έμφαση στον ανασχεδιασμό διαδικασιών και στην
κατάργηση εγγράφων.
Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων και σχετικής πύλης εφαρμογής.
Διεύρυνση εγγράφων και υπηρεσιών που τα ΚΕΠ μπορούν να εξυπηρετήσουν και απλοποίηση διαδικασιών για
ζητούμενα έγγραφα.
Ενιαία υπηρεσία αλλαγής πιστοποιημένης ταχυδρομικής
διεύθυνσης πολιτών και επιχειρήσεων προς φορείς
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Επέκταση της G-Cloud υποδομής της ΓΓΠΣ ώστε να
μεταφερθεί εκεί το σύνολο των δεδομένων και μητρώων
του δημοσίου.
Ηλεκτρονική εγγραφή στο ληξιαρχείο για κάθε γέννηση
παιδιού, αυτόματη απόκτηση ΑΜΚΑ, εγγραφή στην οικογενειακή μερίδα και λήψη τυχόν επιδομάτων.
Κανονικοποίηση των βασικών πεδίων που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα σε όλα τα κεντρικά μητρώα
του ελληνικού Δημοσίου με παράλληλη θεσμοθέτηση
λεξικών που θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από
όλα τα μητρώα.

Πλήρης διαλειτουργικότητα μητρώων και δημιουργία μιας
συνολικότερης υποδομής (π.χ. Μοντέλο Μάλτας) και
καθολική μεταφορά στοιχείων (roll-out) ώστε εν τέλει να
υπάρχει μοναδική ταυτοποίηση δεδομένων ανά πολίτη.
Σταδιακή κατάργηση πιστοποιητικών και ηλεκτρονική
αναζήτηση των συχνότερα χρησιμοποιούμενων πιστοποιητικών από τη δημόσια διοίκηση και όχι από τους πολίτες
(Δημοτολόγιο, ηξιαρχείο, ΟΑΕΔ, κ.λπ.).
Ταυτότητες με «ψηφιακή διάσταση» καθώς οι πολίτες
θα τις χρειάζονται για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Δημιουργία ψηφιακών ταυτοτήτων eIDAS εντός του
υφιστάμενου διαγωνισμού.
ηφιοποίηση εγγράφων που παρέχονται σήμερα από
τα ΚΕΠ.
Δημοσίευση Εθνικής Στρατηγικής Ανοικτών Δεδομένων.
λοποίηση της Ενιαίας ηφιακής Πύλης μέσω της ενιαίας αρχιτεκτονικής των πληροφοριών που αφορούν
πολίτες και επιχειρήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτόματη πιστοποιημένη καταχώρηση στοιχείων από
πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών σε πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου με βάση προδημοσιευμένα
πρότυπα ώστε να μην απαιτείται η συχνή καταχώρηση
των ίδιων στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα
των επιχειρήσεων στα πληροφοριακά συστήματα του
δημοσίου χειρωνακτικά.
Αυτόματη αναζήτηση των στοιχείων που απαιτεί η νομοθεσία έτσι ώστε να καταργηθεί η προσκόμιση του
εκκαθαριστικού και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται καθημερινά από επιχειρήσεις και εκδίδονται από
πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.
Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση.
Συγχρονισμός και επικαιροποίηση όλων των στοιχείων
των ασφαλισμένων που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή.
Ευρύτερη εθνική στρατηγική για το 5G η οποία θα πρέπει
να δημοσιευτεί στις αρχές του 2020, διότι εντός του
2020 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση
του φάσματος.
Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης
κυβέρνησης στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας
από τους θεσμούς
Εθνική πύλη για την κωδικοποίηση και τη μεταρρύθμιση
της εθνικής νομοθεσίας.
Διενέργεια του διαγωνισμού για τη δεύτερη φάση του
Ολοκληρωμένου Συστήματος για τη Διαχείριση Δικαστικών ποθέσεων (ΟΣΔΔ -ΠΠ) ( πουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).
ηφιοποιημένα οργανογράμματα, συνδεδεμένα με την
Ενιαία Αρχή Πληρωμών ( πουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης).
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Περιορισμένος αριθμός μεγάλων εταιρειών έχει ξεκινήσει να υλοποιεί έργα για τον ηφιακό Μετασχηματισμό,
σύμφωνα με την μακροχρόνια έρευνα του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον
καθηγητή Γεώργιο . Δουκίδη.
Τα χαρακτηριστικά 100 περίπου ελληνικών εταιριών που
εμπλέκονται σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού, διερευνήθηκαν ως προς το στάδιο ψηφιακής ωριμότητας που βρίσκονται, το τι πραγματικά κάνουν όσον αφορά
την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν και τις προτεραιότητές τους στο θέμα
αυτό. Ειδικότερα, τα στοιχεία της έρευνας βασίζονται
στην καταγραφή και ανάλυση 0 μελετών περίπτωσης
ψηφιακού μετασχηματισμού ελληνικών εταιριών που έκανε
το εργαστήριο LTR N και στην εμπειρική έρευνα με 60
CIO του . Αδαμόπουλου στο πλαίσιο της διπλωματικής
του εργασίας στο MBA Πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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- Οι Ελληνικές εταιρείες που εισήλθαν σε έργα ψηφιακού
μετασχηματισμού είναι κυρίως μεγάλες (2 έχουν πάνω
από 250 άτομα προσωπικό και 50 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών). Είναι ηγέτες στον κλάδο τους, λειτουργούν πολλά
χρόνια (6 10 έχουν πάνω από 15 έτη λειτουργίας), έχουν
εξωστρεφή δραστηριότητα (7 10 με οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και εκτός Ελλάδος), οργανωμένα
ψηφιακά κανάλια (5 10 αξιοποιούν ουσιαστικά το ηλεκτρονικό εμπόριο) και αναβαθμισμένα τμήματα πληροφορικής
αφού 1 2 έχουν τον ρόλο του CIO (Chief Information Officer)
στην ηγετική διοικητική ομάδα και μάλιστα 2 10 έχουν ήδη
οργανωμένο τμήμα ομάδα ψηφιακού μετασχηματισμού.
- Στις τρεις διαστάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού
(εμπειρία πελατών, επιχειρηματικές διαδικασίες, επιχειρηματικό μοντέλο) οι εταιρίες επικεντρώνονται σε μεγάλο
βαθμό στον μετασχηματισμό της εμπειρίας πελατών και

συγκεκριμένα στα πρώτα επίπεδα της «κατανόησης του
πελάτη και της συμπεριφοράς του», στον «αυτοματισμό
και εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πώλησης» και «αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη στα σημεία επαφής».
Στο θέμα των επιχειρηματικών διαδικασιών γίνονται επίσης
κάποιες πρώτες οργανωμένες προσπάθειες με έμφαση
στην ψηφιοποίηση (και όχι αναδιοργάνωση) των διαδικασιών, την υποβοήθηση (και όχι αναβάθμιση) της εργασίας
των στελεχών και στην διοίκηση μέσω επιχειρηματικών
επιδόσεων αξιοποιώντας αρχικά μοντέλα business analytics.
σον αφορά τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού
μοντέλου υπάρχουν μόνο οργανωμένες προσπάθειες από
πολυεθνικές εταιρίες στην «ψηφιακή διεθνή επέκτασή
τους» δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον με τις
θυγατρικές τους και στην αποδοτική εφοδιαστική αλυσίδα
με τους μεγάλους B2B πελάτες.
- Παρά το μέγεθος και οργανωτική ετοιμότητα σε θέματα
πληροφορικής οι συγκεκριμένες ελληνικές εταιρίες βρίσκονται στα αρχικά στάδια της ψηφιακής ετοιμότητας, αφού
μόνο 6 10 έχουν ξεκάθαρο πλάνο ψηφιακής στρατηγικής
που σε κάποιες περιπτώσεις σχετίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική, 1 έχουν σχεδιάσει πολύ πρόσφατα
(δηλαδή τα τελευταία δυο χρόνια) αυτή την στρατηγική,
ενώ μόλις 1 μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν ήδη περάσει
από τα πολύ αρχικά στάδια του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Παρά το ότι 8 10 αναμένουν σημαντικές ψηφιακές αλλαγές

