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MWC: σε κίνδυνο
και φέτος;
Τέτοιες μέρες το 2019 ετοιμαζόμασταν πυρετωδώς για Βαρκελώνη
και MWC, τη μεγάλη «γιορτή» των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη.
Το 2020 η έκθεση ακυρώθηκε σχεδόν την τελευταία στιγμή, αφού η
απειλή της COVID-19 σταδιακά «σκέπαζε» τη Γηραιά Ήπειρο.
Φέτος... η GSMA έχει ορίσει την 28η Ιουνίου ως ημέρα έναρξης
του MWC 2021. Μεταξύ μας, πολύ αμφιβάλλω για τη διεξαγωγή
του ως physical event το καλοκαίρι, με πιθανότερη την αναβολή
για μετά το φθινόπωρο. Είναι τέτοιο το μέγεθος της έκθεσης που
πολύ δύσκολα μπορεί να υποκατασταθεί από ένα phygital event,
πόσο μάλλον από ένα πλήρως ψηφιακό. Μάλιστα, αν ξεκινήσετε
να γράφετε στο Google “MWC 2021”, η δεύτερη προτεινόμενη
αναζήτηση είναι “MWC 2021 cancelled”… Μοναδική περίπτωση
θα ήταν να γίνει phygital μόνο το συνέδριο, το οποίο ενίοτε
λειτουργεί και ως πυξίδα της αγοράς! Τις στιγμές που γράφονται
αυτές οι αράδες, η Αθήνα είναι «ντυμένη» στα λευκά, μετά από
πολλά χρόνια. Ο ζεστός, φετινός χειμώνας κάνει ένα... διάλειμμα
αλλά ο καιρός θα αναθερμανθεί τάχιστα μετά το πέρασμα της
«Μήδειας». Κάπως έτσι είναι και τα πράγματα στην αγορά
τεχνολογίας, η οποία μετά το αρχικό σοκ που επέφερε η πανδημία
και το κλείσιμο του λιανεμπορίου, αναθερμάνθηκε σε χρόνορεκόρ (σε σχέση με τους άλλους κλάδους). Φυσικά, το 2020 ήταν
«μείον» αλλά έδειξαν την αντοχή της αγοράς, ενώ οι δείκτες του
2021 είναι ήδη σημαντικά καλύτεροι και αφήνουν υποσχέσεις για
μια «θετική» χρονιά. Ωστόσο, στην αγορά σημειώνονται ελλείψεις
σε βασικά υποσυστήματα, κυρίως όσον αφορά στους υπολογιστές.
Η μειωμένη παραγωγή των εργοστασίων στην Κίνα πέρυσι σε
συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης (κυρίως για laptops και
mobiles), έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία κάλυψης της ζήτησης
για σταθερούς, servers και workstations. Αν στην εξίσωση βάλουμε
και τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για cryptocurrency mining
μηχανήματα, έχετε την πλήρη εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, η νέα
δεκαετία μας βρίσκει αρκετά πιο εξαρτημένους από την τεχνολογία,
ενώ σίγουρα βοήθησε και στη διείσδυσή της στις μεγαλύτερες
ηλικίες. Ουδέν κακόν αμιγές καλού, έτσι δεν λένε; Δυσκαμψία
παρουσιάζεται, ωστόσο, στον τομέα της τηλεκπαίδευσης. Όχι μόνο
εξ’ αιτίας της έλλειψης του απαιτούμενου εξοπλισμού, αλλά κυρίως
εξ’ αιτίας του ανθρώπινου παράγοντα. Εκπαιδευτικοί αδυνατούν να
προσαρμοστούν στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης ή, ενίοτε, πρέπει

να μεταβούν οι ίδιοι στο σχολείο για να κάνουν το μάθημα μέσω
κάποιου σχολικού υπολογιστή, αφού στο σπίτι τους δεν έχουν τον
απαραίτητο εξοπλισμό ή δεν έχουν αρκετά γρήγορη σύνδεση στο
Internet. Πίσω στα «δικά» μας, το Cosmote History έκλεισε αισίως
μισή δεκαετία ζωής και στο «πάρτυ» παρεβρέθηκε και ο Μιχάλης
Τσαμάζ. Η Cosmote TV μετρά 575.000 συνδρομητές στην Ελλάδα,
ούσα πρώτη με διαφορά από τις Vodafone και Wind. Ωστόσο,
νιώθει την «ανάσα» του Netflix που μετρά 400.000 συνδρομητές
στη χώρα μας, ενώ η Nova βρίσκεται στους 300.000 χιλιάδες.
Ο Μιχάλης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα «πειρατικά»
νοικοκυριά που ανέρχονται αυτή τη στιγμή στα 200.000 περίπου,
ένα φαινόμενο που δεν είναι αποκλειστικότητα της χώρας μας
αλλά σαφώς στερεί τη δυνατότητα υγιούς ανάπτυξης του κλάδου.
Συνολικά, 1.800.000 νοικοκυριά στην Ελλάδα απολαμβάνουν
online τηλεοπτικό περιεχόμενο. Συνεχίζεται η επέκταση του
δικτύου οπτικών ινών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ενώ το
ΥΠΨΗΠΤΕ ετοιμάζει προωθητική καμπάνια για την ενημέρωση του
κοινού όσον αφορά στη δράση Superfast Broadband. Η επιδότηση
των νοικοκυριών για την εγκατάσταση οπτικής ίνας «τρέχει»
εδώ και 2 χρόνια σχεδόν, αλλά με σχετικά αργούς ρυθμούς.
Στόχος, πλέον, είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας. «Αγκάθι»,
όμως, παραμένει η απουσία υποδομών fiber σε κεντρικές,
πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας (FTTH), παρ’ ότι η
ίνα έχει φτάσει ακόμα και στα... πέρατα της Αττικής. Οι δυσκολίες
του εγχειρήματος είναι μεγάλες, αντικειμενικά, αλλά πρέπει να
επιταχυνθεί και αυτή η διαδικασία. Πώς να χρησιμοποιήσεις
ένα κουπόνι όταν το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο προς αγορά;
Κλείνουμε με τις αγαπημένες μας συσκευές! Τα Samsung Galaxy
S21 series μονοπώλησαν το ενδιαφέρον τον περασμένο μήνα
και όχι άδικα, αφού οι Κορεάτες έκαναν εξαιρετική δουλειά και
φέτος. Αναμένουμε την απάντηση της Huawei με τα P50, αν και η
γενικότερη αίσθηση είναι πως το κοινό «θέλει» Google services,
κάτι που επηρεάζει τις πωλήσεις των Κινέζων. Στη... γωνιά
καραδοκούν η Xiaomi, η Honor (που κάνει δυνατό comeback), η
Realme και λοιποί παίκτες, ενώ η Apple παραμένει σταθερά ισχυρή
στις τάξεις του δικού της κοινού.
Ε… από καλές και δυνατές επιλογές στη διάθεσή σας, άλλο τίποτα.
Εσείς απλά θα πρέπει να βάλετε τα λεφτά!!!
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O
Επιδόσεις
Το νέο Exynos 2100 chipset της Samsung
στα 5nm εξασφαλίζει κορυφαίες
επιδόσεις σε ό,τι κι αν κάνετε, με χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας, έως 16GB
RAM και έως 512GB UFS 3.1 χώρου
αποθήκευσης. Φυσικά, υποστηρίζει και
5G δίκτυα!

Κάμερες
Οι κορυφαίες, τριπλές κάμερες των S21
και S21+ προσφέρουν λήψη 8K και
Super Steady video αλλά το S21 Ultra
ξεχωρίζει χάρη στους δύο τηλεφακούς
του και το απίστευτο zoom τους!

Συνδεσιμότητα
Αυτονόητη η υποστήριξη 5G δικτύων και
Wi-Fi 6 αλλά και πάλι το S21 Ultra ωθεί τα
τεχνολογικά όρια, χάρη στην υποστήριξη
Wi-Fi 6e (6GHz) και UWB (Ultra Wide
Band)!

Οθόνη
Τα Dynamic AMOLED 2X panels έρχονται
σε διαφορετικά μεγέθη για κάθε
γούστο (6,2-6,8”) αλλά έχουν ως κοινά
χαρακτηριστικά την υψηλή φωτεινότητα
(έως 1500nits), την υποστήριξη
HDR10+ και το 120Hz refresh rate, ενώ
καλύπτονται από Gorilla Glass Victus!
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ι νέες ναυαρχίδες της
Samsung παρουσιάστηκαν νωρίτερα από κάθε
άλλη χρόνια, στα μέσα
Ιανουαρίου και ήρθαν
για να αποδείξουν πως η
σειρά Galaxy παραμένει στην κορυφή! Το S21
απευθύνεται σε όσους θέλουν μια ναυαρχίδα
με compact διαστάσεις, έτσι η οθόνη του έχει
διαγώνιο 6,2”, έναντι 6,7” του S21+. Αμφότερες, αποτελούνται από Dynamic AMOLED 2X
panel με 120Hz ρυθμό ανανέωσης, HDR10+
και 1300nits φωτεινότητας για άνετη χρήση
στον ήλιο. Όσο για το κορυφαίο S21 Ultra, έχει
ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη (6,8”) αλλά με
2K ανάλυση και 1500nits φωτεινότητας. Όλες
οι οθόνες καλύπτονται από το νέο, εξαιρετικά
ανθεκτικό Gorilla Glass Victus. Στα «ενδότερα»
βρίσκουμε το πανίσχυρο Exynos 2100 chipset
της Samsung που συνδυάζεται με την MaliG78 MP14 GPU. Μαζί, προσφέρουν εκρηκτικές επιδόσεις σε κάθε εφαρμογή χάρη και στα
8/12/16GB RAM αλλά και τον ταχύτατο UFS
3.1 αποθηκευτικό χώρο των 128/256/512GB.
Το ραφιναρισμένο OneUI 3.1 interface της
Samsung «καλύπτει» άψογα το Android 11 με
πλήρη λειτουργικότητα Google.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του S21 Ultra
εντοπίζεται στις κάμερες. Στο πίσω μέρος
έχουμε μια quad camera με 108MP κύριο αισθητήρα με PDAF, Laser AF και OIS. Μπορεί να
κάνει λήψη έως και 8K video ενώ με τη χρήση
της 12MP ultra-wide κάμερας ο χρήστης θα
απολαύσει Super Steady Video. Τις εντυπώσεις
κλέβουν οι δύο (!) τηλεφακοί των 70mm και
240mm (periscope) με αισθητήρες 10MP και
προσφέρουν έως 10x optical zoom και έως
100x hybrid zoom! Τα S21 και S21+ έχουν κορυφαίες, triple κάμερες με 12MP κύριο αισθητήρα, 64MP tele-camera και 12MP ultra-wide
κάμερα. Η λήψη 8K video και το Super Steady
Video παραμένουν στη διάθεσή σας.
Όλα τα S21 series υποστηρίζουν 5G, Wi-Fi 6,
BT 5.0, NFC και έχουν USB Type-C 3.2 θύρα.
Ωστόσο, το S21+ και το S21 Ultra υποστηρίζουν τη νέα τεχνολογία Ultra Wide Band
(UWB) για ταχύτατο διαμοιρασμό δεδομένων,
ενώ το Ultra είναι και το πρώτο smartphone
του κόσμου με Wi-Fi 6e. Σημειώνουμε πως το
Ultra ξεχωρίζει και για τη native υποστήριξη
του S Pen.
Ο ήχος προέρχεται από ισχυρά stereo ηχεία
tuned by AKG και υποστηρίζεται ποιότητα
32-bit/384 KHz. Όσο για την αυτονομία, εξασφαλίζεται μέσω μπαταριών με χωρητικότητα
4.000, 4.800 και 5.000mAh αντίστοιχα, οι
οποίες επαναφορτίζονται ταχύτατα στα 25W,
ασύρματα στα 15W αλλά και φορτίζουν με
τη σειρά τους άλλες συσκευές σας ασύρματα
στα 9W!

HOT SPOT

Devolo Mesh WiFi 2
Κλείσε το WiFi. Άνοιξε το Mesh WiFi!
Η νέα σειρά προϊόντων Mesh WiFi 2 φέρνει την state-of-the-art τεχνολογία WiFi στο σπίτι ενώ παράλληλα αποκλείει μια για πάντα
τις ασταθείς συνδέσεις. Τα νέα devolo Mesh WiFi 2 έρχονται με δύο ή τρεις προσαρμογείς mesh WiFi (Starter Kit και Multiroom
Kit) και παρέχουν ολοκληρωμένη κάλυψη δικτύου για όλο το σπίτι. Επομένως, η λειτουργία WiFi του router μπορεί και πρέπει
να απενεργοποιηθεί από εδώ και στο εξής. Το σύστημα του Mesh WiFi 2 χειρίζεται με απλό τρόπο όλη την ασύρματη μετάδοση
δεδομένων, δίνοντας έτσι στο οικιακό δίκτυο μια σημαντική αναβάθμιση. Επιπλέον, το ασύρματο οικιακό δίκτυο είναι εξαιρετικά
ασφαλές χάρη στο WPA3. Το τρέχον πρότυπο ασφαλείας της WiFi Alliance βασίζεται στο πρωτόκολλο WPA2 και χάρη στη
βελτιωμένη κρυπτογράφηση 128-bit, προσφέρει ισχυρή προστασία από ανεπιθύμητες επισκέψεις στο δίκτυο. Αυτό απαιτεί από όλες
τις συσκευές WiFi να υποστηρίζουν την κρυπτογράφηση WPA3. Για όλες τις υπόλοιπες συσκευές, η προστασία WPA2 εξακολουθεί
να είναι διαθέσιμη. Το Mesh WiFi αντιπροσωπεύει ένα περιβάλλον έξυπνου δικτύου WiFi με smart controls. Το σύστημα της devolo
καθοδηγεί σκόπιμα τις συσκευές που λαμβάνουν το WiFi στο hotspot με την καλύτερη δυνατή σύνδεση (Access Point Steering). Έτσι,
η αναπαραγωγή των βίντεο που μεταδίδονται από το διαδίκτυο παραμένει πάντα σταθερή και οι βιντεοκλήσεις με όσους βρίσκονται
μακριά δεν διακόπτονται, ακόμα και όταν ο χρήστης μετακινείται από δωμάτιο σε δωμάτιο. Επιπλέον, το έξυπνο mesh WiFi της
devolo μέσω της λειτουργίας Access Point Steering για αυτόματη εναλλαγή των τελικών συσκευών στα σημεία πρόσβασης WiFi με
το ισχυρότερο σήμα, διασφαλίζει ότι η σύνδεση είναι πάντα σταθερή και γρήγορη. Οι τελικές συσκευές μπορούν να αλλάζουν πιο
γρήγορα σημεία πρόσβασης για γρηγορότερη σύνδεση (Client
Steering). Με το beamforming, τα σημεία πρόσβασης της devolo
μπορούν να μεταφέρουν τα δεδομένα στις τελικές συσκευές με
ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της
σύνδεσης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνωστό ως «Band Steering»
διασφαλίζει ότι οι δέκτες χρησιμοποιούν πάντα την καλύτερη ζώνη
συχνοτήτων. Κάθε φορά που η ζώνη των 2,4 GHz αρχίζει να είναι
υπερβολικά «φορτωμένη» με την κυκλοφορία των δεδομένων, το
σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη ζώνη των 5 GHz, χωρίς ο χρήστης
να χρειάζεται να κάνει κάτι. Το νέο devolo
Mesh WiFi 2 είναι τώρα διαθέσιμο σε
φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα,
από €249 με τρία χρόνια εγγύηση
κατασκευαστή.

Airtime Fairness
Πρότυπο G.hn
Το σύστημα τριών ζωνών μεταδίδει στις συχνότητες 2,4 και 5
GHz και χρησιμοποιεί επίσης το G.hn, το ταχύτερο πρότυπο
για Powerline, για σταθερή μεταφορά δεδομένων μέσω της
ηλεκτρικής καλωδίωσης του σπιτιού.

Το δίκτυο Mesh ολοκληρώνεται με το «Airtime Fairness»
που μοιράζει δίκαια τη μέγιστη διάρκεια σύνδεσης που είναι
διαθέσιμη, για χρήση από όλες τις τελικές συσκευές.
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Nokia 1.4
Με Android 11 Go!
Μια νέα, entry-level συσκευή Android παρουσίασε η Nokia, ονόματι Nokia 1.4, με κύριο όπλο της την χαμηλή τιμή. Το Nokia 1.4 έχει
οθόνη 6,51» με ανάλυση 720p και aspect ratio 20:9. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 4.000mAh και αυτές οι διαφορές το καθιστούν
σαφώς ανώτερο από τον προκάτοχό του, το Nokia 1.3 (5,71», 3.000mAh). Ωστόσο, η φόρτιση εξακολουθεί να περιορίζεται στα 5W
αλλά το χειρότερο είναι πως η θύρα του δεν είναι Type-C αλλά microUSB. Σε κάθε περίπτωση, η HMD υπόσχεται 2 ημέρες αυτονομίας. Η
συσκευή τρέχει το Android 10 Go Edition και αυτό υποδηλώνει πως έχει σχετική λίγη RAM (1GB). Σύντομα θα λάβει και το Android 11 Go
Edition, ενώ το chipset που αναλαμβάνει να «τρέξει» τα πάντα είναι το
Qualcomm 215 (τετραπύρηνο στο 1,3GHz με την Adreno 308 GPU).
Όσο για τον αποθηκευτικό χώρο, ανέρχεται στα 16GB, σημειώνουμε
όμως οτι το Nokia 1.4 θα κυκλοφορήσει και σε έκδοση 3/64GB.
Υπάρχει και microSD slot που δέχεται κάρτες έως 128GB. Στο πίσω
μέρος του κινητού βρίσκουμε μια διπλή κάμερα με κύριο αισθητήρα
8MP και μια 2MP macro camera. Ακριβώς από κάτω, ο αισθητήρας
δακτυλικών αποτυπωμάτων. Χάρη στο Camera Go app η συσκευή έχει
και δυνατότητα Night και Portrait λήψεων, ενώ η selfie κάμερά της έχει
ανάλυση 5MP. Δέχεται 2 nano-SIMs και υποστηρίζει LTE δίκτυα, Wi-Fi
b/g/n, BT 4.2 και έχει audio jack αλλά και FM radio δέκτη. Η τιμή του
στην παγκόσμια αγορά δεν ξεπερνά τα €99, καθιστώντας το μια «τίμια»
λύση για βασική χρήση.