και ανακατατάξεις στον κλάδο λόγω αυτού του φαινομένου,
μόνο 1 2 προετοιμάζονται επαρκώς για την αντιμετώπιση των επερχόμενων κλαδικών ψηφιακών αλλαγών από
υπάρχοντες ανταγωνιστές είτε νεοεισερχόμενες startups.
Επίσης μόνο 2 10 χρησιμοποιεί σχετικές μεθοδολογίες
σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και
διαχείρισης αλλαγών όπως design thinking, agile, lean κ.λπ.
και μόνο 1 10 έχει έντονο το στοιχείο της καινοτομίας στην
κουλτούρα του οργανισμού είτε στα προϊόντα υπηρεσίες ή
στο ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο.
- Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ποικίλα. Στην
πρώτη θέση είναι η ανάπτυξη αλλά και εξασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού με τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες είτε
σε τεχνικό επίπεδο (προγραμματιστές, τεχνικοί ασφάλειας,
αναλυτές δεδομένων κ.λπ.) ή στους χρήστες σε όλα τα
τμήματα αλλά και στα διευθυντικά στελέχη που θα τρέξουν
τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Στη δεύτερη θέση αναφέρονται ενδοεταιρικά ζητήματα προβλήματα που αφορούν
την έγκριση των αναγκαίων υψηλών τεχνολογικών επενδύσεων, την αναβάθμιση της διεύθυνσης πληροφορικής, του
ρόλου του νέου τμήματος ψηφιακού μετασχηματισμού και
του υπευθύνου του. Επίσης ένα από τα σοβαρά πρόβλημα
είναι η ανταπόκριση των πελατών και συνεργατών τους στις
νέες αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες που σχετίζεται
με την δίκη τους ψηφιακή ετοιμότητα αλλά και στην αναγκαιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
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Μια από τις πρωτοβουλίες για την επίτευξη των φιλόδοξων
στόχων που έχουν τεθεί για το ηφιακό Μετασχηματισμό
της χώρας ανακοινώθηκε από τον υπουργό Επικρατείας
και ηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη. Στο
πολυνομοσχέδιο με τις αναπτυξιακές δράσεις που πρόκειται να κατατεθεί σύντομα στη ουλή, από το υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα προβλέπεται η δημιουργία
επιτροπής (άμισθης) η οποία θα συνεπικουρεί το αρμόδιο
υπουργείο στις δράσεις που είναι αναγκαίες για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό.
Μεταξύ των προσωπικοτήτων που θα την πλαισιώσουν θα
είναι ο πρώην πρόεδρος της Εσθονίας, Toomas Hendrik
Ilves, πρόσωπο γνωστό για τη συμβολή του στον μετασχηματισμό της χώρας του, άλλες διεθνείς προσωπικότητες
και φυσικά Έλληνες με γνώση του αντικειμένου. Ο κ. Ilves
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υπήρξε υπέρμαχος της ψηφιακής ανάπτυξης της χώρας
του ήδη από την πρώτη στιγμή της αποκατάστασης της
ανεξαρτησίας της. Στην Εσθονία το 99 των υπηρεσιών
του Δημοσίου παρέχονται online. Πρόκειται για ένα από τα
επιτεύγματα που κάνουν τη χώρα να χαρακτηρίζεται ως «η
πιο προηγμένη ψηφιακή κοινωνία στον κόσμο».
Ο ρόλος της επιτροπής που θα συστήσει το ηφιακής
Διακυβέρνησης θα είναι συμβουλευτικός και θα έχει διπλό
στόχο τη βοήθεια για την κατάρτιση της ίβλου του ηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας και τη δημιουργία ενός
διεθνούς δικτύου επαφών που μεταξύ άλλων θα βοηθήσει
την Ελλάδα να αποκτήσει πρόσβαση σε μεγάλες εταιρείες
τεχνολογίας ώστε να επενδύσουν στη χώρα. Η ίβλος
ηφιακού Μετασχηματισμού που θα αναλύει - αποτυπώνει
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα καθώς και τις

αναγκαίες δράσεις θα διαμορφωθεί το αργότερο έως τις
αρχές του 2020, σύμφωνα με τα όσα είπε η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου ηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνάντηση με
τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης.
Πρόκειται για μια από προτεραιότητες του υπουργείου
ηφιακής Διακυβέρνησης το οποίο έχει θέσει στόχο στο
τέλος της τετραετίας της κυβέρνησης η Ελλάδα να έχει
προσεγγίσει το μέσο ευρωπαϊκό όρο όσο αφορά τον ψηφιακό
δείκτη D SI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φεύγοντας από τις
τελευταίες θέσεις της κατάταξης που βρίσκεται σήμερα.
πως επισημάνθηκε από την ηγεσία του, οι δύο λέξεις κλειδιά για το εν λόγω υπουργείο είναι η διαλειτουργικότητα
και η απλούστευση των διαδικασιών. Απεστάλη επιστολή
προς όλα τα υπουργεία ώστε να συγκεντρωθεί η πληροφορία για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και το ηφιακής
Διακυβέρνησης να ξεκινήσει να αναλαμβάνει το ρόλο του ως
ο φορέας που θα συντονίσει όλες τις αναγκαίες δράσεις.
Στο πλαίσιο αυτό οι προδιαγραφές του διαγωνισμού του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις νέες ταυτότητες,
θα αλλάξουν και μεταξύ άλλων θα δοθεί η δυνατότητα και
της ψηφιακής υπογραφής. Θα προχωρήσει η δημιουργία διαδικτυακής πύλης, το gov.gr, στην οποία θα ενσωματωθούν
όλες οι υπηρεσίες προς τον πολίτη που είναι ήδη διαθέσιμες ηλεκτρονικά και με στόχο να ενημερώνεται διαρκώς από
τις νέες υπηρεσίες - έργα που θα εκπονηθούν.
Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη «δεν απαιτούνται μεγάλα
έργα για να αλλάξει η κατάσταση, αλλά γνώση και φαντασία». πως είπε «το τεράστιο πρόβλημα είναι ο χρόνος»,
ενώ με άλλη αφορμή σημείωσε ότι «μας αρέσει η ιδέα των
ΣΔ Τ γιατί εξασφαλίζει ποιότητα». Για την κυβέρνηση αποτε-

λεί προτεραιότητα η κυβερνοασφάλεια, ωστόσο, χρειάζεται
να ξεκινήσει από την αρχή καθώς δεν έχει οριστεί καν
ποιες είναι οι κρίσιμες υποδομές της χώρας που πρέπει
να προστατευτούν. Ο υπουργός ηφιακής Διακυβέρνησης
χαρακτήρισε τα startups και τη ύπαρξη π.χ. του uifund
ως την καλή ιστορία στη χώρας και πρόσθεσε πως αυτές οι
εταιρείες οι πρωταθλητές του οικοσυστήματος θα πρέπει
να εμπλακούν στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους.
Αναφορικά με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών ο διαγωνισμός για την απόδοση των πρώτων συχνοτήτων ( ,5 GH ,
2,1 GH και 1,5 GH ) για την ανάπτυξη του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας 5G, οι οποίος θα γίνει με καινοτόμα διαδικασία,
προγραμματίζεται για το τέλος του 2020.
Έχει ενδιαφέρον ότι ο κ. Πιερρακάκης κάνει λόγο για «καινοτόμο» διαδικασία, χωρίς να κάνει σαφές τι ακριβώς εννοεί. πως εκτιμάται δεν θα αποτελέσει προτεραιότητα η
εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού τιμήματος, όπως έχει
γίνει μέχρι τώρα στους διαγωνισμούς για την απονομή του
φάσματος. πως επίσης επισημαίνεται από την πολιτική
ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου και την γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών, υπό τον Αντώνη Τζωρτζακάκη, «η
στρατηγική για το 5Gδεν θα είναι τυπική, δεν θα επιλεγούν
παραδοσιακοί δρόμοι» ενώ εξετάζεται η δυνατότητα δράσεων του υπουργείου για την υποστήριξη υπηρεσιών 5G,
προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγματικότητα.
Ο διαγωνισμός για το ψηφιακό μέρισμα (απόδοση συχνοτήτων στα 700 MH που σήμερα χρησιμοποιούνται από την
τηλεόραση) θα γίνει στα μέσα του 2021. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναγκαία συνεννόηση με Ε Τ και Digea, ενώ μόλις
αποδοθεί το φάσμα θα γίνει και η μετάβαση της τηλεόρασης
στην τεχνολογία DVB- T2 (Digital Video Broadcasting 2nd
Generation Terrestrial).
Για το ενδιαφέρον που αναμένεται να εκδηλωθεί για το
έργο FBB(εκδήλωση ενδιαφέροντος 22 Οκτωβρίου) ο κ.
Τζωρτζακάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος λέγοντας πως έχει
αλλάξει το κλίμα και πάροχοι και επενδυτές που δεν είχαν
ασχοληθεί έως πρόσφατα τώρα το εξετάζουν.
Ακόμη, όσον αφορά στους μικροδορυφόρους εξετάζονται
όλες οι πτυχές του έργου. Το υπουργείο θα δώσει τις
προδιαγραφές και ο διαγωνισμός θα γίνει από τον SA
(Ευρωπαϊκός Δορυφορικός Οργανισμός). Σύμφωνα με την
πολιτική ηγεσία του υπουργείου ένας από τους λόγους της
κατάργησης του Ε ΔΟ και της δημιουργίας του Ελληνικού
Κέντρου Διαστήματος ήταν και η άποψη που εξέφρασε ο
SA περί της νομικής του μορφής, ότι δηλαδή είναι καλύτερα ένας τέτοιος οργανισμός να είναι ΠΔΔ και όχι ΑΕ.
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Διευρυμένο ρόλο έχει αποκτήσει το Εθνικό Δίκτυο ποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. - ΕΔ ΤΕ Α.Ε. όπως
μετονομάστηκε το ΕΔΕΤ, έπειτα από τη σχετική νομοθετική
παρέμβαση του υπουργείου ηφιακής Διακυβέρνησης στο
οποίο μεταφέρθηκε από το υπουργείο Παιδείας. Το άνοιγμα
της νέας περιόδου για τον εν λόγω φορέα σηματοδότησε
η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του που
ορίστηκε από τον υπουργό Επικρατείας και ηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη.
έος Πρόεδρος ανέλαβε ο Στέφανος Κόλλιας, καθηγητής
στον Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & πολογιστών της
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Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών πολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η ΕΔ ΤΕ Α.Ε.
θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία των είκοσι και πλέον
ετών που χάραξε το ΕΔΕΤ, αναπτύσσοντας τις πλέον προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες δικτύου, υπολογιστικού
νέφους και πληροφορικής.
«Με δημιουργικότητα, όραμα και συνεργασία όλων μας θα
προχωρήσουμε στην ανάπτυξη συστημάτων και ψηφιακών
υπηρεσιών που ενσωματώνουν τις σύγχρονες τεχνολογίες
μεγάλων δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και μάθησης,
απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις, ειδικά αυτές που

προκύπτουν από τον νέο ρόλο της ΕΔ ΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο
του υπουργείου ηφιακής Διακυβέρνησης» ανέφερε ο Στέφανος Κόλλιας στον χαιρετισμό που απηύθυνε στα στελέχη
της ΕΔ ΤΕ Α.Ε., κατά την παράδοση της προεδρίας από τον
απερχόμενο πρόεδρο, καθηγητή του ΕΜΠ Παναγιώτη Τσανάκα, ο οποίος ολοκλήρωσε τρεις επιτυχημένες θητείες.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη του Συνεδρίαση, εξέλεξε τον Αριστείδη Σωτηρόπουλο στη θέση
του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Αναλυτικά,
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔ ΤΕ Α.Ε. έχει ως εξής
Πρόεδρος Στέφανος Κόλλιας, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο. Αναπληρωτής Πρόεδρος και μέλος Αθανάσιος Κακαρούντας, πίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας. Μέλη Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Διευθύνων
Σύμβουλος, Εθνικό Δίκτυο ποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας, Θεώνη Αλαμπάση, Δικηγόρος, Αθηνά ακάλη,
Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Αικατερίνη Πραματάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Κωνσταντίνος
Τζαμαλούκας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Ευαγγελία
Αθανασάκη, στέλεχος ΕΔ ΤΕ A. ., Εκπρόσωπος Συλλόγου
Εργαζομένων ΕΔ ΤΕ A. .
Ο σκοπός της ΕΔ ΤΕ Α.Ε. όπως προσδιορίστηκε έπειτα
από τη νομοθετική παρέμβαση της νέας κυβέρνησης είναι η
παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης
όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημοσίου, ευρύτερου
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ευρύτερη προώθηση και
διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών
τεχνολογιών καθώς και η προώθηση και υλοποίηση των

στόχων του ηφιακού Μετασχηματισμού στους ως άνω
φορείς. Απώτερος στόχος είναι η παροχή προηγμένων
δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών στους προαναφερόμενους φορείς, για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής
και ερευνητικής τους δραστηριότητας, για την ανάπτυξη
της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας σε θέματα
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών υπηρεσιών.
Επίσης, η ΕΔ ΤΕ Α.Ε. έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή
όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την
Έρευνα. Η ΕΔ ΤΕ Α.Ε. αποτελεί σύμβουλο του πουργείου ηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού
προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών.
Αναπτύσσει συνέργειες με τους υπόλοιπους φορείς που
παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους τομείς του δημοσίου, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας
πάνω σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και αποτελεί
τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής και τεχνολογικής
κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η ΕΔ ΤΕ Α.Ε. συνδράμει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με εμπεριστατωμένες αναλύσεις, τεχνολογικές
μελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία. Για την
επίτευξη των σκοπών της δύναται να υλοποιεί, να εκτελεί, να διαχειρίζεται ή να παρέχει, εν γένει υπηρεσίες για
την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων του
πουργείου ηφιακής Διακυβέρνησης, του πουργείου
Παιδείας & Θρησκευμάτων, του πουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, των λοιπών πουργείων, του Δημοσίου,
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία αφορούν στον
τομέα της πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της
επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των
νέων τεχνολογιών και γενικότερα στην προώθηση, διάχυση
και μεταφορά τεχνογνωσίας επί των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, στην έρευνα
και στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στην προώθηση
του ηφιακού Μετασχηματισμού.
Η ΕΔ ΤΕ Α.Ε. δύναται επίσης να υποστηρίζει, επιστημονικά
και συμβουλευτικά και άλλους φορείς όπως πουργεία,
Αρχές, Οργανισμούς, ομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
και ομικά Πρόσωπα διωτικού Δικαίου του ευρύτερου
δημόσιου τομέα καθώς και άλλους φορείς σε θέματα που
αφορούν τις δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες,
την ηφιακή Σύγκλιση και σε άλλες εθνικές στρατηγικές
παρόμοιου περιεχομένου. Για την προώθηση του σκοπού
της η ΕΔ ΤΕ Α.Ε. μπορεί να ιδρύει ή και να συμμετέχει στην
ίδρυση νέων εταιρειών, στο κεφάλαιο νέων ή υφιστάμενων
εταιρειών της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ΕΔ ΤΕ Α.Ε.
δύναται να αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση
έργων και προμηθειών, την οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων
και επιδείξεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
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Η Huawei ανακοίνωσε μία σημαντική εξέλιξη στο campus
networking, αποκαλύπτοντας 16 νέα μοντέλα μεταγωγών
της σειράς Cloud ngine S-series, συνάθροισης και κεντρικά. Από τις παραπάνω κυκλοφορίες, το Cloud ngine
S12700 , ένας ολοκαίνουργιος κεντρικός μεταγωγός,
χρησιμοποιεί τα Solarchipsets για να αυξήσει την ικανότητα
μεταγωγής σε ένα ρεκόρ ύψους 57.6 Tbit s. Το πλούσιο
σε χαρακτηριστικά Cloud ngine S12700 , αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των end-to-end λύσεων της Huawei,
προσαρμοσμένες στην i-Fi 6 εποχή. Επιπλέον, με την
αναβαθμισμένη αυτοματοποίηση δικτύου και τις O&M
δυνατότητες με έξυπνη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης
AI, η λύση CloudCampus της Huawei θα αυξήσει σημαντικά
την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης των υπηρεσιών
και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να
δημιουργήσουν γρήγορα service-centric campus δίκτυα.
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Οι νέοι Cloud ngine campus μεταγωγείς διατίθενται σε
16 μοντέλα τη σειρά Cloud ngine S5700 series (έξυπνοι
μεταγωγείς πρόσβασης G ), τη σειρά Cloud ngine S6700
(Layer μεταγωγείς συνάθροισης 10G ) και τη σειρά
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Cloud ngine S12700 (πρωτοποριακοί κεντρικοί μεταγωγείς με κορυφαία απόδοση). πως επιβεβαιώνεται από
τον μιλο Tolly, η σειρά Cloud ngine S12700 προσφέρει
έξι φορές τη δυνατότητα μεταγωγής του μέσου όρου της
αγοράς διαθέτοντας το μεγαλύτερο εύρος ζώνης ανά slot,
την υψηλότερη πυκνότητα 100G θυρών και τη μεγαλύτερη
δυνατότητα μεταγωγής σε όλα τα συγκρίσιμα προϊόντα. Η
σειρά Huawei Cloud ngine S είναι επίσης η πρώτη του είδους της με ένα βέλτιστο συνδυασμό δυνατοτήτων σύγκλισης ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, με μηχανισμούς
εξουδετέρωσης απειλών και υποστήριξης τηλεμετρίας.
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Ένα δίκτυο εστιασμένο στις υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχει όχι μόνο εξαιρετικά ευρυζωνική σύνδεση, αλλά και
μια εξαιρετικά αυτοματοποιημένη διαχείριση και έξυπνη
O&M πλατφόρμα για να επιταχύνει την ανάπτυξη υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες και εμπειρία σε πραγματικό χρόνο.
• Αυτοματοποιημένη διαχείριση Με την εκτεταμένη
χρήση εφαρμογών mobile office και cloud, η διαχείριση
της πολιτικής δικτύων γίνεται πιο περίπλοκη από ποτέ.
Για την αντιμετώπιση αυτού, η Huawei CloudCampus
ύση παρέχει ένα κέντρο διαχείρισης δικτύου που
αυτοματοποιεί το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την πολιτική και την παρακολούθηση των δικτύων LAN, LAN
και AN μέσω γραφικών διεπαφών χρήστη (Graphical
ser Interfaces, G Is), χωρίς την ανάγκη παραδοσιακών
διεπαφών γραμμής εντολών (Command Line Interfaces,
CLIs). ς αποτέλεσμα, η απόδοση της διαχείρισης δικτύου μπορεί να βελτιωθεί κατά περισσότερο από 80 .
• Intelligent O&M Τα σφάλματα μπορούν να διορθωθούν
με ακρίβεια και ταχύτητα μόνο όταν οι εμπειρίες των
χρηστών στο δίκτυο μπορούν να μετρηθούν ποσοτικά.
Για αυτό το λόγο η Huawei έχει αναβαθμίσει το Machine
Learning (ML) - και το σύστημα AI-powered intelligent
O&M. Αυτό το νέο σύστημα παρέχει ποσοτική αξιολόγηση της εμπειρίας, ανάλυση βασικών αιτίων και έξυπνη
πρόβλεψη σφαλμάτων, επιτρέποντας την εντοπισμό και
επίλυση προβλημάτων δικτύου σε λίγα λεπτά.

• All-layer openness Εκτός από αυτές τις συναρπαστικές λειτουργίες αυτοματισμού δικτύων και ευφυ ας,
η λύση Huawei CloudCampus έχει σχεδιαστεί με alllayer openness για να απλοποιήσει την αναβάθμιση
και την εξέλιξη των επιχειρηματικών δικτύων. Επί του
παρόντος, η Huawei έχει επαληθεύσει επιτυχώς την
διαλειτουργικότητα με περισσότερα από 800 μοντέλα
συσκευών δικτύου από τους κύριους προμηθευτές
παγκοσμίως, συνεργάστηκε στενά με περισσότερους
από 0 συνεργάτες στη διαχείριση δικτύων, έλεγχο
ταυτότητας, ασφάλεια και ανέπτυξε κοινές λύσεις με
περισσότερους από 0 συνεργάτες σε όλο τον κόσμο.
Η Huawei έχει επίσης δημιουργήσει 26 Global Validation
Labs ( VLs) παγκοσμίως, τα οποία επιτρέπουν την
ταχύτερη και ομαλότερη ανάπτυξη υπηρεσιών μέσω
κοινής επαλήθευσης λύσεων.
Η Huawei είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής
τεχνολογίας και λύσεων στον τομέα των Campus δικτύων και παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες σε 150 χώρες
και περιοχές σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με το IDC, η
Huawei έχει διατηρήσει την κορυφαία θέση στην αγορά
Campus μεταγωγών της Κίνας για τέσσερα διαδοχικά
έτη και κατέχει την δεύτερη θέση στην παγκόσμια αγορά
Campus μεταγωγών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Οι
λύσεις Campus δικτύων της Huawei έχουν βοηθήσει τους
πελάτες σε θέματα εκπαίδευσης, οικονομίας, διακυβέρνησης, μεγάλες επιχειρήσεις, τον τομέα υγειονομικής
περίθαλψης, τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και άλλους τομείς, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους
ψηφιακής σύγκλισης.
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e- ai : πιο κανάλι
πικοινων ας αιριά ι π ρι
ρο
ις ανά κ ς ς πι ρ ς ας
Ποιο είναι το αποτελεσματικότερο κανάλι
επικοινωνίας;