Xtorm FS401 Fuel Series
Ενέργεια... τσέπης!
Η Xtorm πρόκειται για μια εταιρεία που «ειδικεύεται» στον
τομέα των ποιοτικών και αξιόπιστων Power Banks, προτείνοντας
διαφορετικές λύσεις για κάθε χρήστη ξεχωριστά, ανάλογα με τις
ανάγκες του. To FS401 είναι το Power Bank που διακρίνεται για τον
elegant και unique stylish σχεδιασμό του (μπορεί να χωρέσει άνετα
σε οποιαδήποτε τσάντα, back pack ακόμη και στην τσέπη σας),
προσφέροντας next-gen δυνατότητες φόρτισης. Με χωρητικότητα
στα 10.000mAh, διαθέτει 2 USB outputs και μια πραγματικά
πανίσχυρη 20W USB-C, η οποία δημιουργήθηκε για να φορτίζει
το smartphone σας πιο γρήγορα από ποτέ (με τα 20W output να
κάνουν καλά τη δουλειά τους).Φυσικά, εύλογα σε αυτό το σημείο
θα αναρωτηθείτε, πόσο γρήγορα μπορεί να φορτίσει μια συσκευή…
Σύμφωνα με τους «ειδικούς» της Xtorm, το συγκεκριμένο Power
Bank έχει τη δυνατότητα να φορτίσει το νέο iPhone 12 μέχρι στο
59% μέσα σε μόλις μισή ώρα! Πέραν όμως των iPhones, ένα
οποιοδήποτε smartphone μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από
το FS401 σε ότι έχει να κάνει με τον χρόνο φόρτισης, καθώς όπως
έχει αποδειχθεί ένα 4 φορές πιο γρήγορο! Αναμφίβολα, η ταχύτητα
είναι το μεγάλο ατού του, ενώ και το ίδιο μπορεί να είναι έτοιμο
μέσα σε μόλις 2.5 ώρες φόρτισης (στο 100%). Σε ότι έχει να κάνει
τα διαθέσιμα ports του, το εξελιγμένο Power Bank που ανήκει στην
οικογένεια Fuel έρχεται με 3 USB outputs (2xUSB 5V/3 + QC 3.0A
και 20W USB-C PD Ultrafast Charge) για να φορτίζετε 3 συσκευές
ταυτόχρονα με ιδιαίτερη ευκολία.
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HOT SPOT

Samsung Health Monitor
Ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο απαραίτητο!
Η Samsung ανακοίνωσε πως η εφαρμογή Samsung Health Monitor, που βοηθά τους χρήστες να παρακολουθούν την υγεία τους
και τους ενθαρρύνει να επιτύχουν τους στόχους ευεξίας τους, θα είναι σύντομα διαθέσιμη και στην Ελλάδα. Οι χρήστες των Galaxy
Watch3 και σειράς Galaxy Watch Active μπορούν να επωφεληθούν από τις λειτουργίες παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και
ηλεκτροκαρδιογραφήματος μέσω της εφαρμογής Samsung Health Monitor, ώστε να είναι πάντα καλά πληροφορημένοι για την υγεία
τους, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Η υψηλή αρτηριακή πίεση συνδέεται συνήθως με εγκεφαλικές, νεφρικές και καρδιακές παθήσεις
και εάν δε δεχτεί θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικό και στεφανιαία νόσο. Τα Galaxy smartwatch μπορούν να μετρήσουν την
αρτηριακή πίεση μέσω της εφαρμογής Samsung Health Monitor, η οποία παρέχει στους χρήστες μια καλύτερη εικόνα για την υγεία και τους
επιτρέπει να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την ευεξία τους. Μόλις το Galaxy Watch3 ή το Galaxy Watch Active2
συγχρονιστεί με ένα παραδοσιακό περιβραχιόνιο, οι χρήστες μπορούν να πατήσουν απλώς την εντολή «Μέτρηση» για να μετρήσουν
την αρτηριακή τους πίεση, όπου κι αν βρίσκονται. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα αναλύει τη σχέση μεταξύ της τιμής συγχρονισμού και της
αλλαγής της αρτηριακής πίεσης, για να προσδιορίσει την αρτηριακή πίεση. Υπολογίζεται ότι η κολπική μαρμαρυγή (AFib), μια κοινή μορφή
μη φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού, αφορά περίπου 33,5 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Το AFib αποτελεί συχνά την αιτία
καρδιακών επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένων των θρόμβων αίματος, της ανεπάρκειας και του εγκεφαλικού επεισοδίου. Η λειτουργία
ηλεκτροκαρδιογραφήματος αναλύει ηλεκτρονικά την δραστηριότητα της καρδιάς μέσω ενός αισθητήρα στο Galaxy Watch3 ή στο Galaxy
Watch Active2. Οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν απλώς την εφαρμογή Samsung Health Monitor, να καθίσουν άνετα και να βεβαιωθούν
ότι το smartwatch εφαρμόζει σωστά στον καρπό τους. Στη συνέχεια, μπορούν να στηρίξουν τον αγκώνα τους σε μια επίπεδη επιφάνεια
και να αγγίξουν ελαφρά με το δάχτυλο από το αντίθετο χέρι τους το πάνω κουμπί στο smartwatch για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια,
η εφαρμογή θα μετρήσει τον καρδιακό παλμό και ρυθμό, οι οποίοι θα χαρακτηριστούν είτε ως Ρυθμός Sinus (φυσιολογικός, κανονικός
καρδιακός παλμός) ή ως AFib (όταν η καρδιά χτυπά ακανόνιστα). Στην Ελλάδα, η αναβάθμιση της εφαρμογής θα γίνεται σταδιακά
διαθέσιμη στα Galaxy Watch3 και Galaxy Watch Active2 το πρώτο τρίμηνο 2021.

Ευκολία χρήσης
Οι μετρήσεις των ζωτικών
λειτουργιών μπορούν να
γίνουν πανεύκολα μέσω του
app, καθιστώντας το ιδανικό
ακόμα και για ανθρώπους
μεγαλύτερης ηλικίας που το
έχουν ανάγκη!

Προηγμένοι αισθητήρες
Το smartwatch μετρά την αρτηριακή πίεση μέσω
ανάλυσης παλμών, η οποία παρακολουθείται από τους
αισθητήρες παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού.
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Qualcomm Snapdragon 870
Προσιτό 5G!
Το Snapdragon 888 είναι η πρόταση της Qualcomm, η οποία θα αποτελέσει την κορυφαία επιλογή για τους κατασκευαστές hardware
μέσα στο 2021. Παρόλα αυτά, η Qualcomm έκανε την «έκπληξη», ανακοινώνοντας ένα νέο chipset, το οποίο θα είναι πολύ πιο
«οικονομικό» για όλους τους κατασκευαστές οι οποίοι θέλουν αυξημένο performance αλλά παράλληλα δεν θέλουν να φλερτάρουν και
με τη… χρεοκοπία. Το εν λόγω premium chipset είναι το Snapdragon 870 και το οποίο όπως μπορείτε να αντιληφθείτε πρόκειται για ένα
upgrade του Snapdragon 865+. Κοιτάζοντας τα specs
του, το Snapdragon 870 δεν θα έχει ιδιαίτερες διαφορές
με το 865+, για αυτό και θα κάνει χρήση του ίδιου
Adreno 650 GPU και του «δοκιμασμένου» Χ55 5G
modem. Η CPU του (Kryo 585) θα τρέχει στα 3.2GHz
(100MHz παραπάνω από την αντίστοιχη έκδοση του
865+), ωστόσο εν αντιθέσει με το «ανώτερο» 888, το
Snapdragon 870 θα διαθέτει τεχνολογία κατασκευής
στα 7nm (αντί για 5nm). Σύμφωνα με παράγοντες της
αγοράς, ήδη εταιρείες όπως η OnePlus, η Xiaomi,
η OPPO, η Motorola και η IQOO έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρουν για το νέο αυτό chipset.

MediaTek 1100 & 1200
Τα πρώτα chipsets στα 6nm!
Όπως είχε προαναγγελθεί παρουσιάστηκαν από τη MediaTek τα
νέα high-end chipsets της, ονόματι Dimensity 1100 και 1200.
Είναι τα πρώτα που κατασκευάζονται με τη λιθογραφική μέθοδο
των 6nm και επίσης τα πρώτα που θα χρησιμοποιούν Cortex-A78
πυρήνες της ARM. Ξεκινώντας με το «μεγάλο» Dimensity 1200,
έχει 8 πυρήνες. Έναν A78 στα 3GHz που προσφέρει τις μέγιστες
επιδόσεις, τρείς A78 στα 2,6GHz για απαιτητικά tasks γενικότερα
και τέσσερις A55 στα 2GHz για μικρότερη κατανάλωση ενέργειας,
όταν δεν απαιτείται υψηλή επεξεργαστική ισχύς. Συνολικά, σε
σχέση με το παλιότερο Dimensity 1000+, η επεξεργαστική ισχύς
είναι αυξημένη κατά 22% και η ενεργειακή αποδοτικότητα κατά
25%. Το Dimensity 1100 είναι ένα «σκαλί» πιο κάτω και θα το
βλέπουμε σε ελαφρώς υποδέεστερες συσκευές. Αυτό που του
«λείπει» είναι η συχνότητα των 3GHz στον «πρώτο» Α78, καθώς
και οι τέσσερις «τρέχουν» στα 2,6GHz. Όπως καταλαβαίνετε,
η διαφορά στις επιδόσεις δεν είναι θεαματική μεταξύ των δύο.
Άλλωστε, και τα δύο chipsets χρησιμοποιούν την ίδια GPU, τη Mali-G77 με 9 πυρήνες. Το καλό είναι οτι πλέον υποστηρίζεται
και hardware acceleration για AV1 videos. Το Dimensity 1200 υποστηρίζει έως 168Hz refresh rate και ο ISP του έχει 5 πυρήνες,
«σηκώνοντας» κάμερες με αισθητήρα ανάλυσης έως 200MP. Υποστηρίζει, επίσης, HDR για 4K video. Το 1100 υποστηρίζει έως
144Hz refresh rate και κάμερες έως 108MP, ενώ και τα δύο chipsets είναι 20% ταχύτερα στην επεξεργασία Night Shot λήψεων, ενώ
διαθέτουν και Night Mode για πανοραμικές λήψεις. Θα δούμε τα νέα Dimensity σε συσκευές των Realme, Xiaomi, Vivo και Oppo,
αρχικά. Αναμένονται μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου.
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PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,52” IPS, 720x1600 pixels

ALCATEL
1S 2021

CPU
MediaTek Helio P22
CAMERA
13+2+2MP triple camera, 5MP
selfie camera
RAM
3GB
STORAGE
32GB
OS
Android 11
TIMH
€109

VALUE
FOR MONEY!
STRONG

POINT
Αυτονομία

Η μπαταρία των 4.000mAh προσφέρει
άνετα μια μέρα αυτονομίας στο μοντέλο
της Alcatel και θα... ξεχάσετε τι εστί
«φορτιστής!

Alcatel συνεχίζει την εξαιρετική
παράδοση που έχει δημιουργήσει στην entry-level αγορά με τη
σειρά 1S και το νέο μοντέλο της
είναι, φυσικά το Alcatel 1S 2021!

H

Το Alcatel 1S 2021 διαθέτει οθόνη 6,52”
FullView IPS με 20:9 aspect ratio και HD+
ανάλυση, η οποία προσφέρει μια ανώτερη εμπειρία θέασης και gaming αλλά ταυτόχρονα
επιτρέπει στη συσκευή να διατηρεί compact
διαστάσεις και τη δυνατότητα χρήσης με το
ένα χέρι, ενώ το βάρος της δε ξεπερνά τα
190 γραμμάρια. Η οθόνη είναι flat και ευνοεί το grip ενώ στο εσωτερικό της συσκευής
βρίσκουμε hardware που θα ικανοποιήσει
άνετα τις ανάγκες του απλού χρήστη: 3GB
RAM, 32GB αποθηκευτικού χώρου (επεκτάσιμου μέσω microSD) και έναν Helio P22 της
MediaTek που προσφέρει υψηλές επιδόσεις.
Η συσκευή υποστηρίζει 4G LTE δίκτυα και
Wi-Fi hotspot δυνατότητα, έχει Bluetooth
5.0 με A2DP και LE, FM ραδιόφωνο,μπορεί
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να δεχθεί 2 κάρτες nano-SIM και το audio jack
σας επιτρέπει να συνδέσετε όποια ακουστικά
θέλετε σε αυτήν, ώστε να απολαύσετε την
αγαπημένη σας μουσική ή κάποιο σταθμό.
Έμφαση έχει δοθεί στο κομμάτι της φωτογραφίας με μια 13MP camera στο πίσω μέρος, συν
μια δευτερεύουσα 2MP depth camera και μια
2 MP macro camera μαζί με LED flash. Η triple
camera του Alcatel 1S 2021 επιτρέπει λήψη
FullHD video, portrait φωτογραφιών με bokeh
εφέ, HDR και διαθέτει beautification mode,
ενώ το μεγάλο διάφραγμα f/2.0 εξασφαλίζει
υψηλή ποιότητα ακόμα και με σκοτεινό περιβάλλον. Όσο για τη selfie κάμερα των 5MP,
βρίσκεται μέσα σε notch-σταγόνα και επιτυγχάνει ικανοποητικές λήψεις ενώ υποστηρίζει
και HDR! Τέλος, το Alcatel 1S 2021 διαθέτει
αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο
πίσω μέρος για μεγαλύτερη ασφάλεια των
δεδομένων σας και γρήγορο ξεκλείδωμα, ενώ
η μπαταρία του προσφέρει άνετα μια μέρα
χρήση με την χωρητικότητα των 4.000mAh.

PREVIEW

HONOR V40
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,72” AMOLED,
1236x2676 pixels
CPU
MediaTek Dimensity 1000+
CAMERA
50+8+2MP triple camera, 16MP
+color sensor selfie camera
RAM
8GB
STORAGE
128/256GB UFS 2.1
OS
Android 10
TIMH
€499 (εκτιμώμενη)

ΗΟΝΟR

IS BACK!
πως αναμενόταν, η Honor παρουσίασε σε ειδικό event στην
Κίνα την πρώτη της συσκευή
στην μετά-Huawei εποχή, το
Honor V40 5G. Παρ’ότι η συσκευή αναπτύχθηκε «εντός» Huawei, δεν φοράει κάποιο
Kirin chipset αλλά το MediaTek Dimensity
1000+. Σε γενικές γραμμές περιμένουμε διαφοροποιήσεις στα μοντέλα της Honor από
εδώ και πέρα, σε σχέση με αυτά της Huawei.
Το Honor V40 έχει οθόνη 6,72» με OLED
panel και κυρτές πλευρές, με ένα oval notch
να στεγάζει τη διπλή selfie κάμερα. Η οθόνη υποστηρίζει 120Hz refresh rate και έως
300Hz touch sampling ενώ έχει ανάλυση
2676x1236 pixels, λόγω και του 19,5:9
aspect ratio. Στο πίσω μέρος του βρίσκουμε
3 κάμερες. Μια με αισθητήρα 50MP, μεγέθους 1/1.56» και 1,0μm pixel size, το οποίο
γίνεται 2μm στο 4-1 pixel binning. Επίσης

Ό

STRONG

POINT
Επιδόσεις

Το νεο Dimensity 1000+ της MediaTek
προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις σε κάθε
εφαρμογή, ακόμα και στα πιο απαιτητικά
3D games. Αν η συσκευή κυκλοφορήσει
και με Google services, θα πρόκειται για
μια εξαιρετική πρόταση!
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έχουμε μια 8MP ultra-wide κάμερα και μια
2MP macro camera, όπως και laser AF. Η απουσία τηλεφακού δείχνει πως η συσκευή δεν
στοχεύει τη high-end αγορά. Η μπαταρία του
V40 έχει χωρητικότητα 4.000mAh και υποστηρίζει υπερ-ταχεία φόρτιση 66W, η οποία
την γεμίζει σε 35’. Επίσης, υποστηρίζει 50W
ασύρματη φόρτιση (50% σε 35’), επιδόσεις
που θυμίζουν έντονα αυτές του Huawei Mate
40 Pro. Αυτό που περιμέναμε να δούμε όλοι,
όμως, ήταν αν το V40 θα έχει Google Services.
Δυστυχώς δεν πήραμε σαφή απάντηση καθώς
τρέχει Android 10 με το Magic UI 4.0, αλλά
καθώς παρουσιάστηκε στην Κίνα, εξ’ορισμού
δεν έχει τις υπηρεσίες της Google. Πιθανόν
μια global version της συσκευής, όμως, να τις
έχει. Το Honor V40 5G διατίθεται ήδη σε Night
Black, Titanium Silver και Rose Gold χρώματα
σε εκδοχές 8/128 GB και 8/256 GB με τιμές
€455 και €505 αντίστοιχα, στην Κίνα.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,7” IPS, 1080x2520 pixels

MOTOROLA
EDGE S

CPU
Qualcomm Snapdragon 870
CAMERA
64+16+2MP + ToF quad camera,
16+8MP dual selfie camera
RAM
6/8GB
STORAGE
128/256GB UFS 3.1
OS
Android 11
TIMH
€299 (εκτιμώμενη)

ΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΕ SNAPDRAGON

870!
Motorola συνεχίζει να εμπλουτίζει
τη γκάμα 5G smartphones της και
το πιο πρόσφατο μοντέλο της είναι
το Motorola Edge S που παρουσιάστηκε μέσα στον Ιανουάριο. Είναι το πρώτο
smartphone στον κόσμο με το νέο Snapdragon
870 της Qualcomm, το οποίο κατασκευάζεται
στα 7nm, έχει 8 πυρήνες με τον έναν (A78) να
τρέχει στα 3,2GHz. Υποστηρίζει 5G και έρχεται
με 6 ή 8GB RAM και 128 ή 256GB UFS 3.1
αποθηκευτικού χώρου. Διαθέτει οθόνη 6,7»
με 90Hz refresh rate και IPS panel ανάλυσης
2520x1080 pixels, με υποστηρίξη HDR10. Το
aspect ratio είναι αρκετά wide, στο 21:9 και
το screen-to-body ratio αγγίζει το αξιοπρεπές
84,1%. Η οθόνη στεγάζει δύο selfie κάμερες,
μια των 16MP (wide) και μια των 8MP (ultrawide), όχι σε οβάλ notch όπως θα περίμενε

Η

STRONG

POINT
Κάμερα

Η τετραπλή κάμερα του Edge S ξεχωρίζει
χάρη στη δυνατότητα λήψης 6K video
αλλά και το PDAF, ενώ η διπλή selfie
κάμερα είναι κάτι που δεν βρίσκουμε στον
ανταγωνισμό!
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κανείς, αλλά σε δύο hole notches που βρίσκονται δίπλα-δίπλα. Όσο για τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, βρίσκεται στο πλάι
της συσκευής. Στο πίσω μέρος έχουμε συνολικά
4 κάμερες. Μια κύρια των 64MP με διάφραγμα
f/1.7 και υποστήριξη λήψης 6K video στα 30FPS,
μια 16MP ultra-wide με PDAF, μια 2MP (depth)
και μια ToF. Από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε Wi-Fi 6 και Bluetooth 5.1 αλλά και NFC,
όμως απουσιάζει το FM Radio. Τέλος, η μπαταρία του Edge S έχει χωρητικότητα 5.000mAh
και υποστηρίζει 20W φόρτιση, με τον φορτιστή
να βρίσκεται στη συσκευασία. Η συσκευή είναι
στεγανή με βάση το IP52 πρότυπο και έχει audio
jack, ενώ είναι διαθέσιμη σε δύο χρώματα, μπλε
και ασημί. Το Motorola Edge S διατίθεται ήδη
στην Κίνα ήδη με τιμή €250-350 και αναμένεται
στον υπόλοιπο κόσμο σύντομα.

3ης Σεπτεμβρίου 1, Ομόνοια

| Τ: 2144 168 901 (Αστ. Χρέωση)

PREVIEW

REALME 7 5G
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,5” IPS, 1080x2400 pixels
CPU
MediaTek Dimensity 800U 5G
CAMERA
48+8+2+2 MP quad camera,
16MP selfie camera
RAM
6GB
STORAGE
128GB, microSD
OS
Android 10
TIMH
€279

ΠΡΟΣΙΤΌ

5G!
STRONG

POINT
Chipset

Το νέο Dimensity 800U της MediaTek αφ’
ενός προσφέρει 5G συνδεσιμότητα στο
Realme 7, αφ’ ετέρου έχει τη νέα Mali
G57 MC3 GPU που προσφέρει αισθητά
ανώτερες επιδόσεις στα games σε σχέση
με τον προκάτοχο της συσκευής!