SMS ή e-mail; Ποιο είναι το καλύτερο εργαλείο μηνυμάτων;
Σε μια αγορά στην οποία οι έξυπνες κινητές συσκευές είναι
πια ο απόλυτος πρωταγωνιστής, θα έλεγε κανείς ότι το
παραπάνω δίλημμα είναι ένας… ευχάριστος πονοκέφαλος
για όσους αναζητούν το πιο αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας, ιδιαίτερα για επαγγελματικούς σκοπούς.
Και μπορεί μια «διπλωματική» αλλά ταυτόχρονα σωστή
απάντηση στο ερώτημα να είναι ότι μία πλήρης καμπάνια οφείλει να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο όλα τα
διαθέσιμα κανάλια, ωστόσο είναι χρήσιμο να δούμε τα
αποτελέσματα αυτού του άτυπου «crash test», που κρύβουν
ενδιαφέρουσες εκπλήξεις…
Κατ’ αρχάς ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για τη στάση
των καταναλωτών χρηστών έναντι των μηνυμάτων που
λαμβάνουν είναι πως είτε πρόκειται για SMS είτε για e-mail,
περισσότεροι από το 7 επιλέγουν να μην διαγραφούν
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από τη λίστα παραληπτών των μηνυμάτων, ενώ περίπου
το 60 χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους για να
ενημερώνονται για προσφορές και προωθητικές ενέργειες
(στοιχεία έρευνας της SMSAPI).
Πώς μπορεί, όμως, η επικοινωνία με τον καταναλωτή να
είναι πραγματικά προσωπική, άμεση και γρήγορη;

νυμα

ο

λ π

Τα πλεονεκτήματα του SMS ως εργαλείου marketing είναι
πολλά σε σύγκριση με το -αναμφίβολα πολύτιμο- εργαλείο
του e-mail. Ξεκινούν, δε, από την ίδια τη συμβατότητα του
μέσου με τις συσκευές των καταναλωτών, καθώς παρότι τα
smartphones κερδίζουν συνεχώς έδαφος και μερίδιο αγοράς μεταξύ των κινητών τηλεφώνων, ωστόσο ένα μεγάλο
μέρος των συσκευών παγκοσμίως (το οποίο έφτανε το 60
έως και πριν από μόλις 5 χρόνια) δεν είναι smartphones και
άρα δεν μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο και να λάβουν

e-mail, την ώρα που το σύνολο των κινητών τηλεφώνων
μπορούν να λάβουν SMS.
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για τα ποσοστά ανταπόκρισης
των καταναλωτών στα μηνύματα που λαμβάνουν με μαζική
αλληλογραφία, τα οποία ξεπερνούν το 90 για τα SMS
ανεξαρτήτως κλάδου που προωθούν, την ώρα που για τα
e-mail περιορίζονται λίγο πάνω από το 20 και μάλιστα
με σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με τον κλάδο που
αφορούν, καθώς για συγκεκριμένους κλάδους τα ποσοστά
μετά βίας ξεπερνούν το 10 .
Ακόμα πιο εντυπωσιακή, ωστόσο, είναι η μέση ταχύτητα
ανταπόκρισης στη λήψη ενός μηνύματος, καθώς ένα e-mail
μπορεί να ανοιχτεί από τον παραλήπτη σε χρόνο που μπορεί
να ξεπεράσει και τις 6,5 ώρες, τη στιγμή που ο αντίστοιχος
χρόνος για το SMS είναι κάτι λιγότερο από 1 λεπτό!

ο π ρι
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Παραδοσιακά ισχυρό χαρτί του e-mail είναι το περιεχόμενο
του μηνύματος, καθώς μπορεί να περιέχει φωτογραφίες,
ενώ δεν υπόκειται στον περιορισμό των 160 χαρακτήρων
κειμένου που ισχύει για τα μηνύματα SMS. στόσο, και το
περιεχόμενο των SMS είναι πλέον όλο και περισσότερο
προσωποποιημένο και ελκυστικό για τον παραλήπτη, καθώς
πέρα από ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links) που μπορεί να
περιέχει, υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται η ταυτότητα

του αποστολέα και όχι απλώς ένας αριθμός, ενώ και ο περιορισμός των 160 χαρακτήρων κειμένου συνήθως βοηθά
το περιεχόμενο να είναι σύντομο, στοχευμένο και να μην
κουράζει ή αποπροσανατολίζει τον παραλήπτη. Παράλληλα,
ο παραλήπτης έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στο SMS
που λαμβάνει, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το e-mail.

ω
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Είναι ξεκάθαρο ότι όλα τα κανάλια επικοινωνίας έχουν πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Γι’ αυτό, άλλωστε, η πιο πετυχημένη «συνταγή» για αποτελεσματικές ενέργειες marketing
είναι ο επιδέξιος συνδυασμός τους σε μια συνεκτική δράση.
στόσο, είναι επίσης ξεκάθαρο πως όταν στόχος είναι η
μέγιστη εμβέλεια και η υψηλότερη δυνατή ταχύτητα, το SMS
είναι ένα πανίσχυρο «όπλο» στη μάχη της επικοινωνίας. Ένα
όπλο, όμως, που για να λειτουργήσει σωστά πρέπει και να
χρησιμοποιηθεί σωστά με το κατάλληλο περιεχόμενο, τη
σωστή στόχευση και, φυσικά, την απόλυτη συμμόρφωση με
τις οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο και τις απαραίτητες
άδειες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.
Αυτό εξασφαλίζει η συνεργασία με έναν αξιόπιστο και
έμπειρο συνεργάτη όπως η SMSAPI, η οποία με δυνατότητα
αποστολής έως και 7 εκατ. SMS ανά ώρα και συνολικά 990
εκατ. SMS το 2018 πρωτοπορεί στην επικοινωνία μέσω
SMS, αξιοποιώντας 12 χρόνια εμπειρίας και συνεργασίας
με περισσότερους από 7.000 ικανοποιημένους πελάτες.
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Η Schneider lectric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού,
επεκτείνει τη σειρά PS M από 60-200 kVA με την προσθήκη τριών νέων Συστημάτων Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας
( PS) ισχύος 120, 160 και 200 kVA. Διαθέσιμα στις περισσότερες αγορές, τα PS της σειράς PS M 120-200
kVA προσφέρουν ευκολία στην εγκατάσταση, τη λειτουργία
και τη συντήρηση, αποτελώντας την προσωποποίηση της
απλότητας και διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια
(business continuity) μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς καλύπτουν ιδανικά τις ανάγκες τόσο ενός data center,
όσο και μιας βιομηχανικής εγκατάστασης.
Με σχεδιασμό που εγγυάται ανταγωνιστικά τεχνικά χαρακτηριστικά στις μικρότερες δυνατές διαστάσεις, η σειρά asy
PS M προστατεύει κρίσιμες υποδομές από βλάβες που
μπορούν να προκληθούν λόγω απότομης μεταβολής στην
τάση τροφοδοσίας (βύθιση ή υπέρταση) ή διακοπής της
παροχής ρεύματος σε εγκαταστάσεις κάθε τύπου. Έτσι,
διασφαλίζεται ο εξοπλισμός και το Cap της επιχείρησης,
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προσφέροντας παράλληλα βαθμό απόδοσης που φτάνει
το 99 στη λειτουργία CO mode. Παράλληλα, χάρη στην
υπηρεσία start-up, οι πελάτες μας μπορούν να είναι βέβαιοι
ότι τα PS της σειράς asy PS M προσαρμόζονται με
κατάλληλα και σίγουρα βήματα στα χαρακτηριστικά του
εξοπλισμού τους, ώστε να διασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση,
αξιοπιστία, ασφάλεια και απρόσκοπτη λειτουργία.
«Με την επέκταση της σειράς asy PS M, η Schneider
lectric ανταποκρίνεται πλέον καλύτερα στις ανάγκες της
αγοράς και στις απαιτήσεις των συνεργατών της σε μια
σειρά από κλάδους, προσφέροντας PS που ταιριάζουν
εξαιρετικά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, data centers
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις», δήλωσε ο κ. Christopher
Thompson, Αντιπρόεδρος στον κλάδο Τριφασικών λύσεων
( -Phase Line of Business) της Schneider lectric. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «η σειρά asy PS M καλύπτει μια
όλο και πιο έντονη ανάγκη της αγοράς για λύσεις που θα
προσφέρουν υψηλή διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, απροβλημάτιστη διαχείριση, ποιότητα και ευκολία».

γίας σε θερμοκρασία μέχρι 0o C και ισχυρή προστασία
από υπερτάσεις, στοιχεία που τα καθιστούν επιχειρησιακής συνέχειας για κάθε επιχείρηση.
Προσφέροντας ευκολία στη χρήση και πιο προσιτή, η
σειρά asy PS M είναι ιδανική για μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις.
Διαθέτει νέα έγχρωμη οθόνη αφής 5 ιντσών υψηλής αισθητικής που διευκολύνει τη λειτουργία όλων των μοντέλων.
Μέσω της προαιρετικής κάρτας δικτύου, της πλατφόρμας
coStru ure IT και της cloud-based σουίτας λογισμικού
DCIM, δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης της λειτουργίας από απόσταση. Για περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.schneider-electric.com ecostru ure-it
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σειρά asy
PS M, μπορείτε να επισκεφθείτε το website της Schneider
lectric.
Αξιόπιστα, με μικρές διαστάσεις και πολλές επιλογές όσον
αφορά στην τάση εισόδου, τα νέα PS έχουν σχεδιαστεί
και δοκιμάζονται με βάση τις τυποποιημένες και αυστηρές
διαδικασίες της Schneider lectric, προσφέροντας ισχυρή
προστασία από υπερτάσεις μετά από μια απλή και γρήγορη
διαδικασία εγκατάστασης. Διαθέτουν οθόνη με φιλικό μενού
που διευκολύνει τόσο την αρχική παραμετροποίηση, όσο
και την παρακολούθηση της λειτουργίας, ενώ μέσω της
πλατφόρμας coStru ure IT της Schneider lectric και του
cloud-based λογισμικού DCIM επιτρέπουν στους πελάτες
να παρακολουθούν την κατάσταση λειτουργίας και να τα
διαχειρίζονται από απόσταση.
Τέλος, το παγκόσμιο δίκτυο service της Schneider και οι
εξειδικευμένοι τοπικοί αντιπρόσωποι προσφέρουν στους
πελάτες μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών συντήρησης
για ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός PS της σειράς asy
PS M.
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Προσφέρει εύκολο configuration με τις ασφάλειες εισόδου εξόδου bypass να είναι ενσωματωμένες στο PS,
ώστε να μην απαιτείται εξωτερικό ερμάριο για τις διατάξεις προστασίας (ασφάλειες). Για ευκολότερη συντήρηση,
προσφέρεται πρόσβαση τόσο από την μπροστινή όσο και
από την επάνω πλευρά, ενώ υπάρχει ενσωματωμένη
λειτουργία διαχείρισης PS lifecycle management.
Ανθεκτικά σε αντίξοες εξωτερικές συνθήκες, τα PS της
σειράς asy M διαθέτουν πλακέτες με ειδική επίστρωση
ρητίνης, αποσπώμενο φίλτρο σκόνης, δυνατότητα λειτουρ-

Το coStru ure είναι η ανοικτή, interoperable και IoT-enabled
πλατφόρμα της Schneider lectric, η οποία αναβαθμίζει την
αξία του εξοπλισμού Schneider, προσφέροντας στους πελάτες της μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία, υψηλότερο
βαθμό απόδοσης, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και
περισσότερες δυνατότητες διασύνδεσης. Το coStru ure
αξιοποιεί την πρόοδο των τεχνολογιών IoT, κινητής επικοινωνίας, αισθητήρων, cloud, analytics και cybersecurity,
ώστε να προσφέρει καινοτομία σε κάθε επίπεδο (Innovation
at very Level). Αυτή περιλαμβάνει Connected Products,
dge Control και Apps, ανάλυση δεδομένων και υπηρεσίες
με την υποστήριξη του λογισμικού Customer Lifecycle. Το
coStru ure έχει εγκατασταθεί σε σχεδόν 500.000 sites με
τη βοήθεια 20,000 developers, 650.000 συνεργατών και
service providers και .000 utilities, συνδέοντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια συσκευές υπό διαχείριση (assets
under management).
Από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα
ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, μέχρι τη
βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής όλων των συστημάτων στα
οποία βασίζεται η λειτουργία της επιχείρησής, η Schneider
lectric προσφέρει υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. ς οργανισμός που θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο, η Schneider
lectric είναι ο έμπιστος σύμβουλος που συμβάλλει στην
αύξηση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού των πελατών της,
στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην αξιοποίηση
του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερη
απόδοση και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
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Πανελλαδική κάλυψη προσφέρει, πλέον, το δίκτυο Cosmote
NarrowBand Internet of Things (NB-IoT), με πληθυσμιακή
κάλυψη που αγγίζει το 96,9 . Η τεχνολογία NB-IoT απαιτεί μικρό όγκο δεδομένων για τη διασύνδεση συσκευών
(αισθητήρες, smart meters, trackers) μέσω του δικτύου
κινητής, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση ενέργειας
και δίνοντας ώθηση σ’ ένα ευρύ φάσμα νέων εφαρμογών.
Η τεχνολογία NB-IoT προσφέρει κάλυψη παντού -ακόμη και
σε υπόγεια- ασφάλεια στην κίνηση δεδομένων και χαμηλό
κόστος χρήσης.

ecutive Director Network Planning & Devops Ομίλου ΟΤΕ,
κ. Γιώργος Τσώνης.

Η Cosmote έχει ήδη υλοποιήσει πιλοτικές εφαρμογές
Smart Cities με τη χρήση δικτύου NB-IoT, όπως ο έξυπνος
φωτισμός, το έξυπνο parking και η παρακολούθηση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Πάτρας, αλλά και
το Smart niversity Campus’’ στην Ξάνθη, με εφαρμογές
παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και της στάθμης
των δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και ανάλυσης
της ποιότητας του νερού. «Οι έξυπνες πόλεις, η ευφυής
κινητικότητα, η διασυνδεδεμένη υγεία, η ψηφιακή γεωργία,
η διαχείριση υδάτινων πόρων και αποβλήτων, είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα του τεχνολογικού μέλλοντος που
θα φέρει στην καθημερινότητά μας, η ανάπτυξη του mobile
Internet of Things. Επενδύσαμε δυναμικά στην επέκταση του
ασύρματου δικτύου NB-IoT σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να
διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις, τους Δήμους, αλλά και
κάθε οργανισμό, να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις και τις
επιταγές της νέας ψηφιακής εποχής», δήλωσε σχετικά ο

Η κατανάλωση data είναι μικρή, καθώς οι συσκευές διασυνδέονται μόνο όταν απαιτείται. Για παράδειγμα, σε εφαρμογή
Έξυπνου ωτισμού, ο λαμπτήρας θα διασυνδεθεί μία φορά
κάθε 6 μήνες, όταν θα χρειαστεί αντικατάσταση. Αντίστοιχα,
σε εφαρμογή aste Management, ο κάδος ανακύκλωσης θα
διασυνδεθεί μία φορά την ημέρα, όταν θα έχει γεμίσει, για
να γίνει η περισυλλογή των απορριμμάτων.

Το νέο οικονομικό πρόγραμμα Cosmote - οΤ Data Sharing
500Κ , διαθέτει εμπορικά η Cosmote. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για οργανισμούς και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν
ή προσφέρουν λύσεις NB - IoT και έχουν ανάγκη για αξιόπιστη επικοινωνία ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία, όπως
κτίρια και υπόγεια, και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας από
τις οΤ συσκευές χωρίς την απαίτηση συχνής φόρτισης.

Το νέο οικονομικό πρόγραμμα Cosmote - οΤ Data Sharing
500Κ προσφέρει ευελιξία στην κατανάλωση των ενσωματωμένων ΚB, έλεγχο και διαχείριση των συνδέσεων
μέσω IoT portal και δυνατότητα διαμοιρασμού (sharing)
των δεδομένων μεταξύ των συνδέσεων, εξασφαλίζοντας
έτσι, μεγαλύτερη οικονομία. Το πρόγραμμα αφορά σε οΤ
συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία - οΤ.
Το πακέτο έχει πάγια χρέωση 1 μήνα (χωρίς ΠΑ) και
προσφέρει ενσωματωμένη μηνιαία χρήση 500Κ .

TELECOMS

in ne: νέο υνδυα ικ
πρ ραμμα a -in-one

Επικοινωνία χωρίς όρια προφέρει η IND στους πελάτες
της με τα νέα συνδυαστικά προγράμματα, κινητής, σταθερής, internet και τηλεόρασης IND ON , που απαντούν στις
σύγχρονες ψηφιακές ανάγκες.
Οι IND ON συνδρομητές μπορούν να απολαμβάνουν
πραγματικά απεριόριστα DATA για χρήση internet από το
κινητό έχοντας τη δυνατότητα να κατεβάζουν μεγάλα αρχεία, να μοιράζονται φωτογραφίες και video, να βλέπουν
σειρές, ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούν χωρίς να ανησυχούν
για την κατανάλωση των δεδομένων τους αφού αυτά δεν
τελειώνουν ποτέ.
Ακόμα, δωρεάν απεριόριστη ενδοεπικοινωνία μεταξύ κινητού, σταθερού και καρτοκινητού για όλα τα μέλη της IND
ON οικογένειας αλλά και έως 12 μήνες δώρο Netfli συνδυάζοντας IND ON με IND VISION, έρχονται να προστεθούν στις απίστευτες παροχές. Επιπλέον, οι συνδρομητές
IND ON απολαμβάνουν μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης
αφού δεν χρειάζεται πλέον να μιλάνε με ρομπότ και να επαναλαμβάνουν. Εξειδικευμένος εκπρόσωπος της εταιρείας
απαντά άμεσα στον πελάτη, προσφέροντας την καλύτερη
προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Oι IND Ο Ε πελάτες
εξυπηρετούνται άμεσα με το πάτημα ενός κουμπιού μέσω
του mywind app. Επιπρόσθετα μπορούν να έχουν δωρεάν
αποστολή τεχνικού στο χώρο τους για να επιλύσει άμεσα
οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα δεν λύνεται τηλεφωνικά. Τα
προνόμια των νέων IND ON συνδυαστικών προγραμμάτων
δεν σταματούν εδώ, καθώς με κάθε ανανέωση συμβολαίου
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η επιλογή ενός δωρεάν smartphone περιμένει κάθε IND
ON πελάτη. Ενώ, για οποιοδήποτε πρόβλημα στη συσκευή
του, μπορεί εύκολα και απλά να χρησιμοποιήσει δωρεάν
την υπηρεσία του προνομιακού service, ώστε η εταιρεία να
παραλάβει τη συσκευή του, όπου και αν βρίσκεται και να του
παραδώσει συσκευή αντικατάστασης μέχρι να επισκευαστεί
η δική του. «Θέλουμε οι πελάτες του σήμερα να απολαμβάνουν όλα τα προνόμια της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας
Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε το IND ON , τον πιο
εξελιγμένο και ολοκληρωμένο συνδυασμό προγραμμάτων
κινητής, σταθερής, internet και τηλεόρασης. Αλλάζουμε και
εξελίσσουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
με μοναδικό γνώμονα την εξαιρετική εμπειρία του πελάτη
μας», τονίζει ο Μιχάλης Αναγνωστάκος, Chief Consumer
Marketing Officer της IND.
Τέλος σημαντικές συνεργασίες με τον ρων, την Hellas
Direct και τη Sea ets έρχονται να ολοκληρώσουν την ολιστική προσέγγιση των συνδυαστικών πακέτων IND ON .
Προνόμια έκπτωσης και οικονομικότερου τιμολογίου ρεύματος για το σπίτι μέσα από τη συνεργασία με τον Η
καθώς και 6μηνη (180 ημέρες) δωρεάν Οδική οήθεια για
το αυτοκίνητό των συνδρομητών από την Hellas Direct, χωρίς
καμία δέσμευση, σε όποια εταιρία και αν έχουν ασφαλισμένο
το αυτοκίνητό τους. Έως τις 29 Σεπτεμβρίου οι νέοι και
υφιστάμενοι συνδρομητές της IND στα προγράμματα
IND ON μπορούν να ταξιδεύουν στις Κυκλάδες με τον
στόλο ταχυπλόων της S A TS, με δώρο τα εισιτήρια επιστροφής τους.