ο Realme 7 5G είναι το νεότερο
μοντέλο της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας που κατέφθασε
στην ελληνική αγορά και στοχεύει
να αποτελέσει μια προσιτή 5G λύση με υψηλό
value for money. Με πολύ μικρά bezels και
εντυπωσιακό σχεδιασμό, το Realme 7 συνδυάζει επιδόσεις, δυνατότητες και εμφάνιση
σε «ένα»! Η IPS HD+ οθόνη των 6,5” με 20:9
aspect ratio κάνει το gaming και τη θέαση
videos μια απολαυστική διαδικασία, χάρη
στο 120Hz refresh reate ενώ καλύπτεται από
Gorilla Glass για μέγιστη αντοχή. Στο εσωτερικό του, το MediaTek Dimensity 800U 5G
είναι ένα ολοκαίνουριο chipset και προσφέρει
υψηλές επιδόσεις σε κάθε εφαρμογή, συνδυαζόμενο με 6GB RAM και 128GB επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου. Μάλιστα, η συσκευή
διαθέτει τρείς υποδοχές, δύο για κάρτες SIM
και μια για microSD, ώστε να μην «θυσιάσετε»
τη Dual SIM δυνατότητα. Η Mali-G57 MC3
GPU προσφέρει υψηλά framerates στα video
games και η τεράστια μπαταρία των 5.000mAh
με ταχεία φόρτιση 18W εξασφαλίζει αυτονο-

Τ
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μία... ημερών! Όσο για την φόρτιση, ο 30W
φορτιστής καταφέρνει να γεμίσει όλα αυτά τα
mAh σε μόλις 65 λεπτά, ενώ μια φόρτιση 26
λεπτών μπορεί να γεμίσει τη μπαταρία κατά το
ήμισυ. Και το σημαντικότερο; Η συσκευή υποστηρίζει και αντίστροφη φόρτιση. Αυτό σημαίνει
πως με ένα καλώδιο που καταλήγει σε Type-C
βύσμα, μπορείτε να επαναφορτίσετε ένα άλλο
smartphone, χρησιμοποιώντας το Realme 7
σαν powerbank! Ο αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωμάτων προστατεύει τα δεδομένα σας
και κάνει το ξεκλείδωμα πανεύκολο ενώ το
Wi-Fi 5, το Bluetooth 5.1 και η USB Type-C 2.0
θύρα σας καλύπτουν απόλυτα από πλευράς
συνδεσιμότητας. Φυσικά, η τετραπλή κάμερα
ΑΙ στο πίσω μέρος είναι υψηλού επιπέδου, με
κύριο αισθητήρα Samsung 48MP (f/1.8), μαζί
με 8MP ultra-wide κάμερα, 2MP macro κάμερα
για πολύ κοντινές λήψεις και 2MP depth κάμερα
για τα εφέ βάθους πεδίου που δημιουργούν
εντυπωσιακά πορτραίτα! Όσο για τις selfies και
τις video κλήσεις, η 16MP κάμερα με HDR και
portrait mode θα αποτελέσει ένα πανίσχυρο
εργαλείο στα χέρια σας!

B l u e t o o t h

VOX 55

VOX 10
MAGNETO

VOX 5

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

PREVIEW

TCL 20 SE
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,82” IPS, 720x1640 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 460
CAMERA
16+5+2+2MP quad camera,
8MP selfie camera
RAM
4GB
STORAGE
64GB, microSD
OS
Android 11
TIMH
€149

ΠΡΟΣΙΤΌ
NXTVISION!

TCL Communication παρουσίασε επίσημα το TCL 20 SE, με
έμφαση στις επιδόσεις, το value
for money και την εμπειρία θεάσης. Η τεχνολογία NXTVISION υπάρχει και
στο 20 SE χάρη στην οθόνη 6,82 ιντσών, με
αναλογία διαστάσεων 20,5:9 και αναλογία
οθόνης/σώματος 83,2%.

Η

STRONG

POINT
Οθόνη

Η μεγάλη και wide IPS οθόνη του TCL
20 SE με την τεχνολογία NXTVISION
προσφέρει εξαιρετική εμπειρία θέασης
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες!

Η συσκευή έχει πάχος 9,1mm και βάρος που
αγγίζει τα 206 γραμμάρια, αλλά στο εσωτερικό της κρύβει μια τεράστια μπαταρία των
5.000mAh που προσφέρει αυτονομία δύο
ημερών στο χρήστη και επαναφορτίζεται στα
18W ταχύτατα.
Το TCL 20 SE τρέχει Android 11 με το TCL
UI «από πάνω» του και προσφέρει υψηλές
επιδόσεις χάρη στον Qualcomm Snapdragon
460 επεξεργαστή, μαζί με την Adreno 610
GPU, 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικού
χώρου, ο οποίος επεκτείνεται μέσω microSD.
Εκτός από τη μεγαλύτερη οθόνη, το S20 SE
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ξεχωρίζει από τον προκάτοχό του καθώς διαθέτει τετραπλή κάμερα, πλέον.
Ο κύριος αισθητήρας είναι 16MP με διάφραγμα φακού f/1.8 και PDAF. Συνδυάζεται με μια
5MP ultrawide κάμερα 115 μοιρών, μια 2MP
depth κάμερα και μια 2MP macro κάμερα.
Μπορεί να κάνει λήψη FullHD video στα 30
FPS, όπως η και η selfie κάμερα των 8MP με διάγραγμα φακού f/2.0 και υποστήριξη HDR. Ο
ήχος προέρχεται από διπλά, stereo ηχεία και οι
φίλοι των ενσύρματων ακουστικών θα χαρούν
όταν διαπιστώσουν την ύπαρξη audio jack.
Από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε Wi-Fi 4,
Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0 με A2DP,
LE και AptX, NFC και FM ραδιόφωνο, αλλά και
μια Type-C 2.0 θύρα με USB on the go. Τέλος,
ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων
βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και
λειτουργεί ταχύτατα και με ακρίβεια. Το TCL
20 SE διατίθεται σε Nuit Black Aurora Green
χρώματα.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,56” AMOLED, 1080x2376
pixels

VIVO 								
X60 PRO+

CPU
Qualcomm Snapdragon 888
CAMERA
50+8+32+48MP quad camera,
32MP selfie camera
RAM
8/12GB
STORAGE
128/256GB UFS 3.1
OS
Android 11
TIMH
€699 (εκτιμώμενη)

«ΤΑΡΆΖΕΙ»
ΤΑ ΝΕΡΆ ΣΤΑ

CAMERA

PHONES!
STRONG

POINT
Κάμερα

Η απίστευτη τετραπλή κάμερα με
συνολικά... 138MP ανάλυσης προσφέρει
δυνατότητα λήψης 8K video με gimbal
stabilization και πολύ υψηλό optical
zoom αλλά και hybrid zoom. Ιδανική για
επίδοξους φωτογράφους!

έκπληξη στην κατηγορία των
camera phones έρχεται αναπάντεχα από τη Vivo και το X60 Pro+
που μόλις παρουσιάστηκε!Η νέα
ναυαρχίδα της κινέζικης εταιρείας έχει ως
κύριο όπλο της την κάμερα, αλλά χωρίς να
υπολείπεται στα υπόλοιπα specs. Ο κύριος
αισθητήρας είναι ένας Samsung ISOCELL GN1
50MP με μέγεθος 1/1.3» και 1.2μm pixels,
συνδυαζόμενος με φακό διαφράγματος f/1.57.
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν προσδοκίες
για εξαιρετικές λήψεις σε συνθήκες χαμηλού
φωτισμού και το Super Night Mode 2.0 της
Vivo υπόσχεται ικανοποιητική λειτουργία ακόμα και σε 0,01 lux φωτεινότητας! Η ultrawide κάμερα, με τη σειρά της, έχει εύρος 114
μοιρών και διαθέτει ένα gimbal stabilization
system, το οποίο μπορεί να διορθώσει κινήσεις
έως 3 μοιρών, παρέχοντας 3 φορές καλύτερη
σταθεροποίηση από ένα τυπικό σύστημα OIS.
Ο αισθητήρας της είναι ο Sony IMX598 των
48MP με 0,8μm pixels. Στη συνέχεια έχουμε

Η
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μια 8MP periscope κάμερα με 5x optical zoom
και εως 60x digital zoom αλλά και μια δεύτερη
tele-camera με 32MP αισθητήρα και 50mm
φακό για πορτραίτα και χαμηλομεσαία επίπεδα
μεγένθυνσης. Το «χεράκι» της έχει βάλει και η
ZEISS με anti-reflective επικάλυψη και στις δύο
πλευρές του κάθε φακού. Εκτός της φοβερά υποσχόμενης κάμερας, το Vivo X60 Pro+ έχει στο
εσωτερικό του το νέο Qualcomm Snapdragon
888 chipset μαζί με 8/12GB LPDDR5 RAM
και 128/256GB UFS 3.1 αποθηκευτικού χώρου. Η κυρτή οθόνη των 6,56» βασίζεται σε
OLED panel με 120Hz refresh rate και 240Hz
sampling rate, ενώ υποστηρίζει HDR10+ και
έχει φωτεινότητα 1.300nits. Μόνο της μειονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί η μικρή ανάλυση
1080p+, αν και πρακτικά σε ένα τόσο μικρό
panel δεν χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο. Όσο
για την αυτονομία, οφείλεται στη μπαταρία των
4.200mAh που υποστηρίζει φόρτιση έως 55W,
αλλά όχι ασύρματη φόρτιση. Το Vivo X60 Pro+
θα ξεκινά από τα €635 στην Κίνα.
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REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,7” IPS 1080x2400 pixels

SAMSUNG
GALAXY S21+

STORAGE
128/256GB

κτός από το S21 Ultra που είναι η κορυφαία ναυαρχίδα της
Samsung, τουλάχιστον μέχρι
το καλοκαίρι, υπάρχει και ένα
νέο Galaxy που απευθύνεται
σε όσους θέλουν κάτι πιο οικονομικό με μικρές υποχωρήσεις στα specs. Ιδού, λοιπόν,
το Galaxy S21+! Έρχεται να καλύψει το κενό
μεταξύ του vanilla S21 και του Ultra, προσφέροντας κορυφαία χαρακτηριστικά και επιδόσεις,
κυρίως σε όσους θέλουν μεγαλύτερη οθόνη και
αυτονομία σε σχέση με το S21.

OS
Android 11

Κατασκευή και σχεδίαση

CPU
Exynos 2100
CAMERA
12+64+12MP triple camera,
10MP selfie camera
RAM
8GB RAM

TIMH
€1099

Η «ΧΡΥΣΉ ΤΟΜΉ»

ΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ

S21!

E

Το S21+ είναι εμφανώς μεγαλύτερο και βαρύτερο από το απλό S21, με εξαίρεση το πάχος
του που είναι... μικρότερο κατά 0,1mm. Με
διαστάσεις 161,5 x 75.6 x 7,8 mm και βάρος
200 gr (στη Sub-6GHz 5G έκδοση), κυμαίνεται
κοντά στο μέσο όρο της αγοράς. Τα bezels είναι σχετικά μικρά (88,3% StB ratio) και όλη η
πρόσοψη καλύπτεται από Gorilla Glass Victus.
Στο πίσω μέρος έχουμε το camera module, στην
πάνω-αριστερή γωνία, το οποίο εξέχει ελαφρώς
από την πλάτη. Η υπόλοιπη επιφάνεια είναι
απλή και διακριτική, ειδικά στην μαύρη έκδοση
που είχαμε στα χέρια μας, ενώ έχει μεταλλικό,
ματ φινίρισμα. Να σημειωθεί πως όλα τα S21
είναι στεγανά με βάση το IP68 πρότυπο. Στη
συσκευασία θα βρείτε καλώδιο USB Type-C
και ένα SIM tray pin, αφού ο φορτιστής δεν
περιλαμβάνεται, πλέον.

Hardware, software και
δυνατότητες
Περνώντας στα της οθόνης, βρίσκουμε ένα
Dynamic AMOLED 2X panel με adaptive refresh
rate στα 120Hz, υποστήριξη HDR10+ και μέγιστη φωτεινότητα 1.300 nits, η οποία θα σας
καλύψει σε όλες τις περιστάσεις. Προφανώς
υπάρχει και AOD, ενώ η διαγώνιος της οθόνης

STRONG

αγγίζει τις 6,7» και η ανάλυση τα 1080x2400
pixels. Εδώ εμφανίζεται η πρώτη, μεγάλη διαφορά σε σχέση με το Ultra, καθώς η οθόνη δεν
είναι κυρτή στις πλευρές και η ανάλυση είναι
μικρότερη, αν και η διαγώνιος είναι σχεδόν ίδια.
Σε κάθε περίπτωση, δύσκολα μπορεί να βρει
κάποιος ψεγάδι στην οθόνη αυτή, η οποία κρύβει
μέσα της και τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος είναι μεγαλύτερος σε σχέση
με πέρυσι. Η ώρα για in-screen selfie κάμερα
δεν έφτασε ακόμα, έτσι έχουμε κι εδώ ένα μικρό
hole-notch στο πάνω μέρος, κεντρικά. Στα ενδότερα του S21+ βρίσκουμε το νέο, πανίσχυρο
Exynos 2100 chipset, ενώ το Snapdragon 888
θα βρίσκεται στις συσκευές που προορίζονται
για τις ΗΠΑ και την Κίνα. Το Exynos 2100, όμως,
προσφέρει υψηλότατες επιδόσεις και συνδυάζεται με 8GB RAM και 128 ή 256GB UFS 3.1
αποθηκευτικού χώρου. Δυστυχώς δεν υπάρχει
υποδοχή για microSD κάρτα, οπότε η λογική
επιλογή είναι η 256άρα έκδοση της συσκευής.
Το Android 11 με το One UI 3.1 εκμεταλλεύονται
εξαιρετικά το hardware και προσφέρουν μια φοβερή εμπειρία χρήσης, με αρκετές δυνατότητες
παραμετροποίησης. Να σημειώσουμε πως το
S21+ δεν υποστηρίζει natively το S Pen όπως το
Ultra μοντέλο.

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

POINT

SAMSUNG GALAXY BUDS PLUS
 Τα true wireless ακουστικά της Samsung
προσφέρουν noise cancellation και θα σας
«ταξιδέψουν» με τον ήχο που προσφέρουν,
μακριά από το «θόρυβο» του περιβάλλοντος!

Οθόνη και επιδόσεις
Το Exynos 2100 συνδυάζεται ιδανικά με
την Dynamic AMOLED 2X οθόνη του
S21+ σχεδόν... προκαλώντας σας να
παίξετε απαιτητικά games σε πλήρη ανάλυση!
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01
02
Κάμερες, συνδεσιμότητα
και αυτονομία
Πάμε και στις κάμερες, όπου εντοπίζεται οι
υπόλοιπες σημαντικές διαφορές σε σχέση με
το Ultra. Η πίσω κάμερα είναι τριπλή και έχει
κύριο αισθητήρα 12MP που συνδυάζεται με
φακό f/1.8 και διαθέτει DPPDAF και OIS. Ήδη,
λοιπόν, «χάνουμε» το Laser AF. Στη συνέχεια
έχουμε έναν τηλεφακό των 29mm με PDAF και
OIS που συνδυάζεται με αισθητήρα 64MP και
προσφέρει ψηφιακό zoom έως 30x. Το «πακέτο» ολοκληρώνει η ultra-wide κάμερα των
12MP με φακό διαφράγματος f/2.2 και Super
Steady Video, όπως και στο Ultra.
Πέραν των σαφώς μικρότερων επιδόσεων
στον τομέα της tele-camera, το S21+ έχει τις
ίδιες δυνατότητες λήψης video με το μεγάλο του αδερφάκι. Συγκεκριμένα, 8K@24fps,
4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps,
720p@960fps και υποστήριξη HDR10+, stereo
εγγραφής ήχου και gyro-EIS. Όσο για τη selfie
κάμερα, έχει ένα αισθητήρα 10MP με φακό
f/2.2, DPPDAF, δυνατότητα dual video call μαζί
με την κύρια κάμερα και δυνατότητα λήψης
video 4K στα 60FPS. Από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε... τα πάντα, πλην FM radio που
θα απολαμβάνουν μόνοι οι αγοραστές από τις
ΗΠΑ στο S21 Ultra και IR blaster. Η διαφορά,

εδώ, σε σχέση με το Ultra είναι η υποστήριξη
Wi-Fi 6 δικτύων στα 5GHz και όχι Wi-Fi 6e στα
6GHz, κάτι που μάλλον δεν θα αποτελέσει
«deal breaker» για κανένα χρήστη, εκτός αν
έχει σκοπό να κρατήσει τη συσκευή πάνω από
2-3 χρόνια...Τέλος, η αυτονομία του S21+ εξασφαλίζεται από τη μπαταρία των 4.800mAh
και αγγίζει τη μια ημέρα βαριάς χρήσης. Η
μπαταρία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση αλλά
μόνο έως 25W, έτσι η Samsung έμεινε λίγο
πίσω στον τομέα αυτό φέτος. Υποστηρίζει,
επίσης, ασύρματη φόρτιση έως 15W και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση έως 4,5W, για να
επαναφορτίζετε το smartwatch σας, τα TWS
ακουστικά σας ή ό,τι άλλο θέλετε και μπορείτε.

Το One UI 3.1 της Samsung έχει
αρκετές βελτιώσεις, αισθητικές
και λειτουργικές, ενώ βρίσκεται
«πάνω» στο Android 11 που τρέχει
η συσκευή.

Η μπαταρία των 4.800mAh μπορεί
να φορτιστεί ταχύτατα μέσω 25W
φορτιστή, αλλά και ασύρματα (Qi/
PMA) στα 15W.

Συμπέρασμα
Το Samsung Galaxy S21+ είναι, ουσιαστικά,
η πιο «ισορροπημένη» επιλογή μεταξύ των
τριών S21. Ωστόσο, με το κόστος της να είναι
ποσοστιαία αρκετά κοντά με αυτό του S21 Ultra,
οι περισσότεροι χρήστες μάλλον θα προτιμήσουν το μεγάλο μοντέλο, κυρίως για τα...
μάτια της εξαιρετικής του κάμερας. Διατίθεται σε
Phantom Black, Phantom Violet και Phantom
Silver χρώματα έναντι €1.099 για την 128άρα
έκδοση και €1.149 για την 256άρα.

FINAL
VERDICT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

9.5/10
8/10

03

Η Dynamic AMOLED 2X οθόνη των
6,7’’ με το 20:9 aspect ratio είναι
απολαυστική στη χρήση, ειδικά σε
landscape mode!

9.0/10
8/10

9.0/10
8.5/10

9.0/10

9.0/10

Το Samsung Galaxy S21+ είναι η ιδανική επιλογή για όσους «ταλανίζονται»
μεταξύ των τριών μοντέλων της σειράς!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
OΘΟΝΗ

HARDWARE

SOFTWARE

ΚΑΜΕΡΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
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HOW TO

1. Εγκαταστήστε το SmartThings app

2. Device Connections

Η συσκευή σας πιθανότατα έχει προεγκατεστημένο το Samsung
SmartThings, αλλά σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει, μπορείτε
εύκολα και γρήγορα να την κατεβάσετε μέσα από το Google Play Store.

Αφού κάνετε login με το Samsung account σας, θα χρειαστεί να δώσετε
τα permissions που θα σας ζητήσει το SmartThings app. Χωρίς αυτά, δεν
γίνεται τίποτα!

HOW TO Εντοπίστε τις συσκευές σας με το

Samsung SmartThings Find!

3. Κατέβασμα του Find

4. Δείτε τις συσκευές σας

Το SmartThings Find είναι μόνο ένα από τα features του Samsung
SmartThings. Έτσι, θα χρειαστεί να κατεβάσετε το αντίστοιχο add-on,
κάτι που γίνεται με ένα άγγιγμα στην οθόνη.

Αφού κάνετε όλα τα παραπάνω, ανοίξτε τη λειτουργία Find. Εκεί θα
δείτε μια λίστα με όλες τις Samsung Galaxy συσκευές σας που είναι
καταχωρημένες με στο Samsung account σας.
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5. Εντοπισμός συσκευής

6. Εντοπισμός μέσω BLE

Αν η συσκευή που ψάχνετε είναι online μέσω data ή Wi-Fi, τα πράγματα είναι εύκολα. Απλώς κάντε tap επάνω της και θα εμφανιστεί στο
χάρτη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα!