Τεχνολογία Σύνθεσης
Bandwidth
Η καινοτόμος προσέγγιση
στην επαγγελματική συνδεσιμότητα

Δημιουργούμε την αξιόπιστη σύνδεση που έχει ανάγκη η επιχείρηση σας
ι υπηρεσίες

ασί ονται στην πραγματική σύνθεση του εύρους

συνδέσε ν

νης πολλ ν

και δημιουργούν μία ενιαία σύνδεση υ ηλής ταχύτητας και μέγιστης

α ιοπιστίας για την υποστήρι η σύγχρον ν διαδικτυακ ν ε αρμογ ν
κμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες

και αποκτήστε αδι κοπη σύνδεση υ ηλής ταχύτητας με το

εταιρικό σας

Τ

www.combox.gr

ή το

PRIVACY

Α Α : παράδο
ς έκ
ς
π πρα μένων ον Πρ δρο ς
ουλ ς

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) ρήστος άμμος και ο Αντιπρόεδρός
της Μιχάλης Σακκάς συναντήθηκαν σήμερα με τον Πρόεδρο
της ουλής Κωνσταντίνο Τασούλα για την παράδοση της
Έκθεσης Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ του έτους 2018, η οποία
έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.adae.gr
Ο κ. άμμος ενημέρωσε τον Πρόεδρο της ουλής σχετικά
με την τρέχουσα κατάσταση της Αρχής και, για θέματα που
άπτονται της λειτουργίας της, όπως η ανάγκη συμπλήρωσης
της σύνθεσης της Ολομέλειας, η αναθεώρηση του θεσμικού
πλαισίου, οι ελλείψεις σε πόρους, στελεχιακό δυναμικό και
τεχνικό εξοπλισμό. Επίσης του εξέθεσε τον σχεδιασμό του
σε σχέση με τη λειτουργία της και την εν γένει αναβάθμισή
της, ώστε να συνεχίσει με αποτελεσματικότητα το έργο
της στην προστασία του συνταγματικά κατοχυρωμένου
δικαιώματος των πολιτών στο απόρρητο της επικοινωνίας.
Ο Πρόεδρος της ουλής υπογράμμισε ότι αντιλαμβάνεται τις
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προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΑΔΑΕ για την προάσπιση
του θεμελιώδους δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής
ζωής σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο από τεχνική άποψη
κόσμο και εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του για την
απρόσκοπτη λειτουργία της.
Σχετικά με τα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους, ο Αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Αρχή
έχει ελέγξει και εγκρίνει τις πολιτικές ασφάλειας που οφείλουν να εφαρμόζουν οι πάροχοι. Σημειώνεται ότι οι εταιρίες
που έχουν ελεγχθεί από την Αρχή καλύπτουν ποσοστό της
αγοράς που προσεγγίζει το 100 των χρηστών και συνδρομητών για υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
καθώς και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αναφορικά με την
ταχυδρομική αγορά, οι εγκεκριμένες από την ΑΔΑΕ πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου αφορούν τις ταχυδρομικές
επιχειρήσεις, οι οποίες διακινούν μέσω των δικτύων τους
περισσότερο από το 95 των ταχυδρομικών αντικειμένων.

www.infocom.gr

PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά
@apple: Το… iPhone κάτω από τη μιλιά
θα πέσει, σταθερά κάθε Σεπτέμβριο. Έτσι
και φέτος υποδεχτήκαμε τη νέα γενιά των
κορυφαίων smartphones.
@triple: Με χαρακτηριστικό που ξεχώρισε,
να είναι φυσικά η τριπλή κάμερα, με wide,
ultrawide και telephoto φακούς.
@evolution: Κάποιοι θα σκέφτηκαν ότι είναι
τεχνολογία «old news», όμως να έχουμε στο
μυαλό μας κάτι σημαντικό - Apple does it better!

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
Γενικός Διευθυντής, Oktabit

Ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου είναι συνιδρυτής & συνιδιοκτήτης της Oktabit από
το 1992 και κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή.
Στους άμεσους σκοπούς της εταιρείας είναι οι επενδύσεις στον τομέα της
παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει,
με στόχο την διατήρηση της θέσης που κατέχει στην αγορά και την παράλληλη
διεύρυνση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, αξιοποιώντας τη δυναμική
των 27 χρόνων επιτυχημένης παρουσίας της στην Ελλάδα.
Η ΟKTABIT διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και αντιπροσωπεύει περισσότερους από 50 κορυφαίους κατασκευαστές, για πολλούς από τους
οποίους αποτελεί τον αποκλειστικό διανομέα στην Ελληνική αγορά.
Η εταιρεία προσανατολίζεται δυναμικά προς τις νέες τεχνολογίες και την
ψηφιακή μεταστροφή, με αιχμή του δόρατος την ενδυνάμωση του τομέα R&D της
εταιρείας. Σκοπός του ραγδαία εξελισσόμενου τμήματος, είναι η ανάπτυξη και
υλοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών που βασίζονται, μεταξύ άλλων, σε τεχνολογίες ανάλυσης φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), μηχανικής
μάθησης (Machine Learning) και Computer Vision.
Στο γόνιμο αυτό περιβάλλον γεννήθηκε το 2018 η Scibyl, που ως υπηρεσία
προστιθέμενης αξίας διεισδύει δυναμικά στην απαιτητική αγορά των online καταστημάτων λιανικής. Στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού καταστήματος, η Scibyl
αναγνωρίζει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του καταναλωτή, αναλύει την
συμπεριφορά του και βελτιώνει την εμπειρία του με εξατομικευμένες προτάσεις
εναλλακτικών προϊόντων, πολύ κοντά στην τελική του απόφαση, με αποτέλεσμα να αυξάνει τις πιθανότητες επιλογής του προϊόντος και ολοκλήρωσης της
συναλλαγής.
Με στόχο την δυναμική προσέγγιση τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς
αγοράς, οι νέες αυτές υπηρεσίες είναι ήδη και εμπορικά διαθέσιμες, κυρίως σε
περιβάλλον αυτοματοποιημένης διαχείρισης υπηρεσιών cloud (SaaS).

@fold: Στο άλλο μεγάλο event της σεζόν,
την IFA, επιτέλους όχι μόνο είδαμε αλλά και
βιώσαμε το Samsung Fold.
@unfolded: Η αλήθεια είναι πως από κοντά
και στο χέρι φαίνεται λίγο clunky, αλλά έτσι
κι αλλιώς απευθύνεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο
κομμάτι της αγοράς
@big: Ξέρετε, αυτούς που κάποτε είχαν
για θεό το επίσης «αναδιπλούμενο», και
αντίστοιχα «εύσωμο» για την εποχή του, Nokia
Communicator!
@diehard: Και μια που λέμε για Nokia, μπήκε
και η HMD στο παιχνίδι των ανθεκτικών feature
phones με το 800 Tough. IP68 και MIL-STD810G πιστοποιήσεις για… planet-wide αντοχή.
@xperia: Το παρών έδωσε και η Sony, που
επιμένει στο κομμάτι του mobile, παρά τον
βαρύ ανταγωνισμό.
@classic: Παρ’όλα αυτά το νέο Xperia 5
συνδυάζει high end hardware με κλασικό
σχεδιασμό, κάτι που θα ικανοποιήσει όσους
δεν πιστεύουν σε edges και notches.
@foldout: Και οι έτεροι Κορεάτες
παρουσίασαν τη δική τους αναδιπλούμενη
πρόταση. Το LG G8X ThinQ έχει μία πιο απλή
σχεδίαση, με δύο οθόνες που δεν είναι
seamless, αλλά έχουν επίσης πολλές multitask
λειτουργίες.
@buddies: Στον τομέα των ασύρματων
ακουστικών, μορφής buds, έπαιξαν δυνατά
πολλές εταιρείες. Αυτές ήταν τόσο από το
χώρο της κινητής, όσο και από τους κατ’εξοχήν
κατασκευαστές προϊόντων ήχου.
@tera : Θυμάστε εκείνες τις εποχές που η
κάρτα μνήμης του 1GB ήταν… τεκμήριο; Τώρα
περάσαμε αισίως στο milestone του 1TB! Η
νέα κάρτα της Sandisk υπόσχεται να κάνει το
κινητό ή το tablet σας, ένα… μικρό laptop!
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Σε συνεργασία με
κορυφαία Πανεπιστήμια

Σπούδασε Πληροφορική
στο Νο1 Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών
στην Ελλάδα
► BSc (Hons) Computer Science
Επιστήμη της Πληροφορικής

NEO

► BSc (Hons) Computer Networks
Πληροφορική και Δίκτυα Η/Υ

► BSc (Hons) Information Technology for Business
Διοίκηση Τεχνολογίας Πληροφοριών για Επιχειρήσεις

NEO

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ
BACHELORS

► MSc Information Technology
Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Πληροφοριών

Μ Ε ΤΑ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α
Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ
MASTERS

► MSc Information Security and Computer Forensics
Μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Πληροφοριών και την Ηλεκτρονική Εγκληματολογία

► MSc Computer Games Development
Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη Παιχνιδιών Η/Υ

► MSc Data Science
Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Δεδομένων

NEO

NEO

Μ Ε Τ Η Ν Υ Π Ο Γ ΡΑΦ Η ΤΩ Ν Μ Ε ΓΑ ΛΥ Τ Ε Ρ Ω Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΟΥ Κ Λ Α ΔΟΥ