Δυστυχώς, μπορεί η συσκευή σας να μην είναι online ή να μην έχει
καλή λήψη σήματος/GPS εκεί που βρίσκεται. Ωστόσο, μπορείτε να
την εντοπίσετε τοπικά μέσω Bluetooth Low Energy (BLE). Όσο πλησιάζετε, το χρώμα στην οθόνη σας θα γίνεται πράσινο!

Η Samsung έκανε την εύρεση συσκευών του οικοσυστήματός της, πανεύκολη με το SmartThings Find!
Πλέον μπορείτε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να εντοπίσετε το smartphone σας και όχι μόνο!

7. Find My Mobile portal

8. Η πρόληψη είναι το παν!

Αν χάσατε το κινητό σας και έχει πρόσβαση σε υπολογιστή/laptop
ή άλλο κινητό, μπορείτε να το βρείτε μέσω web εφαρμογής, του
Samsung Find My Mobile portal (findmymobile.samsung.com).

Φυσικά, για να καταφέρετε οτιδήποτε από τα παραπάνω, το σημαντικότερο είναι να έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία εκ των προτέρων!
Έτσι, εγκαταστήστε το SmartThings στη συσκευή σας και κάντε login
με το account σας.
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USER GUIDE

Tα κορυφαία fitness apps!
Ένα αξιόλογο fitness tracker/smartwatch είναι μόνο τμήμα της εξίσωσης… χωρίς
ένα καλοσχεδιασμένο και λειτουργικό app, όμως, ποτέ δε θα φτάσεις το μέγιστο
δυνατό αποτέλεσμα, όσο κι αν προσπαθείς! Το σωστό fitness app ξέρει το σώμα
σου, ξέρει τους στόχους σου και το σημαντικότερο, ξέρει τον τρόπο να τους πετύχεις!
Μπορεί να σε καθοδηγήσει, να διατηρήσει το all-time ιστορικό σου και να σου δείξει
κάθε μικρή λεπτομέρεια της φυσικής σου δραστηριότητας που θα σε βοηθήσει να
«ξεκλειδώσεις» όλα τα μυστικά της σωστής άσκησης, υγείας και ευεξίας!

Women Workout

Wellness Coach

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Το γυναικείο σώμα έχει ιδιαιτερότητες που
δεν έχει το ανδρικό και έτσι, χρειάζεται και
διαφορετικό πρόγραμμα εκγύμνασης. Το
app αυτό της Leap, λοιπόν, έχει αγαπηθεί
ήδη από εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες
ανά τον κόσμο και προσφέρει δεκάδες
προγράμματα άσκησης για το σπίτι ή το
γυμναστήριο αλλά και tips για σωστή
διατροφή και lifestyle!

Το απόλυτο wellness app που σας δίνει πρόσβαση σε εκατοντάδες live συνεδρίες κάθε
μήνα, ώστε να βελτιώσετε κάθε πτυχή της
καθημερινής σας ζωής. Περισσότεροι από
50 coaches είναι στη διάθεσή σας για να σας
βοηθήσουν στη διατροφή, την άσκηση, τον
ύπνο, ακόμα και... τα οικονομικά σας, ώστε η
ψυχική και σωματική σας υγεία να είναι... Α+!

Strava Training

Huawei Health

€Δωρεάν
Η εφαρμογή που είναι δημοφιλής εδώ και
χρόνια, πλέον είναι ακόμα καλύτερη, υποστηρίζοντας δεκάδες διαφορετικά είδη άθλησης,
υποστηρίζοντας GPS και παρακολουθώντας
την καρδιακή σου λειτουργία, με ένα εύχρηστο και «καθαρό» interface!

€Δωρεάν
Το app αυτό είναι συμβατό με όλα τα Huawei
και Honor smartwatches και έχει εξελιγμένες
δυνατότητες καταγραφής της φυσικής σου δραστηριότητας, του ύπνου σου, ακόμα και προγράμματα εκγύμνασης για αρχάριους και ελαφρώς προχωρημένους αθλητές. Παράλληλα
είναι υπεύθυνο για τα έξυπνα notifications που
έρχονται στο ρολόι σου από το smartphone!
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Android
iOS
Blackberry
Windows Phone

Garmin Connect

Fitbit

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Η εφαρμογή της Garmin, το Connect, έχει
εξελιχθεί αρκετά ώστε να σου προσφέρει
κάθε χρήσιμη πληροφορία, αλλά και να
σε συνδέει με τους φίλους σου, ώστε
να αθλείστε «παρέα»! Επιπλέον προωθεί
ειδοποιήσεις, κλήσεις και μηνύματα από
το smartphone σου μέσω Bluetooth και
επιτρέπει ανέπαφες συναλλαγές με το
Garmin Pay!

Το Fitbit app είναι το απόλυτο εργαλείο για να
ξεκίνησεις ένα πιο “active” lifestyle! Υπολογίζει
και προβάλλει τα βήματα, την απόσταση, τις
θερμίδες, αξιοποιεί το GPS της συσκευής σου
και θα σε βοηθήσει να γίνεις πιο “fit” και να
παραμείνεις έτσι!

Mi Fit

Samsung Health

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Το app της Xiaomi ενώνει όλο της το οικοσύστημα έξυπνων, health & fitness συσκευών
και το φέρνει στο smartphone σου! Αναλύει
με λεπτομέρεια την αθλητική σου δραστηριότητα και σου προτείνει ένα υγιές lifestyle
με έξυπνα tips. Υποστηρίζει τα bands και
smartwatches της Xiaomi αλλά και της
έξυπνες ζυγαριές της ώστε ο παράγοντας
«βάρος» να συνδυάζεται μαζί με τα πολύτιμα
δεδομένα της άσκησής σου, για μια ολοκληρωμένη εικόνα!

Η fitness εφαρμογή της Samsung συνεργάζεται άψογα με τα wearables της
εταιρείας και αποτελεί την απόλυτη βάση δεδομένων για τη φυσική σου δραστηριότητα και κατάσταση. Αναλύει τα
training sessions, μπορεί να ελέγξει
τη γενικότερη κατάσταση του σώματος
σου και της υγείας σου και προσφέρει
συμβουλές για σωστή διατροφή και
τρόπο ζωής!

Nike Run Club

Polar Flow

€Δωρεάν
Η Nike σχεδίασε ένα app για να ικανοποιήσει
τις ανάγκες ακόμα και του απαιτητικότερου
αθλητή, αλλά και να καθοδηγεί τον ερασιτέχνη που θέλει να βελτιώσει τη φυσική του
κατάσταση. Το αποτέλεσμα ήταν το Nike Run
Club app που από την 1η μέρα θα γίνει ο
προσωπικός σου trainer!

€Δωρεάν
Η πλατφόρμα της Polar είναι μια από τις πλέον ολοκληρωμένες και μπορεί να καλύψει
τις ανάγκες του αρχάριου αλλά και του
επαγγελματία αθλητή, με την ίδια άνεση.
Είναι διαθέσιμη και μέσω υπολογιστή με
πολλές πληροφορίες και λεπτομέρειες για
τη δραστηριότητά σας ενώ αν θέσετε ένα
συγκεκριμένο στόχο, θα σας βοηθήσει να
τον πετύχετε 100%!
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GREEK EVENTS

Cosmote History: κλείνει 5 χρόνια και
συνεχίζει με περισσότερες παραγωγές

Περισσότερες από 120 πρωτότυπες παραγωγές και συμπαραγωγές
ντοκιμαντέρ και πάνω από 800 ώρες τηλεοπτικού υλικού έχει να
παρουσιάσει κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων ζωής του το Cosmote
History. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του
Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλη Τσαμάζ το κανάλι της Cosmote TV που προβάλει
ντοκιμαντέρ με έμφαση στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, θα
συνεχίσει να στηρίζεται από τον Όμιλο και τα επόμενα χρόνια. Και
αυτό παρά το γεγονός ότι δεν αποφέρει οικονομικό όφελος στον
Όμιλο, αντίθετα χρηματοδοτείται με τα κεφάλαια που είναι αναγκαία
για τη λειτουργία του. Π.χ. μόνον ο ετήσιος προϋπολογισμός για
τις παραγωγές είναι περίπου 3 εκατ. ευρώ. Όπως είπε ο κ. Τσαμάζ,
«τo Cosmote History δημιουργήθηκε για να μας θυμίζει από πού
ερχόμαστε και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Ήταν ιδέα μου
και επιθυμία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης όταν όλοι
στον κόσμο μιλούσαν αρνητικά για την Ελλάδα. Στα πέντε χρόνια
λειτουργίας του, έχει συμβάλλει ώστε το κοινό και ιδιαίτερα η νέα
γενιά να γνωρίσει καλύτερα διάφορες πτυχές της ιστορίας, του
πολιτισμού και των παραδόσεών μας. Είμαστε υπερήφανοι που,
από την πρώτη στιγμή, το Cosmote History αγαπήθηκε από τους
τηλεθεατές, οι οποίοι το έχουν αναδείξει ως το δημοφιλέστερο κανάλι
ντοκιμαντέρ στην Cosmote TV.» Ο επικεφαλής του ΟΤΕ αναφέρθηκε
αναλυτικά στην απόφαση της δημιουργίας του Cosmote History
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η απόφαση να δημιουργήσουμε αυτό
το κανάλι δεν ήταν εύκολη. Γνωρίζαμε ότι θα χρειαζόμαστε πολλές
ώρες πρωτότυπου υλικού και ότι δεν θα βγαίναμε οικονομικά. Οι
συνεργάτες μου στην αρχή, το 2014, με κοιτούσαν προβληματισμένοι
για το πως θα καλύψουμε το κόστος. Έφθασα στο σημείο να τους
πω ότι, αν δεν έχετε πειστεί εσείς καθίστε στην άκρη και θα το κάνω
μόνος μου…» «Εκείνη την εποχή» πρόσθεσε ο ίδιος, «δίναμε μάχη
με τους ρυθμιστές για να απλώσουμε την οπτική ίνα να φθάσει μέχρι
τα σπίτια. Όπως είπα στους συνεργάτες μου, όταν φύγουμε από τον
ΟΤΕ κανείς δεν θα θυμάται αυτή τη μάχη. Θα ήθελα να κάνω κάτι
πολύ μεγαλύτερο για τη χώρα, σε μια εποχή που το περιεχόμενο των
ελεύθερων καναλιών ήταν αυτό που ξέρετε… Κάτι που να βλέπουμε
όλοι… και έτσι ξεκίνησε η υλοποίηση της ιδέας.» Απαντώντας σε
σχετικό ερώτημα είπε πως η διείσδυση του καναλιού στις νέες γενιές

είναι ακόμα μικρή, όπως είναι άλλωστε γενικά των ντοκιμαντέρ,
ωστόσο, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να το ενισχύει με νέες παραγωγές,
με την ελπίδα να αυξηθεί. Αναφορικά με τη διείσδυση σήμερα της
συνδρομητικής τηλεόρασης οι ελληνικές πλατφόρμες μετρούν περί
το 1,1 εκατ. συνδρομητές (νοικοκυριά). Η Cosmote είναι η νούμερο ένα
με 575.000 συνδρομητές. Ξεκίνησε το 2011 με δορυφορική κάλυψη,
διευρύνοντας την αγορά που μετρούσε μόλις 300 χιλ. συνδρομητές.
Βάσει των στοιχείων εξαμήνου 2020 (τελευταία επίσημα) η Nova έχει
περί τους 300.000 συνδρομητές (το νούμερο είναι κατά προσέγγιση
γιατί αναφέρει μαζί τους συνδρομητές λιανικής της σε Ελλάδα και
Κύπρο). Στην πλατφόρμα της Vodafone (βάσει εκτιμήσεων) είναι
εγγεγραμμένοι περίπου 150 χιλ. συνδρομητές και της Wind 80 χιλ.
Αναφορικά με τις ξένες πλατφόρμες το Netflix εκτιμάται ότι έχει περί
τις 400 χιλ. συνδρομητές (σταθερούς) αν και τις υπηρεσίες του έχουν
δοκιμάσει κατά καιρούς πολύ περισσότεροι και οι υπόλοιπες (Apple
TV κ.λπ.) περί τους 100 χιλ. Όπως εκτιμά η διοίκηση του ΟΤΕ περί τα
200.000 νοικοκυριά στη χώρα μας λαμβάνουν παράνομα υπηρεσίες
συνδρομητικής τηλεόρασης, ένα φαινόμενο που δεν είναι βεβαίως
μόνον ελληνικό, αλλά στερεί τη δυνατότητα υγιούς ανάπτυξης της
αγοράς αυτής. Με άλλα λόγια τα νοικοκυριά που πληρώνουν για να
έχουν τηλεοπτικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αυτών στις
πειρατικές πλατφόρμες είναι περίπου 1,8 εκατ.
Το Cosmote History γράφει ιστορία
Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης, ο επικεφαλής του
Ομίλου ΟΤΕ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη θερμή ανταπόκριση που
είχε η ελεύθερη μετάδοση περιεχομένου του Cosmote History στο
κανάλι της Cosmote TV στο YouTube, κατά τη διάρκεια του lockdown.
Όπως σημείωσε, στόχος για το κανάλι είναι να λειτουργεί ως πηγή
γνώσης, ανοικτή σε όλους και ειδικά στους νέους. Εκεί βασίστηκε και
η απόφαση του Ομίλου ΟΤΕ να διαθέσει δωρεάν το Cosmote History
HD στα σχολεία, μέσα από τη streaming υπηρεσία της Cosmote TV.
Τα πρώτα σχολεία έχουν ήδη αποκτήσει ελεύθερη πρόσβαση στο
κανάλι, ενώ όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαμάζ «η πόρτα μας
ήταν και παραμένει ανοιχτή για όποιο σχολείο της χώρας εκφράσει
ενδιαφέρον».
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Vodafone: πάνω από 430.000 πολίτες
ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα World
of Difference
• 85% των συμμετεχόντων συνεχίζουν να εργάζονται
• 52% των νέων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, συνεχίζουν
να εργάζονται στην Κοινωνία των Πολιτών
• 35% των νέων παραμένουν στους Οργανισμούς που ξεκίνησαν
να εργάζονται μέσω του προγράμματος

Περισσότεροι από 434.000 συμπολίτες μας έχουν ωφεληθεί από
το πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone World of Difference στα
δέκα χρόνια που λειτουργεί, με τον θετικό αντίκτυπό του για την
κοινωνία να επιβεβαιώνεται από μελέτη μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου που διενήργησε το HIGGS - Higher Incubator Giving
Growth & Sustainability για τα οφέλη και την κοινωνική αξία του
προγράμματος.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η οποία έγινε με αφορμή
τη συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας του World of Difference ενός προγράμματος που δίνει την ευκαιρία σε νέους να εργαστούν
για 6 μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους:
• Για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στο πρόγραμμα, επιστρέφεται
στην κοινωνία ισοδύναμη αξία τουλάχιστον 3,1 ευρώ
• To 85% όσων συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνεχίζουν να εργάζονται και σήμερα, και μάλιστα, το 52% απασχολείται στην Κοινωνία των Πολιτών
• Το 85% των project που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, συνεχίστηκαν και μετά τη λήξη του
Η σημασία του προγράμματος για την κοινωνία και την
εργασία των νέων
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε η κοινωνική αξία του προγράμματος με τη μεθοδολογία SROI (Return on Investment) για τα τρία
τελευταία έτη, η οποία ανέδειξε ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στο πρόγραμμα, επιστρέφεται στην κοινωνία ισοδύναμη αξία
τουλάχιστον 3,1 ευρώ.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των
νέων στη χώρα μας, που αγγίζουν το 37,5%, αλλά και το γεγονός
ότι το 45% των συμμετεχόντων ήταν άνεργοι πριν λάβουν μέρος
στο πρόγραμμα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι:

Ο αντίκτυπος του World of Difference για τις ΜΚΟ της
χώρας
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ που έλαβαν μέρος στην έρευνα, θεωρούν ότι το πρόγραμμα ενίσχυσε σημαντικά τη λειτουργία της οργάνωσής τους, μέσω της κάλυψης του κόστους έμμισθης εργασίας για έξι μήνες. Επίσης, επισημαίνουν ότι
το πρόγραμμα τούς έδωσε τη δυνατότητα να εφαρμόσουν ένα πιλοτικό project, ούτως ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξέλιξής
του, ενώ τονίζουν πως η συνεργασία με το Ίδρυμα Vodafone αποτέλεσε εφαλτήριο για επόμενες συνεργασίες τους. Συγκεκριμένα:
• 41% δήλωσαν ότι μέσω του προγράμματος ενισχύθηκε η αναγνωρισιμότητα του Οργανισμού τους και δημιούργησαν κι άλλες συνεργασίες
• 85% των projects που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, συνεχίστηκαν και μετά τη λήξη του
Παράλληλα, αναδείχθηκε και η δύναμη της τεχνολογίας, καθώς
93% των συμμετεχόντων και το 75% των ΜΚΟ ανέφεραν ότι οι νέες τεχνολογίες και η συλλογική δράση μπορούν να συμβάλουν
στην αντιμετώπιση ζητημάτων της ελληνικής κοινωνίας.
Στη διάρκεια των δέκα αυτών χρόνων, το πρόγραμμα έχει προσφέρει απασχόληση σε 89 νέους, έχει συμβάλει παράλληλα στην ενίσχυση 81 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών σε όλη τη χώρα, ενώ
έχει ωφελήσει έμμεσα 434.000 συνανθρώπους μας, στοιχεία που
καταδεικνύουν τον θετικό αντίκτυπο του World of Difference, ο οποίος αποτυπώνεται και μέσα από την έρευνα που εκπονήθηκε. Ενώ όσοι έχουν συμμετάσχει σε αυτό αναγνωρίζουν ότι απέκτησαν
σημαντικές γνωστικές και επαγγελματικές δεξιότητες.
Με αφορμή την ολοκλήρωση της μελέτης, αλλά και τη βράβευση
του World of Difference από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής - ΕΒΕΝ GR, όπου έλαβε την κορυφαία platinum διάκριση στα RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARDS 2020,
η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης
και Ιδρύματος Vodafone δήλωσε: «Η διάκριση αυτή μας τιμά και
μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, καθώς επισφραγίζει την πίστη μας στο
πρόγραμμα World of Difference και την ουσιαστική συνεισφορά
του στη χώρα μας. Με όχημά μας τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της έρευνας που εκπονήσαμε, η οποία ανέδειξε την αξία των
νέων τεχνολογιών στην υποστήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών,
συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους νέους και τις ΜΚΟ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με απώτερο στόχο
μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.»
Το δείγμα της μελέτης αφορά στη συμμετοχή του 72% του συνολικού αριθμού των νέων εργαζομένων στο πρόγραμμα και του 71%
των MKO. Δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Vodafone.
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Βιομετρικά: μέσα ή έξω από την οθόνη;

Οι κατασκευαστές smartphones δείχνουν «διχασμένοι» τον τελευταίο καιρό, όσον αφορά την τοποθέτηση
του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Εξαιρώντας τα οικονομικά μοντέλα που εξακολουθούν να τον
έχουν στο πίσω μέρος, σε αρκετά high-end μοντέλα τον βρίσκουμε στο πλάι, ενώ σε άλλα βρίσκεται μέσα
στην οθόνη. Από πλευράς εργονομίας, τι προτιμάτε;

Ανέκαθεν ήμουν υπέρ του αισθητήρα στο

Προσωπικά δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προ-

Όσον αφορά στην αναγνώριση δακτυλικών

πίσω μέρος της συσκευής καθώς με βολεύει

τίμηση σε ότι έχει να κάνει με τη θέση στην

αποτυπωμάτων, θα έλεγα ότι η εργονομία δεν

ιδιαίτερα στην καθημερινότητά μου. Αυτό διότι

οποία φιλοξενείται ένας αισθητήρας δαχτυ-

είναι τόσο ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων.

χρησιμοποιώ πολύ συχνά το κινητό με το ένα

λικών αποτυπωμάτων, καθώς και στις δύο

Δεδομένου ότι όλα τα δάκτυλα μας, περικλεί-

χέρι μου και θέλω να μπορώ το ξεκλειδώνω

περιπτώσεις είναι και λίγο θέμα… γούστου.

ουν το smartphone, υπάρχουν πολλά σημεία

εύκολα και γρήγορα. Ο αισθητήρας μέσα στην

Η «ουσία» σε αυτή την περίπτωση, δεν έχει

που βολεύουν για το βιομετρικό ξεκλείδωμα

οθόνη είναι πολύ “cool” και σίγουρα αποπνέει

να κάνει με τη θέση ενός αισθητήρα βιομε-

του. Το πραγματικό ερώτημα βρίσκεται στο

τεχνολογική εξέλιξη, αλλά μάλλον δεν είναι

τρικής ασφάλειας, αλλά με την προσπάθεια

πόσο αποτελεσματική είναι η κάθε μέθοδος

βολικός. Ίσως και να ήταν με τα «παλιά» aspect

για ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας

ανάγνωσης. ‘Ενα dedicated fingerprint reader,

ratios, αλλά με τις συσκευές να έχουν γίνει

και καλύτερης προστασίας των προσωπι-

σε φυσική μορφή, είναι πολύ πιο αποτελε-

τόσο μακρόστενες, πλέον, χάνεται και αυτή

κών δεδομένων που φυλάσσονται σε ένα

σματικό από τις under-screen λύσεις. Λογικό,

η δυνατότητα. Το καλό είναι οτι οι in-screen

smartphone. Ως γνωστόν, αυτή τη στιγμή

αφού πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο μη-

sensors βελτιώνονται και μεγαλώνει η επιφά-

ένα smartphone αποτελεί προέκταση του

χανισμό, ειδικά και αποκλειστικά σχεδιασμένο

νεια την οποία καλύπτουν. Έτσι, δε χρειάζεται

εαυτού μας, καθώς πρόκειται για τη mobile

γι’ αυτή τη δουλειά. Βέβαια αποτελεί έναν

να κοιτάζεις που ακουμπάς το δάχτυλό σου

συσκευή που χρησιμοποιείται περισσότερο

«πονοκέφαλο» στα σημερινά smartphones,

για να τους «πετύχεις». Όσο για τους πλαϊνούς

στη καθημερινότητά μας (με αυτό μπορούμε

από πλευρά hardware, αφού θα πρέπει να

αισθητήρες δακτυλικών αποτυπωμάτων, τους

από το να πλοηγηθούμε στο Internet και

«κόψει» το υλικό του κινητού και παράλληλα

θεωρώ πιο βολικούς από τους εμπρόσθιους,

να επικοινωνήσουμε με τους δικούς μας

να διατηρήσει ένα «στεγανό» σε εκείνο το

in-screen αλλά... είμαι δεξιόχειρας! Όσοι χειρί-

ανθρώπους, μέχρι να πληρώσουμε τους λο-

σημείο. Εξάλλου λείπει και το φυσικό πλή-

ζονται το smartphone τους με το αριστερό χέρι

γαριασμούς μας με μερικά swipes), για αυτό

κτρο home πλέον, που κάποτε αποτελούσε

μάλλον δεν θα επέλεγαν μια τέτοια τοποθέ-

και είναι λογικό (και επιτακτική ανάγκη) οι

ταυτόχρονα το «σπίτι» του fingerprint reader.

τηση. Επιπλέον, ο πλαϊνός αισθητήρας είναι πιο

χρήστες να αναζητούν το καλύτερο δυνατό

Η ανάγνωση δακτυλικών αποτυπωμάτων

δύσκολος στη χρήση όταν το κινητό βρίσκεται

επίπεδο ασφάλειας. Το φλέγον ζήτημα

κάτω από την οθόνη είναι μία πολύ καλή και

πάνω στο τραπέζι ή το γραφείο. Είναι πρακτικά

λοιπόν και το «μεγάλο στοίχημα» για τις

ευέλικτη λύση, αρκεί να βελτιωθεί η σχετική

αδύνατον να τον χρησιμοποιήσεις χωρίς να ση-

κατασκευάστριες εταιρείες, είναι το πώς τα

τεχνολογία.Συγκριτικά με τη φυσική λύση,

κώσεις τη συσκευή. Αν έπρεπε να διαλέξω με-

βιομετρικά θα μπορούν να εξασφαλίσουν

χρειάζεται πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες θερ-

ταξύ των δύο, θα επέλεγα έναν in-screen. Αλλά

ότι η συσκευή μας θα είναι κυριολεκτικά «α-

μοκρασίας και υγρασίας, πιο ακριβή εστίαση,

με το κατάλληλο feedback (ανάδραση), ένα

διαπέραστη» σε απρόσκλητους επισκέπτες

ενώ η διαδικασία συνολικά παίρνει αισθητά

ικανοποιητικό μέγεθος, ακρίβεια και ταχύτητα.

που εποφθαλμιούν τα ευαίσθητα προσω-

περισσότερο χρόνο. Άρα προς το παρόν ο φυ-

Και, φυσικά, λειτουργία με βρεγμένα χέρια!

πικά μας δεδομένα.

σικός αισθητήρας είναι προτιμότερος.

Δημήτρης Σκιάννης

Πέτρος Κυπραίος
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Δημήτρης Θωμαδάκης

Τεχνολογία Σύνθεσης
Bandwidth
Η καινοτόμος προσέγγιση
στην επαγγελματική συνδεσιμότητα

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

Τel.:

+30 210-9902272

Email: info@combox.gr

www.combox.gr

ΚΩ∆.
ΚΩ∆.ΤΑΧ.:217064
ΤΑΧ.:7064
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Online αγορές: προς γνώση και
συμμόρφωση
Σύμφωνα με την 6-μηναία έκθεση για το ηλεκτρονικό εμπόριο που πραγματοποίησαν
ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος σε συνεργασία με το
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN), οι online αγορές κυριάρχησαν στο
διάστημα του lockdown, με περίπου το 60% από τους χρήστες Διαδικτύου να προβαίνουν σε αγορές από τα εκατοντάδες ηλεκτρονικά καταστήματα. Όμως μόνο το 40%
των αγοραστών δηλώνουν ικανοποιημένοι από την παράδοση των προϊόντων τους.
Παρά την αποθαρρυντική τους εμπειρία, οι μισοί από τους αγοραστές της περιόδου
αυτής, δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να αγοράζουν ηλεκτρονικά, θεωρώντας ίσως ότι
τα θέματα που προέκυψαν με τις παραδόσεις ήταν μόνο προσωρινά.
Από την άλλη το ποσοστό ικανοποίησης ήταν ιδιαίτερα υψηλό, όπου οι διανομές των
προϊόντων γινόταν με μέσα των ίδιων των καταστημάτων και όχι μέσω των εταιρειών
ταχυμεταφοράς.
Αυτό δημιουργεί αυτομάτως μία ηλεκτρονική αγορά δύο ταχυτήτων, όπου οι μεγάλες
αλυσίδες αποκτούν στρατηγικό πλεονέκτημα απέναντι στα μικρότερα καταστήματα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον των καταναλωτών κράτησαν τα ηλεκτρικά
και ηλεκτρονικά είδη, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2019 σε 46%, από 35%.
Τα παιχνίδια και είδη δώρων έφτασαν το 27% (από 12%), ενώ σημαντική αύξηση
σημειώνεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, όπως είδη προσωπικής
περιποίησης, φάρμακα, έπιπλα, είδη γραφείου, και βιβλία.
Μεγάλα ποσοστά όμως καταγράφονται και σε άλλες δύο μεγάλες κατηγορίες online
αγορών, συγκεκριμένα στις online αγορές τροφίμων, σε ποσοστό 14%, και των αγορών
έτοιμου φαγητού - delivery, σε ποσοστό 45%, αριθμοί πολλαπλάσιοι των μετρήσεων
σε σχέση με το 2019, κάτι που ανέδειξε μία νέα τάση της αγοράς, που θα δούμε να
παγιώνεται στο εγγύς μέλλον.
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Ο Αντώνης ο γνωστός είναι πλέον
στο Φαιστός

Π

ιθανό να θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό παραιτήθηκε
αιφνιδιαστικά από τη θέση του Γενικού Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών ο Αντώνης Τζωρτζακάκης.
Τότε, σας είχαμε μεταφέρει τη βεβαιότητα μας ότι πολύ
σύντομα θα τον ξαναδούμε στα πέριξ, μιας και η μέχρι τώρα
πορεία του, έχει δείξει ότι είναι πολύτιμος όταν οι καταστάσεις απαιτούν
γνώση, δράση, αποφασιστικότητα και λεπτομερή σχεδιασμό, ενώ ο ίδιος δεν
έχει κρύψει τον ενθουσιασμό του για νέα projects. Ένα τέτοιο νέο project,
αλλά και πνευματικό του παιδί, είναι και το ταμείο «Φαιστός». Η ίδρυση του,
ήρθε πακέτο με το νομοσχέδιο για τη δημοπρασία των αδειών 5G. Θα έχει
ως αντικείμενο τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών μέσω δικτύων 5G.

Για αρχή, το Ταμείο «Φαιστός» ξεκινά με κεφάλαιο 90 εκατ. ευρώ που
προήλθε από τη δημοπρασία του 5G, και 30 εκατ. ευρώ από ιδιωτικά
κεφάλαια.Το νέο project δεν θα μπορούσε να έχει άλλον επικεφαλής παρά
τον Αντώνη, τον άνθρωπο που δούλεψε σκληρά για κάνει την ιδέα, πράξη.
Μία ιδέα, η οποία, όταν διατυπώθηκε από τον Κυριάκο Πιερρακάκη,
συνάντησε μια ποικιλία αντιδράσεων. Από έκπληξη και ενθουσιασμό, ως
δυσπιστία και επιφύλαξη, μία ιδέα που παίρνει πλέον μορφή και μπαίνει
στην επόμενη φάση. Τώρα, ο Αντώνης θα αναλάβει να διαψεύσει τους
σκεπτικιστές, τους δύσπιστους και τους αρνητές, και να παρουσιάσει
αποτελέσματα, συντονίζοντας τις δράσεις, ανανεώνοντας τα κεφαλαιακά
αποθέματα, αλλά και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο project 5G, που
μόλις ξεκίνησε.

ερώτημα δεν είναι αν μπορεί, αλλά αν (και
πόσο) θέλει…

Η είδηση των ημερών είναι βέβαια ότι επίσημα, οριστικά και αμετάκλητα, ο Donald
Trump πήγε σπίτι του… ή τέλος πάντων
οπουδήποτε αλλού, εκτός από τον Λευκό Οίκο. Πέρα από την πολιτική σημασία
αυτής της αποχώρησης, υπάρχει και μία
πρακτική για την αγορά μας. Τώρα μπορεί να σταματήσει το παρανοϊκό εμπάργκο στις κινέζικες εταιρείες τεχνολογίας, κάτι που αναμένεται να κάνει ο νέος POTUS, Joe Biden.
Το ερώτημα είναι τι θέση έχει το εν λόγω θέμα τις προτεραιότητες του νέου προέδρου,
δεδομένου ότι έχει να αντιμετωπίσει ποικιλία θεμάτων. Το γεγονός πάντως ότι στρώθηκε στη δουλειά δείχνει ότι προσεγγίζει το
θέμα «σαν έτοιμος από καιρό». Οπότε το
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ροχής υπηρεσιών, ενώ 109% περισσότερες
εταιρείες χρησιμοποίησαν το Viber στο 2020.

Ο Trump πάντως φρόντισε να μην πάνε…
χαμένες οι τελευταίες μέρες του στο Οβάλ
Γραφείο, και εκτός από τη Huawei τα έβαλε και με τη Xiaomi. Συγκεκριμένα την χαρακτήρισε «κομμουνιστική κινέζικη στρατιωτική εταιρεία», απαγορεύοντας σε αμερικάνικα funds να επενδύουν σε αυτήν και να αγοράζουν μετοχές της.
Τους προέτρεψε μάλιστα να αποεπενδύσουν
μέχρι το Νοέμβριο του 2021. Φανταζόμαστε ότι
ο πρόεδρος Biden δεν θα αφήσει ούτε αυτό
το θέατρο του παραλόγου να προχωρήσει…

Η Nokia κάνει δυναμικό comeback και έχει
ήδη «χτυπήσει» 2-3 καλές δουλειές. Μία
από αυτές είναι ο Smart Δήμος Λευκωσίας στην Κύπρο. Cyta να δεις!

Κάτι ο ραγδαίος ψηφιακός μετασχηματισμός,
κάτι τα απανωτά lockdowns, η ανάγκη για ψηφιακή επικοινωνία έχει αυξηθεί. Το ίδιο και η
αναζήτηση για τη βέλτιστη πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών.

Στην πληροφορική είχαμε τη Cosmos Business
Systems και τον Δημήτρη Δάφνη να «γκρινιάζουν» λίγο για το πως γίνονται τα έργα
στο δημόσιο τομέα, κάνοντας αναφορά για
«αστοχίες».

Πολλοί προτίμησαν το Viber, αφού σημειώθηκε αυξημένη χρήση κατά 21% όσον αφορά
την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εταιρικών
χρηστών. Εντυπωσιακοί είναι και οι αριθμοί
για την αύξηση κατά 789% σε μηνύματα πα-

Γεγονός είναι ότι η αγορά άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς κυρίως στο θέμα των εξελίξεων
και της κινητικότητας, γεγονός που σημαίνει
αλλαγές στο τοπίο. Λέτε να γίνουμε Cloud
Nation; Δεν αποκλείεται, με τόσες επενδύ-

σεις που γίνονται στον συγκεκριμένο τομέα
στη χώρα μας.

με διαρκή σποτάκια, γεγονός που τους δίνει
συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτή τη φάση.

Στον τομέα της πληροφορικής, πραγματοποιήθηκε μία ακόμα σημαντική συνεργασία, που
δεν είναι άλλη από την ίδρυση της Epsilon
SingularLogic, από τις Space Hellas και Epsilon
Net. Οι δύο εταιρείες γνωστές και καταξιωμένες στην ελληνική αγορά ΤΠΕ και έχουν ισχυρή δυναμική η οποία με αυτό το νέο σχήμα θα
ισχυροποιηθεί περισσότερο, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν καταλήξει ποιος
θα αναλάβει στη θέση του Δημήτρη Γαλάνη
που είχε τη θέση του γενικού διευθυντή και
αποχώρησε πρόσφατα για να αναλάβει διευθύνων σύμβουλος στα Praktiker.
Γενικώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον
τομέα των στελεχών και κάτι μας λέει ότι θα
έχουμε κι άλλες εξελίξεις οσονούπω!

Είχαμε κάποια εξέλιξη και στην MLS. Όχι κάτι ιδιαίτερο, απλά ότι η διοίκηση δηλώνει ότι
έχει έρθει σε συνεννόηση με τους ομολογιούχους. Βέβαια, περιμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα και το νέο business plan, αλλά έτσι
όπως πάει και αυτή η χρονιά μάλλον θα είναι
«χαμένη» από πλευράς πωλήσεων.
Γενικά, το 2020 δεν ήταν μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά δεδομένου ότι τα μερίδια
της εταιρείας έπεσαν στο 2% (από 7,5% το
2019) όσον αφορά στα τεμάχια.

Διαρκώς αυξάνεται το ποσοστό χρήσης
του Internet, καθώς το 96% των Ελλήνων
από 16 μέχρι 64 χρονών είναι χρήστες
του Διαδικτύου. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι πλέον το 91% συνδέεται μέσω smartphone, ενώ το laptop ακολουθεί δεύτερο και «καταϊδρωμένο» με 56%.

Τρίτη η Huawei που κατάφερε πάντως να διατηρήσει -για το σύνολο της χρονιάς- σε σχετικά καλά επίπεδα το μερίδιο της, ήτοι στο 17%,
όταν το 2019 είχε κινηθεί πάνω από το 24%.
Τέλος, όσον αφορά την τέταρτη, Apple, αύξησε το μερίδιο της κοντά στα επίπεδα του 8,5%
από λίγο κάτω από 7% χάρη κυρίως στην πολύ
καλή πορεία τόσο του iPhone SE όσο και των
πρόσφατων μοντέλων της σειράς iPhone 12.
Από εκεί και πέρα η Honor κατάφερε να έχει
ένα σχετικά καλό μερίδιο κινούμενη στα επίπεδα του 3,5% από περίπου 4% που ήταν
το 2019. Από τους υπόλοιπους κατασκευαστές, αξιοπρόσεκτο είναι το περίπου 2,5%
της Alcatel (από 2%), χάρη στις πολύ καλές
συσκευές που παρουσίασε, ενώ γενικότερα
οι πιο μικροί «παίκτες» κινήθηκαν σε επίπεδα κάτω του 2%.
Το ενδιαφέρον για το 2021 -και το αντίστοιχο στοίχημα- είναι αν κατασκευαστές όπως η
Realme και η OnePlus θα καταφέρουν να κινηθούν σε επίπεδα πάνω από το 3%, τη στιγμή μάλιστα που μπαίνουν δυναμικά στην αγορά η Oppo και η Vivo. Οψόμεθα!

Το 70% περνάει πάνω από μία ώρα στα social
media κάθε μέρα, σχεδόν όλα τα παιδιά 5-12
χρονών έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ
1 στα 5 έχει smartphone.

Στα Public είχαμε σημαντικές αλλαγές,
καθώς ο Γιάννης Σίμος φαίνεται ότι επανήλθε στη θέση του γενικού εμπορικού
διευθυντή. Από την άλλη πλευρά αποχώρησε ο Δημήτρης Τσανακαλιώτης, που
ήταν έως τώρα ο εμπορικός διευθυντής.
Στον όμιλο Olympia, ωστόσο η «βόμβα» ήταν
άλλη, αφού ανακοινώθηκε η αποχώρηση της
Ανθής Τροκούδη! Μετά από 17 χρόνια!!! Όλα
δείχνουν ότι έκλεισε ο κύκλος και ετοιμάζεται
για άλλα… Η στήλη, της εύχεται καλή συνέχεια!
Στον Κωτσόβολο, δείχνουν πάντα ετοιμοπόλεμοι με τις αλλαγές που προκύπτουν στο
θέμα της λιανικής και ενημερώνουν το κοινό

Γενικότερα, η αγορά των smartphones, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες κινήθηκε το 2020 πτωτικά, με μία μείωση της τάξεως του 10% περίπου στα 1,8 εκατ. τεμάχια,
αλλά σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε αξία ήτοι
517 έναντι 523 εκατ. ευρώ. Στην πράξη αυτό
σημαίνει ότι είχαμε μία άνοδο στη μέση τιμή.
Κυριαρχούν 4 κατασκευαστές: Samsung,
Xiaomi, Huawei και Apple, με μερίδιο αγοράς
σε τεμάχια στο 87% και σε αξία στο 94%!!!
Η Xiaomi τα πήγε πολύ καλά το 2020 με μεγάλη αύξηση των μεριδίων της, καθώς ανέβηκε στο 28% (από 17%) στα τεμάχια και πίσω από την πάντα πρώτη Samsung, που ανέβηκε στο 33% από 31%.