Το μοναδικό Κολλέγιο
μέλος του Διεθνούς
Δικτύου SAP
University Alliances

Tο 1ο Κολλέγιο
που αναγνωρίστηκε
ως πιστοποιημένο κέντρο
από τη CISCO

Το 1ο και μοναδικό
Κολλέγιο είναι ORACLE
University Workforce
Development Partner

Το 1ο Κολλέγιο
που αναγνωρίστηκε
ως Arm Certified CPDE
Partner στην Ευρώπη

Εξασφάλισε τη θέση σου άμεσα! admissions@mitropolitiko.edu.gr

mitropolitiko.edu.gr
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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
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securitymanager.gr
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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

Με απίστευτη εμφάνιση και
ανεξάντλητες δυνατότητες!
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Το σετ καμερών των συσκευών προσφέρει
σχεδόν επαγγελματικές δυνατότητες
φωτογράφησης και λήψης video, ενώ η
selfie κάμερα είναι, ίσως, η κορυφαία της
αγοράς!
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Με τον xynos 9825 nm και έως
12G AM, καμία εφαρμογή δεν θα
αποδειχθεί «βαριά» για τα νέα Note,
που φυσικά μπορούν να γίνουν…
υπολογιστές μέσω του Samsung e !
Επίσης, σπάνε τα όρια σύνδεσης με H
ή MAC με το e για C!
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Τα ynamic AM L panels της Samsung
είναι χάρμα ιδέσθαι και αποδίδουν άριστα
τη χρωματική παλέτα, ενώ προσφέρουν
το πολυπόθητο «πραγματικό μαύρο»
χρώμα.
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Design
Σίγουρα πολλοί αγοραστές θα
προτιμήσουν το Aura Glow χρώμα των
Note10 Note10 , αν και η σχεδίαση των
συσκευών είναι απίστευτα ελκυστική,
ανεξαρτήτως έκδοσης.
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Bluetooth

Plantronics Explorer 55

Plantronics ML15

• Ενεργοποιήστε τη Siri, την Cortana και το Google
Now εύκολα και γρήγορα, με το πάτημα ενός κουμπιού!
• Σχεδιασμένο για τέλεια και άνετη εφαρμογή και στα δύο αυτιά
• Εξελιγμένη τεχνολογία μείωσης θορύβου για να
απολαμβάνετε τις τηλεφωνικές κλήσεις σας… όπως πρέπει!
• Δυνατότητα hibernation mode για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
• Έως και 11 ώρες χρόνο ομιλίας
• Σας ενημερώνει το πότε πρέπει να το φορτίσετε!
• Πανάλαφρο, καθώς «ζυγίζει» μόλις 10 γραμμάρια!

• Εύκολη εγκατάσταση και full έλεγχος με το πάτημα
ενός κουμπιού!
• Απολαύστε τις κλήσεις σας χωρίς να ανησυχείτε
για… ενοχλητικά καλώδια!
• Αυτονομία που αγγίζει τις 9 ημέρες
• Έως και 6 ώρες χρόνο ομιλίας
• Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή
• Βάρος μόλις στα 9 γρ.

Plantronics Explorer 80

Plantronics Explorer 110

• Θα ξεχάσετε ότι φοράτε, αλλά αυτό θα θυμηθεί να...
“κοιμηθεί” όταν απομακρύνεστε από το κινητό σας.
• Εξοικονόμηση ενέργειας σε DeepSleep mode για
μέχρι και 6 μήνες stand-by!
• Iδανικό για πολύωρη χρήση
• Χειρισμός αναπαραγωγής μουσικής
• Bluetooth σύνδεση με δυο smartphones ταυτόχρονα
• Έως 11 ώρες ομιλίας και 16 ημέρες αναμονής
• Μόλις 8,2 γρ. βάρος

• Bάση για εύκολη στήριξη στο αυτοκίνητο
• Φωνητικός έλεγχος Siri, Google Now και Cortana
• Υποστηρίζει Bluetooth v4.1 με Α2DP
• Eξοικονόμηση ενέργειας σε DeepSleep mode για
μέχρι και 6 μήνες stand-by!
• Iδανικό για πολύωρη χρήση
• Χειρισμός αναπαραγωγής μουσικής
• Υποστήριξη HD audio
• Aσύρματη σύνδεση με δύο smartphones ταυτόχρονα
• Έως 7 ώρες ομιλίας και 11 ημέρες αναμονής
• Μόλις 7,8 γρ. βάρος

Η Plantronics δίνει
2 χρόνια εγγύηση

www.plantronics.com
Τροίας 58, Βριλήσσια, 15235 Τήλ.: +30 210 6133000
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Θήκες speck
για iPad και
Το σημαντικότερο που έχεις να σκεφτείς όσον αφορά το νέο σου iPad δεν είναι απλά
η χρήση του, αλλά κυρίως η προστασία του! Και οι ξεχωριστές, νέες προστατευτικές
θήκες Balance Folio της Speck προσφέρουν την απόλυτη προστασία σε κάθε
κάτοχο, αποτελώντας μία λύση που εντυπωσιάζει στο κομμάτι της εμφάνισης, αλλά
και της χρηστικότητας. Είτε έχεις στην κατοχή σου ένα νέο iPad 9,7
(2017), είτε το κλασικό iPad Pro 9,7, είτε τα iPad Air 2 και iPad Air,
θα αποτελέσουν σύμμαχο στη “μακροζωΐα” της συσκευής σου.
Τοποθετώντας το iPad σου στις Balance Folio αντέχει αυτόματα
σε πτώσεις από τα 1,22 μέτρα χωρίς να ανησυχείς καθόλου. Θα
σε διευκολύνει σε κάθε περίπτωση, προσφέροντας ασφαλές
κλείσιμο της συσκευής, δυνατότητα auto sleep/
wake, αλλά και δυνατότητα multiple viewing &
typing angles.
Οι Balance Folio Slim Protective Folio Cases έρχονται σε τέσσερις εντυπωσιακές
χρωματικές επιλογές (Black / Slate Gray, Marine Blue / Twilight Blue, Stormy Grey / Charcoal Grey και Dark Poppy Red / Velvet Red).

Έχεις MacBook; Τότε χρειάζεσαι και θήκη Speck. Είτε έχεις στην κατοχή σου έναν MacBook Pro, είτε το “αέρινο” Air είτε έναν MacBook χρειάζεσαι την προστασία εκείνη που
θα κάνει το μοντέλο σου να “επιβιώσει” ακόμη και από την καλοκαιρινή σου απόδραση.
Χωρίς να μειώνουν σε τίποτα από τη γοητεία των προϊόντων οι θήκες της Speck θα σε
ενθουσιάσουν.
• Αντοχή σε γρατσουνιές και χτυπήματα με τη μεγαλύτερη αντοχή από θήκες του είδους.
• Εύκολες στην εγκατάσταση, διατηρώντας την “ελευθερία” χρήσης και τον light
χαρακτήρα των μοντέλων.
• Μοναδικό στυλ που απογειώνει τους αγαπημένους σου Mac.
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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!
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GREEK EVENTS

Generation Next Vodafone

Το Ίδρυμα odafone παρουσιάζει το Generation Next, ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για εφήβους,
με ελεύθερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και την επιστήμη
για όλους. Μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα που έρχεται για να
δημιουργήσει μία μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία και να δώσει
δύναμη στη νέα γενιά ανθρώπων, τους «εξερευνητές του σήμερα»,
να πάνε τον κόσμο μπροστά, δημιουργώντας το αύριο που
ονειρεύονται. Μαθητές Γυμνασίου και υκείου, 12-18 ετών, αλλά
και καθηγητές, από οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας, μπορούν
πλέον εύκολα και δωρεάν να περιηγηθούν στην πρωτοποριακή
πλατφόρμα, www.vodafonegenerationnext.gr, να εμπνευστούν,
αλλά και να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και γ νώσεις
σε βασικές θεματικές ST M (Science, Technology, ngineering,
Mathematics), μέσα από μία ποικιλία εκπαιδευτικών ενοτήτων
όπως Αστρονομία, App evelopment, Internet of Things, Citi en
Science, Arduino, Έξυπνη Πόλη και Ηλεκτρισμός. Παράλληλα, οι
«εξερευνητές» θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν o it
ourself δραστηριότητες, να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν
τις δικές τους κατασκευές και να δώσουν λύσεις σε θέματα
της καθημερινότητας, συμμετέχοντας σε έναν συναρπαστικό
εκπαιδευτικό διαγωνισμό. Έτσι, μέσα από την ενασχόληση με τις
νέες τεχνολογίες, θα καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, θα
επιστρατεύσουν όλη τη δημιουργικότητά τους και θα ανακαλύψουν
πόσο εύκολη αλλά και διασκεδαστική μπορεί να γίνει η μάθηση με
τη χρήση της τεχνολογίας! Το Generation Next αποτελεί την εξέλιξη
του ST Mpowering outh, του επιτυχημένου προγράμματος ST M

εκπαίδευσης για μαθητές Γυμνασίου και υκείου, που ξεκίνησε από
το Ίδρυμα odafone το 201 , οργανώνοντας δίμηνα εξωσχολικά
εργαστήρια σε 5 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, σε
συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό
SciCo - Επιστήμη Επικοινωνία και την Ελληνογερμανική Αγωγή.
Πλέον το πρόγραμμα, παίρνει νέα διάσταση και προσδοκά να μυήσει
ακόμα περισσότερους μικρούς και μεγάλους «εξερευνητές» στα
μυστικά του ST M. Ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της odafone Ελλάδας, δήλωσε «Η επιτυχία του
προγράμματος ST Mpowering outh, που μετράει ήδη περίπου
22.200 επωφελούμενους από όλη την Ελλάδα και τα έμπρακτα
αποτελέσματα στα χρόνια υλοποίησής του, ήταν καθοριστικής
σημασίας, ώστε να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στη δυναμική
της νέας γενιάς. Με στόχο να προσφέρουμε τη δυνατότητα της
εκπαίδευσης και ενασχόλησης με την τεχνολογία και την επιστήμη
σε όλους, χωρίς κανέναν γεωγραφικό περιορισμό, δημιουργήσαμε
την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Generation Next.» Σκοπός
της odafone είναι να αναπτύσσει δίκτυα και υπηρεσίες για
ένα καλύτερο μέλλον, για έναν πιο δίκαιο ψηφιακό κόσμο, με
τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη, προσιτό στους πολλούς. Προς
αυτή την κατεύθυνση δημιουργήθηκε και η πρωτοποριακή για τα
ελληνικά δεδομένα ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Generation
Next. Στόχος άλλωστε του Ομίλου odafone είναι, έως το 2025,
να δημιουργήσει τις προ ποθέσεις, ώστε στις χώρες όπου έχει
παρουσία, 10 εκατομμύρια νέοι να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες
και να προετοιμαστούν για την ψηφιακή οικονομία του μέλλοντος.
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Καλαμάτα