Όσον αφορά την αξία, η κατάταξη είναι
λίγο διαφορετική. Πρώτη είναι και εδώ
η Samsung με 37% (+1 μονάδα) και
ακολουθεί η Apple με 26% (+4 μονάδες). Τρίτη είναι η Xiaomi με 19% (από
11%), ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται
η Huawei που έπεσε στο 12% από 20%
αλλά τα πάει πολύ καλά τα wearables και
τα αλλά αξεσουάρ ενώ το 2020 εστίασε στα laptop.
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Γράφει ο
Κωστής Μπισκίνης
Group Account
Director,
Communication
Factory

Τι γνώση αφήνει πίσω της η Covid-19
εποχή στις επιχειρήσεις του hardcore
e-Commerce industry

Έχει χυθεί πολύ μελάνι για τη μετά Covid-19 εποχή, αναφορικά με τη διάρκεια των συνηθειών που αποκτήθηκαν
στις κοινωνίες ενόσω ο ιός όριζε το παιχνίδι. Η εποχή των
επαγγελματικών ταξιδιών, των μακροσκελών και πολυπληθών meetings ή των μεγάλων κτηρίων που θα στεγάζουν όλο
το προσωπικό τελείωσε ή απλά πήρε φόρα για το επόμενο
μεγάλο party των αεροπορικών ή του real estate;
Θα αγοράζουμε όπως αγοράζαμε την προ Covid-19 εποχή
ή θα το γυρίσουμε στις ψηφιακές αγορές;
Οι επαγγελματίες του digital μιλούν με βεβαιότητα για τη
νίκη που έκρινε την έκβαση του «πολέμου». Την οριστική
επικράτηση του ψηφιακού επί του φυσικού. Αναφέρουν ότι
είναι θέμα το πολύ μίας 10ετίας για να δούμε τον καθολικό
μετασχηματισμό, όχι μόνο του επαγγελματικού οικοσυστήματος, αλλά και των κοινωνικών / ατομικών πρακτικών.
Η απάντηση των ερευνητών marketing, των κοινωνιολόγων
και ψυχολόγων -αν μπορούσε να συμπτυχθεί σε μία ενιαία
διατύπωση- είναι ότι το «ελατήριο» όταν δέχεται πίεση…
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εκτονώνεται. Ένα δείγμα της ενστικτώδους αντίδρασης της
κοινωνίας προς τη φυσική της κατάσταση και θέση είναι
το τι καταγράφει, όταν επιτράπηκε -υπό προϋποθέσεις- η
μετάβαση στα χωριά για τη συλλογή των ελιών, η επίσκεψη
σε καταστήματα για αγορά ειδών ή αν πάρει κάποιος στα
σοβαρά -με τους 21 βαθμούς υπό σκιά- το πόσο αθλητικοί
τύποι είμαστε με την πληθώρα των 6 στο 13033. Για να μην
υπενθυμίσουμε το τί έγινε έξω από τα Harrods του Λονδίνου
από χιλιάδες young adults -τους γηγενείς της τεχνολογίαςόταν άρθηκαν τα περιοριστικά μέτρα πριν τα Χριστούγεννα.
Είναι σαφές ότι η ανάπτυξη μίας επιχείρησης κυρίως λόγω
εξωγενών παραγόντων, μόνο παροδικά πρέπει να χαροποιεί έναν επιχειρηματία. Ποιος δεν θέλει να κερδίζει, να
βελτιώνει τη θέση του χωρίς να αξιολογείται ο ίδιος, αλλά
να ωφελείται από το «κύμα»;
Όμως το εμπόριο είναι μία διαρκής αξιολόγηση. Αυτό που
«ήρθε» χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα για αυτό, θα «φύγει»
χωρίς να μπορούμε να το εμποδίσουμε. Η περίοδος αυτή
ήταν γεμάτη με μηνύματα για όσους έχουν μάτια και αυτιά
ανοικτά. Υπήρξαν παραδείγματα giga retailers των οποίων

οι τζίροι κινήθηκαν μεταξύ -15% και -30% αλλά και άλλοι
που απώλεσαν το 60% των εσόδων.

Covid-19 εποχής και να διαλέξουν αν θέλουν να πηγαίνουν
το «καράβι» τους ή να τους πηγαίνει το «κύμα».

Η μελέτη του κάθε case study δίνει μαθήματα ορθής πρακτικής ή αντιπαραδείγματα. Όταν έχεις καταστήσει εδώ και
χρόνια το e-Shop σου, βασικό πυλώνα της ανάπτυξής σου
-χωρίς να εγκαταλείπεις τα φυσικά σου σημεία πώλησηςτότε το -20% αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών σου.
Αντίστροφα, όταν το 80% του business σου βασίζεται στο
impulse buying ευτελών ειδών μέσω του instore travelling
ενώ παράλληλα έχεις δυσανάλογες -του μεγέθους σουψηφιακές υποδομές, τότε αυτές θα καταρρεύσουν μαζί με
τους τζίρους σου.

Όσο η αγορά ωριμάζει και ο καταναλωτής διαμορφώνει
κριτήρια προτίμησης ψηφιακών καταστημάτων στα πρότυπα
των εγκατεστημένων του προτιμήσεων / κριτηρίων για τα
φυσικά καταστήματα, τόσο τα e-Businesses θα πρέπει να
βελτιώσουν τη σχέση τους με του υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες τους με όρους branding.

Ένα ακόμα σημαντικό μήνυμα είναι η επιβίωση παραδοσιακών retailers μέσα από ένα επιθετικό digital transformation
που σχεδίασαν και υλοποιήσαν μεταξύ του α’ και του β’
lockdown. Αυτοί προσαρμόστηκαν και διατήρησαν τη θέση
τους όχι μόνο στον φυσικό, αλλά διεκδίκησαν μία ανάλογη
θέση και στον ψηφιακό κόσμο. Κοινωνιολογικό ενδιαφέρον
θα έχει η μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων 45+ που
προτίμησαν να «συνδιαλλαγούν» με τις οικείες με αυτούς,
μάρκες μέσα από ένα νεωτερικό κανάλι, παρά να αποκόψουν τη σχέση τους με αυτές μέχρι να έρθει η εποχή της
φυσικής επαφής.

Σπανίως οι επιχειρηματίες του e-Commerce σκέπτονται
ότι ο καταναλωτής -κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας, φυσικής
ή ψηφιακής- «αγοράζει» πρώτα και κύρια… εμπιστοσύνη.
Και το «χτίσιμο» αυτής της εμπιστοσύνης δεν είναι άλλο
από το χτίσιμο ενός brand awareness και των αξιών που
αυτό «κρεμάει» κάτω του. Πολύ δύσκολα, αυτό το «χτίσιμο»
μπορεί να έρθει αποκλειστικά από τον ψηφιακό κόσμο.

Οι αποκλειστικά e-Commerce businesses έχουν την υποχρέωση προς των εαυτό τους να «διαβάσουν» τα μηνύματα της

Αυτές οι βελτιώσεις δεν μπορούν να περιοριστούν στην
κατεύθυνση του UX, του ποιοτικού portfolio, της τιμολογιακής πολιτικής κ.λπ.

Γιατί πολύ απλά, ο καταναλωτής δεν είναι ψηφιακός. Δεν
υπάρχει μέσα από τις οθόνες του. Είναι ένα κοινωνικό ον
που καταναλώνει -από βιώματα μέχρι προϊόντα- και με τις
πέντε αισθήσεις του. Μία βόλτα στον Φλοίσβο, την Πάρνηθα
ή στις ελαιοπαραγωγούς περιοχές θα προβληματίσει και τον
πιο πεπεισμένο περί του αντιθέτου.
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Γιώργος Νώλης
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ, LANCOM
Τον τελευταίο καιρό, η αγορά πληροφορικής στην Ελλάδα, σημειώνει ανάπτυξη με
ταχύ ρυθμό, σίγουρα αισθητά πιο εντατικά, συγκριτικά με τις προηγούμενες περιόδους.
Μεγάλες διεθνείς εταιρείες στήνουν data centers στη χώρα μας, αλλά και ελληνικές
εταιρείες πληροφορικής δημιουργούν τα δικά τους data centers σε κομβικές περιοχές.
Είναι σημαντικές οι επενδύσεις σε αυτά τα data centers, που δημιουργούν επίσης νέες
θέσεις εργασίας, ενώ φυσικά υπάρχουν και τα αυτονόητα τεχνικά οφέλη που αποφέρει
η δικτύωση σε εγχώριο επίπεδο. Μία από τις ελληνικές επιχειρήσεις που συμβάλλουν
ενεργά και δυναμικά στον τομέα των data centers, είναι η Lancom. Ο διευθύνων
σύμβουλος, κ. Γιώργος Νώλης, μας μίλησε σχετικά με τις υπηρεσίες που δύναται να
προσφέρει η εταιρεία, όπως επίσης για την κατάσταση και τις τάσεις στην αγορά.



Συνέντευξη στον
Δημήτρη Θωμαδάκη

I.C.: Η Microsoft ανακοίνωσε πριν από λίγους μήνες την
επένδυση της στην Ελλάδα, η Lamda Hellix εξαγοράστηκε
από Αμερικάνους επενδυτές, και η Amazon έρχεται με
γραφεία στη χώρα μας. Γιατί συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα;
Γ.Ν.: Θα έλεγα ότι όλα τα προαναφερόμενα γεγονότα,
είναι αποτέλεσμα μεθοδικής δουλειάς, από διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, με «εναρκτήριο λάκτισμα» την
πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη,
με τη Microsoft στο Νταβός, οπότε λειτούργησαν το ένα
μετά το άλλο ως «domino effect», συμπαρασύροντας και
άλλες εταιρείες.
Ως Lancom για παράδειγμα, είχαμε αποφασίσει να ανακοινώσουμε το Balkan Gate I τον Φεβρουάριο του 2020,
αλλά το «παγώσαμε» τελείως εν όψει της πανδημίας. Οι
ευχάριστες εξελίξεις στον χώρο των Data Centers στην
Ελλάδα, μας έδωσαν το έναυσμα να προχωρήσουμε στην
επένδυση και να συμμετάσχουμε στον «χορό» των εξελίξεων το Νοέμβριο. Κάτι αντίστοιχο εκτιμώ ότι έγινε, για
παράδειγμα, με την Amazon λόγω της Microsoft. Όχι ότι
δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα, αφού είχε ήδη μια αξιόλογη
αλλά «διακριτική» παρουσία, απλά επιταχύνθηκαν οι αποφάσεις. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστούν οι ευχάριστες
για τη χώρα μας εξελίξεις, μιας και βρίσκομαι σε επαφή
με πληθώρα στελεχών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών του
εξωτερικού, που είναι πλέον θετικοί στην επένδυση και
τοποθέτησή τους στην Ελληνική αγορά, κάτι που φάνταζε
μακρινό όνειρο πριν από ένα ή περισσότερα χρόνια.
I.C.: Πρόσφατα, ανακοινώσατε την κατασκευή του Balkan
Gate I, το 3ο Data Center της Lancom. Οδηγηθήκατε σε
αυτό λόγω της έλευσης των μεγάλων «παικτών» που
προαναφέρθηκαν στην Ελλάδα;
Γ.Ν.: Το Balkan Gate I αποτελεί τη φυσική εξέλιξη των
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πραγμάτων για την ανάπτυξη της Lancom. Στα 12 σχεδόν χρόνια παρουσίας μας, έχουμε απορρίψει δυστυχώς
μεγάλες συνεργασίες, λόγω της έλλειψης στη φαρέτρα
μας ενός TIER III Data Center, με φυσικό μέγεθος αλλά
και διεθνείς διασυνδέσεις Internet, που θα μπορούσε να
καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη για φιλοξενία εξοπλισμού.
Η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη, έχουν δυσανάλογα
χαμηλή παρουσία από διεθνή κυκλώματα σε σχέση με
την -κατά γενική ομολογία- μοναδική γεωστρατηγική
θέση τους. Αποτελούσε λοιπόν για εμάς ένα όραμα εδώ
και πολλά χρόνια, να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε
πρώτα ένα τηλεπικοινωνιακό hub που να ενώνει αρχικά τα
Βαλκάνια, -κάτι που μόνο στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσε
να γίνει- και στη συνέχεια, να καταστήσουμε σταδιακά την
Ελλάδα μία τηλεπικοινωνιακή πύλη μεταξύ της Ευρώπης
με τις γύρω χώρες, αλλά -γιατί όχι- και με τις συνορεύουσες ηπείρους. Το όραμά μας, ταυτίστηκε σε πολύ μεγάλο
βαθμό με την GRID Telecom, με την οποία προχωρήσαμε
σε μια ευρεία στρατηγική συνεργασία.
I.C.: Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το συγκεκριμένο εγχείρημα; Πώς εν μέσω πανδημίας αποφασίσατε την επένδυση σε ένα τέτοιο έργο;
Γ.Ν.: Ο πρώτος στόχος μας, είναι να καταστήσουμε το
Balkan Gate I προορισμό για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
Data Center, σε άμεσο συνδυασμό με υψηλού εύρους
διασύνδεση προς το εξωτερικό / ενδοχώρα (Carriers /
ISPs) ή την ανταλλαγή κίνησης (IXPs). Ήταν κάτι που έλειπε από τη Βόρεια Ελλάδα και ανάγκαζε πολλές τοπικές
εταιρείες να απευθυνθούν κυρίως στο εξωτερικό ή, στην
καλύτερη των περιπτώσεων, στην Αθήνα. Στη συνέχεια,
έχουμε δρομολογήσει την έναρξη παροχής εξειδικευμένων προϊόντων σε large scale physical & cloud hosting

Το Balkan Gate
I αποτελεί τη
φυσική εξέλιξη
των πραγμάτων για
την ανάπτυξη της
Lancom.
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Τα Regional Data
Centers αποτελούν
μία άκρως
επαγγελματική
και ασφαλή
multi-tenant λύση.
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infrastructure, έτσι ώστε να πάψει σταδιακά να υφίσταται
η οξύμωρη κατάσταση, όπου η συντριπτική πλειοψηφία
του content των Ελληνικών επιχειρήσεων φιλοξενείται στο
εξωτερικό. Γίνεται εδώ και πολλά χρόνια μία αθρόα εκροή
χρημάτων προς Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ηνωμένο
Βασίλειο, κυρίως για υπηρεσίες που χρειάζονται large
scale deployment. Έχουμε την πεποίθηση ότι το Balkan
Gate I θα μπορέσει σταδιακά να ανταγωνιστεί επάξια
τις υπηρεσίες αυτές. Έχoυν μελετηθεί ήδη τα στάδια,
όπου από τα 2.500 τ.μ. θα φτάσουμε στα 10.000 τ.μ. και
προχωράμε στην περαιτέρω στελέχωση της εταιρείας
για να είμαστε έτοιμοι μέχρι την έναρξη λειτουργίας του
πρωτοποριακού αυτού εγχειρήματος. Όλο το πλάνο έχει
εκπονηθεί πολύ πριν εμφανιστεί η πανδημία και εκτελείται μεθοδικά και με επιμονή, παρά τις αναπόφευκτες
καθυστερήσεις που προκύπτουν.
I.C.: Ανακοινώθηκαν μέσα σε ένα έτος τα νέα Data
Centers της Microsoft στην Αθήνα, τα νέα Data Centers
της Lamda Hellix - Digital Realty στην ευρύτερη περιοχή,
και ολοκληρώνεται το νέο Data Center της ΤΙ Sparkle στη
Μεταμόρφωση. Πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος για το 3ο
Data Center της Lancom στη Θεσσαλονίκη;
Γ.Ν.: Αρχικά θα ήθελα να τονίσω ότι το νέο Data Center της
Lancom στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, αποτελεί το μεγαλύτερο και μοναδικό Carrier Neutral TIER III Data Center
στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι στιγμής, οπότε διαφοροποιείται
σαφώς από τις προαναφερόμενες επενδύσεις. Επιπρόσθετα, ο ρόλος των Regional Data Centers είναι εξαιρετικά
σημαντικός σε μία χώρα, κάτι που αντιλαμβάνομαι ότι
μπορεί τώρα να μην είναι ιδιαίτερα αντιληπτό στην Ελλάδα, μιας και δεν υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα εδώ.
Όμως, πάρτε ως παράδειγμα την Ολλανδία, η οποία έχει
ένα τεράστιο οικοσύστημα από Regional Data Centers, σε
απόσταση μέχρι 30 χιλιομέτρων μεταξύ τους, τα οποία
παρέχουν μια εξαιρετική διασύνδεση σε services που
αναπτύσσονται στην ευρύτερη χώρα. Ζούμε στην εποχή
των τεχνολογιών 5G, Internet of Things, Edge Computing,
Cloud Gaming, κοκ. Όλες αυτές οι τεχνολογίες απαιτούν
εγγύτητα προς τον τελικό χρήστη για λόγους latency. Ταυτόχρονα όμως οι εταιρείες αλλά και οι startups, που αναπτύσσουν υπηρεσίες γύρω από τις τεχνολογίες αυτές,
χρειάζονται πρόσβαση σε υπηρεσίες colocation αλλά και
υψηλή ταχύτητα πρόσβασης στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών,
καθώς και υψηλή αξιοπιστία. Τέλος, όλες οι SMEs και οι IT
service providers χρησιμοποιούν Data Centers καθώς όλοι
οι οργανισμοί, ιδιωτικοί και Δημόσιοι, έχουν ανάγκες να
αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα τους,
καθώς και να παρέχουν online υπηρεσίες. Τα Regional
Data Centers αποτελούν μία άκρως επαγγελματική και

ασφαλή multi-tenant λύση, που καλύπτει όλες τις παραπάνω τεχνικές και πρακτικές ανάγκες, με εγγύτητα που
εξαφανίζει και τον «ψυχολογικό» παράγοντα της απόστασης από τα μηχανήματα ή τα δεδομένα. Προσωπικά εκτιμώ
ότι θα έπρεπε να γίνουν και άλλα πολλά Regional Data
Centers στη χώρα μας, με υψηλές πάντα προδιαγραφές,
ενισχύοντας το οικοσύστημα και δημιουργώντας χιλιάδες
νέες θέσεις εργασίας, όπως στην Ολλανδία.
I.C.: Υιοθετούν οι ελληνικές επιχειρήσεις Cloud υπηρεσίες; Έχετε παρατηρήσει κάτι που να τις αποτρέπει από
τη μετάβαση στο Cloud;
Γ.Ν.: Οι ελληνικές επιχειρήσεις υιοθετούν σταδιακά
όλο και περισσότερο τις Cloud υπηρεσίες και νομίζω ότι
αντιλαμβάνονται όλοι πως, εν τέλει, είναι αναπόφευκτη η μετάβαση εκεί. Δυστυχώς όμως, η ποιότητα των
τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας, οι οποίες βασίζονται
στη συντριπτική τους πλειοψηφία ακόμη και σήμερα στο
απαρχαιωμένο δίκτυο χαλκού, σε συνδυασμό με το υψηλό
κόστος αυτών, ειδικά όταν μιλάμε για συμμετρικά οπτικά
κυκλώματα μεγάλου εύρους, αποτελούν τροχοπέδη για
την περαιτέρω διείσδυση του Cloud. Για τον λόγο αυτό, η
Lancom συνεχίζει να επενδύει στο ιδιόκτητο Enterprise
Class δίκτυο οπτικών ινών της, με το οποίο πρωτοπόρησε,
δίνοντας από το 2019 σε business πελάτες, ταχύτητες
εύρους 10 Gbps με οπτικό δακτύλιο (Dual Access - Dual
Homed). Φτάσαμε σήμερα να μιλάμε με τους πρώτους
μεγάλους πελάτες που διαπραγματεύονται οπτικούς
δακτυλίους των 40 Gbps, μέχρι ακόμη και dark fiber ή «λ»
με χρήση WDM τεχνολογιών.
Φυσικά, στη φαρέτρα μας, υπάρχουν πάντα και οι λύσεις
με συνδυασμό κυκλωμάτων διαφορετικών ISPs, από την
προσιτή και κομψή υλοποίηση SD-WAN, μέχρι και high
end λύσεις με BGP, για τις οποίες η Lancom είναι γνωστή
στην ελληνική αγορά.
I.C.: Data center, cloud, telco. Που τοποθετείτε τη Lancom
στα τρία αυτά business segments;
Γ.Ν.: Η Lancom έχει εξελιχθεί σε έναν πολυσχιδή οργανισμό, που έχει δυναμική παρουσία και συνεχή ανάπτυξη και στους τρεις αυτούς τομείς. Νομίζω ότι ήταν
αναπόφευκτη η ροή των γεγονότων που μας οδήγησε σε
αυτή τη θέση, διότι από το 2009 θέσαμε πολύ ψηλά τον
«πήχη» για τις τότε πρωτοεμφανιζόμενες στη χώρα μας
υπηρεσίες cloud, σε σχέση με τα «παραδοσιακά φυσικά
μηχανήματα - σιδερικά». Η τεχνογνωσία μας, στις υπηρεσίες cloud καθώς και τις λύσεις Disaster Recovery, είναι
ευρέως γνωστή στην ελληνική αγορά, και σχεδόν όλα
τα μεγάλα, και ειδικά τα δύσκολα έργα, έχουν άμεσα ή
έμμεσα την εμπλοκή της εταιρείας μας. Πρακτικά, μέχρι
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Έχoυν μελετηθεί
ήδη τα στάδια, όπου
από τα 2.500 τ.μ.
θα φτάσουμε στα
10.000 τ.μ.

και σήμερα, δεν έχει υπάρξει έργο σε cloud services ή DR,
που να μην καταφέραμε να εξυπηρετήσουμε σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα.
Όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες, τολμώ να δηλώσω
ότι αν βασιζόμασταν στη διαχρονικά υψηλή τιμολογιακή
πολιτική, σε σχέση με την ποιότητα παροχής επίγειων
υπηρεσιών Internet και VPN κυκλωμάτων των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών παρόχων, θα είχαμε πάψει
να υπάρχουμε ως εταιρεία, διότι το cloud χωρίς telco
services, απλά δεν υφίσταται. Άρα, νομοτελειακά, μας
οδήγησαν οι καταστάσεις να μπούμε στον χώρο αυτό,
και όσο περνάει ο χρόνος επιταχύνουμε τη διείσδυσή
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μας, μιας και πλέον αποτελεί βασικό πυλώνα της ανάπτυξής μας. Η business αγορά «διψάει» για αξιόπιστες
και ευέλικτες υπηρεσίες διασύνδεσης, με μεγάλο εύρος
ταχύτητας και υψηλή διαθεσιμότητα, συνοδευόμενες από
άμεση και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη. Αυτό είναι
κάτι που λείπει από τους παραδοσιακούς παρόχους, που
έχουν καταφανώς επικεντρωθεί κυρίως στις Home &
SOHO υπηρεσίες, με την όποια συνοδεία τηλεοπτικών
προγραμμάτων.
Τώρα, όσον αφορά στα Data Centers, αν και υπήρχαν
ανέκαθεν αξιόλογες προτάσεις στη χώρα μας, και φυσικά εξελίσσονται σε ακόμη πιο αξιόλογες (Lamda Hellix

Δεν έχει υπάρξει
έργο σε cloud
services ή DR, που
να μην καταφέραμε
να εξυπηρετήσουμε
σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα.

Athens II, TI Sparke Metamorfosi II), εκτιμώ -εκ του αποτελέσματος πλέον- ότι επιλέγοντας τον «κακοτράχαλο,
ακριβό ως και βασανιστικό» δρόμο, να κατασκευάσουμε
και να συντηρήσουμε ιδιόκτητα Data Centers, αναγκαστικά αποκτήσαμε μία τεχνογνωσία και μια φήμη, που μας
οδήγησε στη «λύτρωση» του Balkan Gate I.
Συμπερασματικά, η Lancom έχει πετύχει ήδη έναν μοναδικό συνδυασμό παροχής των παραπάνω υπηρεσιών,
αποτελώντας ένα One Stop Shop για όλες τις μεγάλες
και μεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας, και όχι μόνο.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι σύμφωνα με τους τομείς
όπου δραστηριοποιούμαστε και τον υφιστάμενο ανταγωνισμό, είμαστε μία συγκριτικά «φρέσκια» εταιρεία, που
αποτελείται από νέους ανθρώπους (Μ.Ο. ηλικίας 31), που

διοικείται από μία νέα γενιά επιχειρηματιών, με πρότυπα
και ιδεώδη λειτουργίας πρωτοπόρων κι επιτυχημένων
οργανισμών του εξωτερικού. Κλείνοντας, οφείλω να τονίσω ότι είμαστε πλέον ο μόνος 100% Ελληνικός Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος Internet στη χώρα μας, με ό,τι
μπορεί να σημαίνει αυτό για τη αγάπη και τη στήριξη που
λαμβάνουμε καθημερινά από τον Ελληνικό Επιχειρηματικό
κόσμο, του οποίου αναπόσπαστο κομμάτι αποτελούμε κι
εμείς. Δηλώνω ότι έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε στη
χώρα μας για να βελτιώσουμε την επικοινωνία και την
καθημερινότητα όλων των ανθρώπων που ασχολούνται
με τις επιχειρήσεις. Προσωπικά λοιπόν, αισθάνομαι ότι
είμαστε ακόμη στην αρχή ενός υπέροχου ταξιδιού! Stay
tuned, έπεται συνέχεια…

Γιώργος Νώλης
Ο Γιώργος Νώλης είναι ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και startup μέντορας, που από το 1996, ενώ ήταν
ακόμη φοιτητής πανεπιστημίου, ίδρυσε την Battlenet Gaming
Stations, την μεγαλύτερη σήμερα esports αλυσίδα στην
Ελλάδα. Το 2009, προχώρησε στην ίδρυση της Lancom,
τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο πάροχο Cloud υπηρεσιών με
δύο ιδιόκτητα Data center σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ενώ
πρόσφατα ανακοινώθηκε και η κατασκευή του τρίτου Data
center, το Balkan Gate I. Παράλληλα, από το 2016 είναι
συνιδρυτής της Cloudpharm, μίας βιο-φαρμακευτικής R&D
startup. Ο Γιώργος Νώλης κατέχει Msc Civil Engineering από
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
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Deutsche Telekom, Vodafone,
Orange & Telefonica στο Open RAN


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Οι 4 μεγαλύτεροι τηλεπικοινωνιακοί ευρωπαϊκοί όμιλοι, Deutsche Telekom AG, Orange S.A., Telefónica S.A.
και Vodafone προχώρησαν σε μια ιστορική συμφωνία
(Memorandum of Understanding - MoU) για την ανάπτυξη
Ανοικτών Δικτύων Ασύρματης Πρόσβασης (Open RAN) ως
τεχνολογία επιλογής για μελλοντικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία υπαγορεύεται από
την ανάγκη για μεγαλύτερο ανταγωνισμό στις υποδομές
και επάρκεια στις προμήθειες με δεδομένο ότι σταδιακά
ολοένα και περισσότεροι πάροχοι απομακρύνονται από
τις κινεζικές εταιρείες. Στους παρόχους υπηρεσιών παρατηρείται ακόμα και ανησυχία ότι οι υφιστάμενοι πάροχοι
υποδομών δικτύου δεν αρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση.
Σύμφωνα με στελέχη των υφιστάμενων παρόχων υποδομών (π.χ. Ericsson, Nokia, Huawei) οι πάροχοι υπηρεσιών
με το τρόπο αυτό πιέζουν να γίνονται τα πράγματα πιο
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γρήγορα, ωστόσο, σημειώνουν ότι το Open RAN δίκτυο
δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί αμέσως. Όπως
αναφέρουν όταν σπας ένα σύστημα σε μικρότερα κομμάτια χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να αποκτήσει
αξιοπιστία και ασφάλεια ενώ μια τέτοια επιλογή πρέπει
να γίνεται δομημένα. Είναι σαφές, προσθέτουν, πως ένας
από τους λόγους του εν λόγω εγχειρήματος είναι και η
ανάγκη των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών να χαμηλώσουν
τα κόστη και αυτό, αν δεν γίνει με προσοχή, θα έχει συνέπειες στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς απλούς καταναλωτές και επιχειρήσεις.
Όπως επισημαίνεται από τους τέσσερις κολοσσούς η συνεργασία τους αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία μιας διαλειτουργικής αγοράς για τα
Ανοικτά Δίκτυα Ασύρματης Πρόσβασης και τη διαθεσιμότητα λύσεων για την έγκαιρη ανάπτυξή τους στην Ευρώπη.
Με το MoU που υπέγραψαν εξέφρασαν τη δέσμευσή τουγια την υλοποίηση και την ανάπτυξη λύσεων Open RAN

που αξιοποιούν νέες ανοιχτές, εικονικοποιημένες αρχιτεκτονικές δικτύου, λογισμικό και εξοπλισμό για τη δημιουργία πιο ευέλικτων και ευπροσάρμοστων δικτύων κινητής
τηλεφωνίας στην εποχή του 5G.

• Η τεχνολογία OPEN RAN είναι μια ευκαιρία για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του ρόλου των
ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών αγορών,
καθιστώντας ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά δίκτυα πιο ανθεκτικά και ευέλικτα.

Αναλυτικότερα, με το MoU αναγνωρίζεται ότι:
• Το OPEN RAN θα είναι μια βασική τεχνολογία για σύγχρονα
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και η επιτυχία του απαιτεί
ισχυρή και έγκαιρη συνεργασία και υποστήριξη τόσο από
τη βιομηχανία όσο και από τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής προκειμένου να επιτευχθούν πρώιμες οικονομίες κλίμακας.
• Η χρήση της τεχνολογίας OPEN RAN θα οδηγήσει σε ένα
πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον 5G που θα επιτρέπει τη
διαφοροποίηση των προμηθευτών στην Ευρώπη σύμφωνα
με τις οδηγίες της εργαλειοθήκης της EE (EU 5GSecurity
Toolbox) και περισσότερη ευελιξία για τη βιομηχανία να
καινοτομεί και να διαφοροποιείται.
• Η προώθηση της ανάπτυξης και της αναγνώρισης των προδιαγραφών και προτύπων OPEN RAN είναι απαραίτητη για
την ωρίμανση ενός ενιαίου και συνεκτικού οικοσυστήματος
OPEN RAN με κοινή αρχιτεκτονική και απαιτήσεις OPEN
RAN προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός
πραγματικού περιβάλλοντος πολλαπλών προμηθευτών
στην Ευρώπη.
• Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του OPENRAN θα έχει θετικό
αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών με
τον μετασχηματισμό των υπαρχόντων προμηθευτών και
τη δημιουργία νέων εταιρειών.

Οι τέσσερις πάροχοι θα συνεργαστούν με υφιστάμενους και νέους εταίρους οικοσυστημάτων, φορείς του
κλάδου, όπως το O-RAN ALLIANCE και το Telecom Infra
Project (TIP), καθώς και με τους αρμόδιους για τη χάραξη
της πολιτικής στην Ευρώπη, για να διασφαλίσουν ότι το
Open RAN θα φτάσει γρήγορα να ανταγωνίζεται με ίσους
όρους τις παραδοσιακές λύσεις στα δίκτυα ασύρματης
πρόσβασης. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο προς την κατεύθυνση ενός διευρυμένου και
αναζωογονημένου οικοσυστήματος προμηθευτών και τη
διαθεσιμότητα τεχνολογίας Open RAN σε επίπεδο παρόχων για την έγκαιρη εμπορική της ανάπτυξη στην Ευρώπη.
Οι τέσσερις πάροχοι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο για την προώθηση και την ανάπτυξη του
οικοσυστήματος Ανοικτών Δικτύων Ασύρματης Πρόσβασης, μέσω της χρηματοδότησης εγκαταστάσεων, έρευνας
και ανάπτυξης, ανοικτών εργαστηρίων δοκιμών και της
κινητροδότησης της ποικιλομορφίας της εφοδιαστικής
αλυσίδας, μέσω της μείωσης των εμποδίων εισόδου για
μικρούς προμηθευτές στην αγορά και νεοφυείς επιχειρήσεις, που μπορούν να ωφεληθούν από αυτά τα labs για την
πιστοποίηση ανοιχτών και διαλειτουργικών λύσεων.
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Κατά την εκτίμηση των 4 κολοσσών η ανάπτυξη και εφαρμογή του Open RAN αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο
στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών. Στα παραδοσιακά ραδιοδίκτυα, τα δίκτυα αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες θέσεις κυψέλης, όπου το ραδιοδίκτυο, ο εξοπλισμός και το λογισμικό παρέχονται από έναν
μόνο προμηθευτή ως μία κλειστή λύση.
Με το Open RAN, η βιομηχανία πλέον στρέφεται προς
πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν ανοιχτές διεπαφές εντός του ραδιοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του λογισμικού, έτσι ώστε
τα δίκτυα να μπορούν να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν με βάση ανάμικτα στοιχεία από διαφορετικούς προμηθευτές. Οι πάροχοι θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν
την καινοτομία των προμηθευτών για να βελτιώσουν την
οικονομική αποδοτικότητα και να παρέχουν πιο ευέλικτα
προσαρμοσμένες υπηρεσίες, καλύπτοντας τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών.
Η εισαγωγή του Open RAN, η εικονικοποίηση και ο αυτοματοποίηση θα καταστήσουν εφικτή μια θεμελιώδη αλλαγή
στον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι διαχειρίζονται δίκτυα
και παρέχουν υπηρεσίες. Διότι οι πάροχοι θα μπορούν να
προσθέτουν ή να διανέμουν τη χωρητικότητα των δικτύων
πιο γρήγορα για τους τελικούς χρήστες, να επιλύουν αυτόματα προβλήματα που προκύπτουν από περιστατικά στο
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δίκτυο ή να παρέχουν υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις
για την Τέταρτη Βιομηχανική επανάσταση.

Πως σχολιάζουν τη συμφωνία οι CTO
των 4 εταιρειών
«Το Open RAN αφορά την καινοτομία του δικτύου, την ευελιξία και την ταχύτερη ανάπτυξή του. Για να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία, είναι σημαντικό να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας με τους κορυφαίους Ευρωπαίους εταίρους μας, προκειμένου να προωθήσουμε ένα ευρύ, ανταγωνιστικό και ασφαλές οικοσύστημα 4G / 5G βασισμένο σε
λύσεις Open RAN», δήλωσε η Claudia Nemat, διευθύντρια
τεχνολογίας της Deutsche Telekom και πρόσθεσε. «Μέσω
των ανοιχτών labs και των δραστηριοτήτων μας στις κοινότητες, διευκολύνουμε τους μικρότερους παίκτες να
εισέλθουν στην αγορά με τις δικές τους λύσεις. Για να
αξιοποιήσουμε το θεμελιώδες αυτό έργο, ζητούμε την
κυβερνητική στήριξη και χρηματοδότηση για κοινοτικές
δραστηριότητες που θα ενισχύσουν το ευρωπαϊκό οικοσύστημα και την ηγεσία στο 5G.»
Ο Michaël Trabbia, Chief Technology & Information Officer
(CTIO) της Orange, σχολίασε: «Το Open RAN είναι η επόμενη σημαντική εξέλιξη των ραδιοδικτύων 5G. Η Orange
πιστεύει ότι αποτελεί σημαντική ευκαιρία προκειμένου
οι υπάρχοντες και οι αναδυόμενοι Ευρωπαίοι πάροχοι να
αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες με βάση το O-RAN,

ξεκινώντας από εσωτερικούς χώρους και απομακρυσμένες περιοχές. Η εξέλιξη αυτή πρέπει να στηριχθεί από
ένα ευρύ ευρωπαϊκό οικοσύστημα (πανεπιστήμια και
ερευνητές, προγραμματιστές λογισμικού, πάροχους εξοπλισμού, integrators τεχνολογιών, δημόσια χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη), καθώς συνιστά μοναδική
ευκαιρία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και ηγεσίας στην παγκόσμια αγορά.»
Ο Enrique Blanco, Chief Technology & Information Officer
(CTIO) της Telefónica, ανέφερε: «Το Open RAN είναι η φυσική εξέλιξη των τεχνολογιών ασύρματης πρόσβασης και

θα είναι κομβικής σημασίας για τα δίκτυα 5G. Η Telefónica
θεωρεί ότι το σύνολο του κλάδου πρέπει να συνεργαστεί
για να γίνουν πραγματικότητα. Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία ώστε ο ευρωπαϊκός κλάδος όχι μόνο να προωθήσει την ανάπτυξη του 5G αλλά και να συμμετάσχει στη
βιώσιμη τεχνολογική του ανάπτυξη.»
Ο Johan Wibergh, διευθυντής τεχνολογίας του Ομίλου
Vodafone επίσης δήλωσε: «Το Open RAN έχει τη δύναμη να ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή τεχνολογική καινοτομία,
χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία των εταιρειών που
το αναπτύσσουν και των κυβερνήσεων που την υποστηρίζουν. Το άνοιγμα της αγοράς σε νέους προμηθευτές,
με τη φιλοδοξία μας και την στήριξη των κρατών, θα συνεπάγεται ταχύτερη ανάπτυξη του 5G, εξοικονόμηση του
κόστους στην αποτελεσματικότητα του δικτύου και υπηρεσίες διεθνούς επιπέδου. Παραμένουμε δεσμευμένοι
στην ανάπτυξη του προγράμματος Open RAN σε ολόκληρη την Ευρώπη και το επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο.
Στόχος μας είναι να ανοίξουμε εργαστήρια έρευνας και
ανάπτυξης, βοηθώντας νέους, μικρότερους προμηθευτές
να δημιουργήσουν τα δικά τους προϊόντα. Αλλά για να το
πράξουμε αυτό, χρειαζόμαστε ένα υποστηρικτικό επενδυτικό περιβάλλον και πολιτική στήριξη, και καλούμε τις
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να συνεργαστούν μαζί μας στη
δημιουργία του οικοσυστήματος Open RAN.»

infocom•04•16

17

CLOUD

Cosmote και Microsoft επεκτείνουν
τη συνεργασία τους με νέες λύσεις
cloud για επιχειρήσεις

Η Cosmote και η Microsoft επεκτείνουν τη συνεργασία
τους, προσφέροντας ακόμη πιο εξελιγμένες και υψηλής
ποιότητας λύσεις cloud, σε μεγάλες και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Το portfolio cloud λύσεων εμπλουτίζεται με
τυποποιημένες λύσεις Azure και Modern Workplace, καθώς
και με τη νέα υπηρεσία υποστήριξης, Premium Support.
Στόχος της συνεργασίας των δύο εταιρειών είναι να συμβάλλουν στον ταχύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό και στη
βελτίωση της παραγωγικότητας κάθε επιχείρησης.
Cosmote και Microsoft συνεργάζονται ήδη από το 2019,
παρέχοντας λύσεις cloud σε μεγάλες και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας
του Ομίλου Deutsche Telekom με τη Microsoft Corp, σε
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Όπως ανακοινώθηκε από
τους επικεφαλής της Deutsche Telekom και της Microsoft
Corp., κ. Tim H�ttges και κ. Satya Nadella αντίστοιχα, η
επέκταση συνεργασίας των δύο εταιρειών θα βοηθήσει
τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να επιταχύνουν τον
ψηφιακό τους μετασχηματισμό.
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Το εμπλουτισμένο portfolio λύσεων cloud που διαθέτει η
Cosmote σε συνεργασία με τη Microsoft περιλαμβάνει τα
εξής:
• Υπηρεσίες αξιολόγησης επιχειρησιακής ετοιμότητας για
μετάβαση στο Cloud: οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα
να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα εργαλεία για την αξιολόγηση της ετοιμότητας των εφαρμογών και πληροφοριακών
τους υποδομών που σχετίζονται με το cloud.
• Πιστοποιημένη μεθοδολογία για την ομαλή μετάβαση SAP
λύσεων στο Microsoft Azure.
• Εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες Azure: οι επιχειρήσεις
μπορούν να αξιολογούν, να διαχειρίζονται και να μεταφέρουν στο cloud όλες τις εφαρμογές, αξιοποιώντας τις
λύσεις που αφορούν στην υποδομή (infrustructure-as-aservice), αλλά και τις υπηρεσίες πλατφόρμας (platformas-a-service).
• Λύσεις Modern Workplace (με Windows 10 και Microsoft
365), ώστε κάθε επιχείρηση να επιτυγχάνει αποτελεσματικότερη επαφή με τους πελάτες της, διασφαλίζοντας

παράλληλα την προστασία ευαίσθητων δεδομένων, να
βελτιστοποιεί τη λειτουργία της και να αυξάνει την παραγωγικότητά της. Μέσα από τις λύσεις διευκολύνεται
η απομακρυσμένη εργασία μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον.
Επιπλέον, η Cosmote παρέχει τη νέα υπηρεσία υποστήριξης Premium Support. Με το Premium Support, ένας
πιστοποιημένος από τη Microsoft τεχνικός της Cosmote,
παραμετροποιεί απομακρυσμένα, γρήγορα και με ασφάλεια
το εταιρικό email της επιχείρησης στο νέο Microsoft 365,
ώστε να αξιοποιούνται άμεσα όλες οι εφαρμογές.
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουν τις λύσεις της Microsoft σε συνδυασμό
με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας που προσφέρει
η Cosmote.