Η Καλαμάτα έγινε η πρώτη πόλη στη χώρα που πραγματοποιεί
δοκιμές στις δυνατότητες του 5G καθώς το πιλοτικό δίκτυο της
WIN καλύπτει ήδη την κεντρική πλατεία της πόλης και σημεία
ενδιαφέροντος όπως το Δημαρχείο, το Πνευματικό κέντρο, το
Μέγαρο Χορού Καλαμάτας κ.ά. Με 5G καλύπτεται πιλοτικά και
το ξενοδοχείο Filoxenia του Ομίλου Grecotel στην παραλία της
πόλης, εγκαινιάζοντας μια εντελώς νέα εμπειρία επικοινωνίας για
τους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους.
«Από σήμερα είναι σε πλήρη λειτουργία το πρώτο πιλοτικό δίκτυο
5G σε επίπεδο πόλης. ούμε μια σημαντική στιγμή στην ψηφιακή μας ιστορία αν και ακόμη έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας»
σχολίασε για τη λειτουργία του πρώτου πιλοτικού δικτύου 5G, ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIN , άσος αρκαλής.
«Το 5G θα έχει καθοριστική συμβολή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας. Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι ξεκινάμε την πιλοτική λειτουργία του δικτύου με αρωγούς την τοπική αυτοδιοίκηση
και την Πολιτεία. Το 5G είναι κομβικό για το ψηφιακό μέλλον της
χώρας και είναι σημαντικό οι διαθέσιμοι επενδυτικοί πόροι να κατευθυνθούν κυρίως στην ανάπτυξη των υποδομών και όχι στην
απόκτηση του απαραίτητου φάσματος με υψηλό κόστος. Θέλουμε τα επόμενα χρόνια να αναπτύξουμε ένα εξαιρετικό 5G δίκτυο
που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το υπάρχον 4G, ώστε η
ελληνική κοινωνία και οικονομία να επωφεληθούν σε μέγιστο
βαθμό από τη νέα τεχνολογία» τόνισε ο επικεφαλής της WIN .
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες εμπορικά συσκευές
5G, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Καλαμάτας μπορούν να πά-

ρουν μια καλή γεύση των δυνατοτήτων της κινητής τηλεφωνίας
5ης γενιάς κάνοντας χρήση του δωρεάν Wi-Fi που προσφέρει το
πιλοτικό 5G δίκτυο της WIN στην κεντρική πλατεία της πόλης.
Αντίστοιχη εμπειρία υψηλών ταχυτήτων και άμεσης απόκρισης
απολαμβάνουν και οι επισκέπτες του Filoxenia Hotel στην παραλία Καλαμάτας. Το Filoxenia Hotel καλύπτεται από το πιλοτικό
δίκτυο 5G της WIN και είναι το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα
που προσφέρει δωρεάν 5G Wi-Fi στους πελάτες του, αναδεικνύοντας την συμβολή της τεχνολογίας στην αναβάθμιση του τουριστικού προ όντος της χώρας μας.
πολογίζεται ότι μέχρι τα τέλη της χρονιάς που διανύουμε, η περιοχή κάλυψης του πιλοτικού 5G δικτύου της WIN θα εκτείνεται
στο 0 της Μεσσηνιακής πόλης, ενώ η 5G σύνδεση είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους της πόλης, με τον εξοπλισμό να
παρέχεται από την Huawei (οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με
Mate 20 , που αποτελούν τα νέα 5G smartphones της κινεζικής
εταιρείας). Ενδεικτικό των τεράστιων δυνατοτήτων του 5G είναι
ότι οι ταχύτητες δεδομένων με την εν λόγω συσκευή, άγγιζαν τα
1.2Gbps (downloading data).
στόσο, για την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών 5G, οι καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή ακόμα, καθώς υπολογίζεται ότι θα είναι διαθέσιμο περίπου στα τέλη του 2020 με
αρχές του 2021.
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IFA 2019: τα highlights!

Η IFA του Βερολίνου, μαζί με το MWC της Βαρκελώνης, είναι οι δύο μεγαλύτερες τεχνολογικές «γιορτές»
της Ευρώπως και συχνά μας επιφυλάσσουν εκπλήξεις στον τομέα των mobile συσκευών. Με την IFA 2019
να έχει μόλις ολοκληρωθεί, ποιες ήταν οι συσκευές και οι τεχνολογίες που σας τράβηξαν το ενδιαφέρον
και ίσως μας «δείχνουν» το… μέλλον;

Πηγαίνοντας στο Βερολίνο φέτος ξέραμε,
περίπου, τι να περιμένουμε. Καλώς ή κακώς, ορισμένα μεγάλα λανσαρίσματα έχουν απομακρυνθεί, χρονικά, από την έκθεση, όμως βλέπουμε κάποια άλλα να
συγκλίνουν προς αυτή. Έτσι, το 2020, μην
απορήσετε αν τα “Mate 40” της Huawei
παρουσιαστούν αρχές Σεπτεμβρίου στην
IFA. Εν πάση περιπτώσει, το Galaxy Fold
της Samsung ήταν ένα από τα “mobile”
highlights της φετινής έκθεσης, στην οποία είδαμε πολύ μικρή «πρόοδο» από
πλευράς λευκών και μαύρων συσκευών,
αλλά και σαφώς πιο κατασταλαγμένα
και πιο «ποιοτικά» περιπτέρα κατασκευαστών smartphones, gadgets και αξεσουάρ. Επιπλέον, είδαμε πιο έντονα το
micromobility στοιχείο, αν και σίγουρα…
μπορεί και καλύτερα. Από πλευράς επισκεπτών τα πράγματα κινήθηκαν στα περυσινά επίπεδα, ενώ ούτε από πλευράς…
ρομπότ είδαμε κάτι εντυπωσιακό. Ίσως
του χρόνου να δούμε το μεγάλο μπαμ και
η φετινή IFA να ήταν μια μικρή «παρένθεση»…

Δημήτρης Σκιάννης
Στην IFA 2019, είδαμε για πρώτη φορά
foldable σε λειτουργία! Και μπορεί να εί-

μαστε ακόμη στην αρχή, όσον αφορά
την τεχνολογία, ωστόσο το νερό φαίνεται να μπαίνει στο αυλάκι, οπότε σίγουρα
θα μας απασχολήσουν πολύ το επόμενο
διάστημα. Κι ενώ το 5G ακούγεται αλλά
...αργεί ακόμη, εκείνο που έπαιξε πολύ
στην IFA ήταν οι ψηφιακοί βοηθοί που έχουν βαλθεί να μας «υπηρετήσουν» σε
κάθε λογής έξυπνη συσκευή μας. Το σίγουρο είναι ένα, σε τέτοιες εκθέσεις τεχνολογίας δεν πλήττουμε ποτέ...
Χριστίνα Κιτσάτη
Εννοείται ότι όλο το παιχνίδι περιστρέφεται γύρω από την έννοια του smart home
και το πως μπορούν μια σειρά από διασυνδεδεμένες συσκευές να ολοκληρώσουν
το όραμα ενός έξυπνου σπιτιού. Για αυτό
και στη φετινή IFA το βάρος έπεσε πάρα
πολύ στην εξέλιξη και διάδοση των καινοτομιών του Smart Home και των εφαρμογών του IoT. Δεν υπήρχε συσκευή που να
μην συνδέεται με κάποιον virtual assistant
και σίγουρα η περαιτέρω ανάπτυξη της A.I.
θα παίζει κομβικό ρόλο στο μέλλον. Οι εταιρείες δείχνουν να το πουσάρουν πολύ,
τώρα αυτό που απομένει να δούμε είναι η
ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού…
Πέτρος Κυπραίος
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Αν και δεν πρόκειται για μία κατ’εξοχήν
mobile έκθεση, η IFA δίνει και αυτή κάθε
χρόνο αρκετό περιεχόμενο στη αγορά
μας. Στη διοργάνωση του 2019 κάναμε
κάποια σημαντικά βήματα πιο κοντά στα
foldables. Πρώτον τα μοντέλα των Κορεατών (Samsung & LG) ήταν πλέον διαθέσιμα για hands-on σε όλο το κοινό, και
όχι μόνο σε επιλεγμένους δημοσιογράφους. Επίσης αποκτήσαμε ένα πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία και την τιμολόγηση τους. Ο
άλλος σημαντικός παίκτης, δηλαδή το
foldable της Huawei, απουσίαζε δυστυχώς. Εντύπωση έκανε και το ανθεκτικό
800 Tough της Nokia, αφού δεν υπάρχουν πολλές συσκευές στη rugged κατηγορία (για να μην πούμε ότι όλα θα έπρεπε να είναι έτσι). Μία ακόμα θετική εξέλιξη που είδαμε, και μας γεμίζει αισιοδοξία, είναι ότι όλο και περισσότερα
wireless bud ακουστικά κάνουν την εμφάνιση τους, και μάλιστα από πολλαπλούς κατασκευαστές. Αυτό σημαίνει ότι
αν μη τι άλλο λόγω ανταγωνισμού θα αντιμετωπιστεί επιτέλους το πρόβλημα
της χαμηλής αυτονομίας αυτών των συσκευών.

Δημήτρης Θωμαδάκης