Όπως δήλωσε ο Αλμπέρτος Μπουρλάς, Διευθυντής Πωλήσεων Εμπορικών Συνεργατών της Microsoft Ελλάδας,
Κύπρου και Μάλτας: «Πιστεύουμε πολύ στη στρατηγική
μας συνεργασία με τον Όμιλο ΟΤΕ και την ενισχύουμε διαρκώς, έχοντας στο επίκεντρό της το Cloud, το οποίο είναι
η κινητήριος δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού των
επιχειρήσεων κάθε μεγέθους. Πρόκειται για μία συνεργασία
που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην αγορά της τεχνολογίας
στην Ελλάδα, σε μία εποχή προκλήσεων και αυξημένων αναγκών για απομακρυσμένη εργασία και ασφάλεια δεδομένων.
Συνεχίζουμε δυναμικά να υποστηρίζουμε ως στρατηγικός
εταίρος το όραμα των συνεργατών και των πελατών μας για
ανάπτυξη, ευελιξία, αποδοτικότητα και παραγωγικότητα στο
ψηφιακό περιβάλλον.»
Ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ,
κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, σημείωσε: «Η επέκταση της
συνεργασίας της Cosmote και της Microsoft, δύο εκ των
μεγαλύτερων εταιρειών τεχνολογίας στην Ελλάδα για την
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Cloud, σε συνδυασμό με
την υψηλή τεχνογνωσία του Ομίλου Deutsche Telekom, θα
βοηθήσει στον ταχύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό των
ελληνικών επιχειρήσεων. Στην Cosmote, παρέχουμε τα
κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και αποτελούμε
συνεργάτη επιλογής για τους επαγγελματίες που θέλουν
να ξεχωρίσουν στην ψηφιακή εποχή. Μέσα από στρατηγικές
συνεργασίες, όπως αυτή με τη Microsoft, μένουμε πιστοί
στο όραμά μας, να δημιουργήσουμε έναν κόσμο καλύτερο
για όλους με σύμμαχό μας την τεχνολογία.»
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SKILLS

Η Vodafone επενδύει 20
εκατομμύρια ευρώ για προώθηση
των ψηφιακών δεξιοτήτων

Η Vodafone ανακοινώνει σήμερα μια επένδυση 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα Vodafone για την επέκταση των
ψηφιακών δεξιοτήτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης του
Ιδρύματος, χρηματοδοτώντας τοπικές πρωτοβουλίες στην
Ελλάδα και 13 ακόμη χώρες Η επένδυση αυτή αναμένεται να
ωφελήσει 16 εκατομμύρια μαθητές έως το 2025.
Τα προγράμματα, τα οποία παρέχονται σε συνεργασία με
φιλανθρωπικά ιδρύματα και ΜΚΟ, θα δώσουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις γνώσεις και
τις δεξιότητές τους στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, με
στόχο να καλύψουν εκατομμύρια μαθητές πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άτομα που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, καθώς και
ηλικιωμένους. Η ανακοίνωση αυτή συμπίπτει με τη Διεθνή
Ημέρα Εκπαίδευσης.
Ο Nick Read, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Vodafone
δήλωσε τα εξής: «Η Vodafone είναι υπερήφανη που στηρίζει
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την κριτική ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης
στις κοινότητες που εξυπηρετούμε, μέσω της τεχνογνωσίας
μας στη συνδεσιμότητα και την τεχνολογία. Παραμένουμε
δεσμευμένοι, σε έναν ολοένα και περισσότερο ψηφιακό
κόσμο, να οικοδομήσουμε ψηφιακές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, όπου κανείς δεν θα υστερεί, κάτι που σήμερα
είναι καίριο περισσότερο από ποτέ, καθώς η κοινωνία στοχεύει να ανοικοδομηθεί καλύτερα μετά τον αντίκτυπο της
πανδημίας COVID-19.»
Η επένδυση των 20 εκατομμυρίων ευρώ θα κατανεμηθεί
κατά την επόμενη πενταετία. Μάλιστα, θα προστεθεί στις
δωρεές εκτιμώμενου ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ σε
είδος από τον Όμιλο Vodafone σε μια σειρά πρωτοβουλιών
που σχετίζονται με την COVID-19 και στην επένδυση 10
εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα Vodafone στην φάση
έκτακτης ανάγκης της απόκρισης στην COVID-19 το 2020.
Ο Nick Land, πρόεδρος του Ιδρύματος Vodafone δήλωσε
σχετικά: «Καθώς το Ίδρυμα Vodafone συμπληρώνει την

τριακοστή επέτειό του, έχοντας συνδέσει περισσότερους
από ένα εκατομμύριο μαθητές με μια ποιοτική εκπαίδευση
σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική, είμαστε στην ευχάριστη
θέση να στηρίξουμε προγράμματα, όπως αυτά που μπορούν
να έχουν τόσο σημαντικό αντίκτυπο στο μέλλον τόσων πολλών ανθρώπων.»

Πρώιμες δεξιότητες για παιδιά
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Το Ίδρυμα Vodafone εργάζεται για να γεφυρώσει το χάσμα
ψηφιακών δεξιοτήτων, επενδύοντας σε προγράμματα για
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που συνδυάζουν προσωπική κατάρτιση και ψηφιακές πλατφόρμες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων μαθητών και
εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα:
• Generation Next (Ελλάδα, Αλβανία): συνδυάζει εργαστήρια
STEM και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, για να συμβάλλει
στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων για περισσότερους από 61.000 εφήβους μέχρι σήμερα. Φιλοδοξία του
είναι να ωφελήσει ένα εκατομμύριο μαθητές μέσω της
πλατφόρμας έως το 2025.
• DigiCraft (Ισπανία): μια πλατφόρμα εκμάθησης ψηφιακών
δεξιοτήτων, βασισμένων σε έργα, για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που στήριξε 93.000 μοναδικούς χρήστες μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2020, μετά την αναστολή
λειτουργίας σχολείων λόγω της COVID.
• Coding for Tomorrow (Γερμανία): διδάσκει σε παιδιά
και εφήβους από το δημοτικό έως και την πρώτη τάξη
του Λυκείου και στους δασκάλους τους, πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες με ανεξάρτητο, κριτικό
και δημιουργικό τρόπο. Η «κωδικοποίηση για το αύριο»
παρέχεται μέσω ημερών έργου, εργαστηρίων, μαθημά-

των κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και δωρεάν λήψης
εκπαιδευτικού υλικού.
• School in a Box (Ρουμανία): εφαρμοζόμενο σε 50 σχολεία
αγροτικών περιοχών, το πρόγραμμα συνδυάζει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και την τεχνολογία Instant
Classroom «School in a Box» του Ιδρύματος Vodafone (με
tablet, φορητούς υπολογιστές και σύνδεση στο Διαδίκτυο),
για να βοηθήσει τους μαθητές και τους δασκάλους να
αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.
• Online Masters (Ολλανδία): ένα δωρεάν διαδραστικό
πρόγραμμα, το οποίο έχει φθάσει σε περισσότερους από
450.000 νέους ηλικίας 10-14 ετών παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον ψηφιακό κόσμο, δημιουργικές
δεξιότητες, συμβουλές για να παραμείνουν ασφαλείς και
να ενεργούν υπεύθυνα στο διαδίκτυο.

Δεξιότητες για τους ηλικιωμένους
Το Ίδρυμα Vodafone καταβάλλει επίσης προσπάθειες για
να αυξήσει τις ψηφιακές ικανότητες για ανθρώπους άνω
των 65 ετών, βοηθώντας στην αντιμετώπιση της τάσης της
απομόνωσης και της μοναξιάς που έχει επιδεινωθεί από
τον εγκλεισμό και την κοινωνική αποστασίωση λόγω της
COVID-19. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65-74 ετών
χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο κυμαίνεται από 13-36%
στην Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και την Τσεχία. Το Ίδρυμα
Vodafone θα ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα στις χώρες αυτές
για να στηρίξει 880.000 ηλικιωμένους έως το 2025.
Επίσης, είναι γεγονός ότι πολλοί από όσους έχουν πρόσβαση
στο Διαδίκτυο δεν διαθέτουν τις ψηφιακές ικανότητες για να
αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η
συνδεσιμότητα. Μέσω εργαστηρίων κατά πρόσωπο, ψηφιακής υποστήριξης και διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης, το
Ίδρυμα Vodafone προσφέρει την ευκαιρία σε ηλικιωμένους
να παραμένουν ενεργοί σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή
κοινωνία.
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INVEST

Ξεκινά σε 6 μήνες η επενδυτική
λειτουργία του Ταμείου Φαιστός


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Η επενδυτική λειτουργία του Fund Φαιστός θα ξεκινήσει
έπειτα από μια περίοδο περίπου έξι μηνών όπως εκτιμά ο
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Συμμετοχές 5G ΑΕ,
Αντώνης Τζωρτζακάκης.
Το διάστημα αυτό είναι αναγκαίο για να διερευνηθεί το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο επενδυτικό κεφάλαιο του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό ποσό του
Φαιστός και αμέσως μετά θα ξεκινήσει το «φιλτράρισμα»
των εταιρειών με εφαρμογές 5G που θα χρηματοδοτηθούν.
Ο κ. Τζωρτζακάκης μιλώντας στο 6ο Επιχειρηματικό Φόρουμ
Ελλάδας - Σουηδίας «Η Μετάβαση της Ελλάδας προς ένα
Βιώσιμο Μέλλον» που οργάνωσε το Ελληνο - Σουηδικό
Εμπορικό Επιμελητήριο με τη συνεργασία της Πρεσβείας
της Σουηδίας στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις
που θα πρέπει να λάβουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες
είναι δύο: «Να επενδύσουν και να είναι διατεθειμένες να
αλλάξουν».
Όπως είπε το Φαιστός εξειδικεύεται στο 5G, δεν είναι
κρατικό ταμείο θα συμμετέχουν και ιδιώτες (εκτός από τα
93 εκατ. ευρώ με τα οποία θα «προικιστεί» από τα έσοδα
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της δημοπρασίας για τις συχνότητες) ενώ διαθέτει συγκεκριμένη στρατηγική για να βοηθήσει περαιτέρω τους φορείς
που θα χρηματοδοτήσει.
Μεταξύ άλλων θα είναι διαθέσιμες συχνότητες για το 5G
(στα 700 MHz, 3,5 GHz, και 26 GHz) ώστε οι ενδιαφερόμενοι
να δοκιμάζουν τις εφαρμογές, πιθανοί πρώτοι πελάτες θα
είναι κρατικές εταιρείες και θα δοθεί πρόσβαση σε Έρευνα
και Ανάπτυξη.
Σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΥ (Ernst & Young) για την
εισαγωγή και τη λειτουργία του νέου δικτύου στην Ελλάδα
που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην οποία αναφέρθηκε
χθες ο πρώην γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών, το
5G θα συμβάλει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην
οικονομία (σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας)
με ποσό από 7,3 έως 12,4 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις
από 3,9 έως 6,5 δις. την επόμενη δεκαετία (2021-2030) θα
φέρουν 50.000 έως 69.000 νέες θέσεις εργασίας.
Ειδικότερα, οι επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, Cosmote,

Vodafone και Wind, στη
δεκαετία είναι ύψους
1,2 έως 1,5 δισ. ευρώ
σε υποδομές δικτύων
5ης γενιάς (χωρίς σε
αυτές να περιλαμβάνεται το τίμημα για
τις συχνότητες) ενώ
αναμένονται επιπλέον
επενδύσεις 2,7 έως
και 5 δισ. ευρώ για την
ανάπτυξη κλαδικών
εφαρμογών που θα
βασίζονται στο 5G.
Οι κλάδοι που θα επωφεληθούν περισσότερο είναι η υγεία, η
βιομηχανία, η ενέργεια, οι μεταφορές - logistics και το δημόσιο. Ο τουρισμός θα ωφεληθεί επίσης αλλά δεν είναι στους
πρώτους τομείς, σύμφωνα με την προαναφερόμενη έρευνα.
Το Φαιστός έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ως μια καινοτόμα προσέγγιση και η εκτίμηση είναι ότι θα
ακολουθήσουν την ίδια λογική περισσότερες χώρες. Στόχος είναι το Φαιστός να προχωρήσει τάχιστα. Σκοπός του
ελληνικού 5G οικοσυστήματος είναι να ενισχύσει την ψη-

φιακή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και να προσελκύσει
επενδύσεις. Ευρύτερα, η εθνική πολιτική του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 5G και σύμφωνα με όσα
τόνισε ο κ. Τζωρτζακάκης βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο
πρώτος είναι τα δίκτυα. Στην 3ετία η πληθυσμιακή κάλυψη
με το νέο δίκτυο κινητής θα διαμορφωθεί στο 60% (βάσει
των υποχρεώσεων που έχουν οι πάροχοι που πήραν τις
συχνότητες) και στην 6ετία στο 94%. Ο δεύτερος είναι
η ανάπτυξη των εφαρμογών και γι’ αυτό δημιουργήθηκε
το Φαιστός. Για να αναπτύξει τις καινοτόμες υπηρεσίες
που θα δημιουργήσουν το disruption στις επιχειρήσεις.
Ο τρίτος είναι η επιδότηση ελληνικών επιχειρήσεων για
να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 4ης βιομηχανικής
επανάστασης.
Για την Ελλάδα η υιοθέτηση του 5G είναι άκρως σημαντική
γιατί θα τη βοηθήσει να κάνει το αναγκαίο τεχνολογικό
άλμα. Μάλιστα στην περίπτωση αυτή όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Συμμετοχές 5G η χώρα μας
βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση καθώς οι επιχειρήσεις για
να αναπτύξουν τη νέα τεχνολογία δύναται να ξεκινήσουν
από το μηδέν και οι επενδύσεις δεν είναι απαγορευτικές.
Με άλλα λόγια τα αποκαλούμενα «εμπόδια εισόδου» δεν
ήταν ποτέ τόσο χαμηλά.
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MOBILE

Το πρώτο Campus network στην
Calpak από Cosmote και Ericsson


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Το πρώτο campus network (ιδιωτικό δίκτυο) στην Ελλάδα
με υποδομή κινητής τηλεφωνίας σχεδίασε και εγκατέστησε
η Cosmote σε συνεργασία με την Ericsson, για το πλήρως
αυτοματοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων της Calpak στο Λουτράκι.

Το μέλλον των campus networks είναι το 5G, καθώς με σχεδόν μηδενική χρονοκαθυστέρηση και πολύ υψηλή χωρητικότητα και ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, ανοίγει τον δρόμο
για την υλοποίηση ακόμη πιο εξελιγμένων εφαρμογών σε
βιομηχανικό περιβάλλον.

Το campus network με χρήση δικτύου κινητής υπερέχει σε
ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση
συγκεκριμένου φάσματος, αποδίδοντας κορυφαία ποιότητα
και αξιοπιστία χωρίς παρεμβολές, υποστηρίζει την πλήρη
κινητικότητα ανθρώπων και μηχανών εντός και εκτός του
εργοστασίου, ενώ παρέχει απόλυτη ευελιξία σε κάθε μελλοντική αναδιάταξη των γραμμών παραγωγής.

Ειδικότερα, το εν λόγω δίκτυο είναι πλήρως προσαρμοσμένο
στις ανάγκες της Calpak, σημερινές και μελλοντικές. Η
Cosmote ανέλαβε επιπλέον την ενσωμάτωση (integration)
στο δίκτυο τόσο των συνδεδεμένων ρομποτικών μηχανημάτων της Gizelis Robotics, όσο και της πλατφόρμας καινοτόμων εφαρμογών Industrial IoT (IIoT) και Αugmented Reality
(AR) της εταιρείας PTC. Με τη χρήση αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και διαδικασιών Ανάλυσης
Δεδομένων (Data Analytics), συλλέγονται και αξιοποιούνται
κρίσιμα δεδομένα που παράγονται από τους ρομποτικούς
μηχανισμούς σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, μέσω
των εφαρμογών, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης
της παραγωγής από οπουδήποτε, εισαγωγής διαδικασιών προληπτικής συντήρησης, αλλά και απομακρυσμένης
τεχνικής καθοδήγησης για θέματα βλαβών ή συντήρησης.
Το ολοκληρωμένο αυτό οικοσύστημα αυτοματοποίησης της

Αποτελεί μια καινοτόμο τεχνολογική λύση συνδεσιμότητας
που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στη χώρα, επιταχύνοντας την
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς βιομηχανιών «Industry 4.0»
και της «έξυπνης» παραγωγής (smart manufacturing), αλλά
και σημαντικών κλάδων όπως ο τουρισμός, τα logistics, οι
μεταφορές και η διαχείριση υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια), κ.ά.
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παραγωγής, δίνει τη δυνατότητα στην Calpak να αυξήσει
την παραγωγή και να βελτιστοποιεί συνεχώς την ποιότητά
της, επιτυγχάνοντας παράλληλα λιγότερες διακοπές στη
λειτουργία της και χαμηλότερο κόστος.
Όπως δήλωσε σχετικά ο CEO της Calpak, Κωστής Κωνσταντινίδης: «Είναι στα γονίδια της Calpak η τάση για εξέλιξη
και συνεχή βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών και
των προϊόντων της. Για τον λόγο αυτό επενδύουμε με
ενθουσιασμό, σε συνεργασία με την Ericsson, την Cosmote
και την Gizelis Robotics, με στόχο τη συμμετοχή μας στην
4η βιομηχανική επανάσταση. Με υπερηφάνεια και πάθος
μετατρέπουμε το εργοστάσιό μας στο πρώτο smart factory
της Ελλάδας που χρησιμοποιεί ιδιωτικό δίκτυο κινητής,
ευελπιστώντας να παρακινήσουμε και άλλες Ελληνικές εταιρείες στον δρόμο αυτό. Το σημαντικό αυτό βήμα εντάσσεται
στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας να δώσουμε
περισσότερη αξία στα προϊόντα μας προς όφελος των πελατών μας, και να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας
εντός και εκτός συνόρων.»
Ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ
Γρηγόρης Χριστόπουλος, τόνισε: «Στην Cosmote διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για να
παρέχουμε στις επιχειρήσεις καινοτόμες λύσεις που οδηγούν στον ταχύτερο ψηφιακό τους μετασχηματισμό, στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και, κατά συνέπεια,
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με την υλοποίηση
σύνθετων έργων τεχνολογίας, όπως το πρώτο campus
network στην Ελλάδα με υποδομή κινητής, αποδεικνύουμε
έμπρακτα ότι οδηγούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις. Με
σύμμαχό μας την τεχνολογία και τις απεριόριστες δυνατότητες που φέρνει το 5G, θα δημιουργήσουμε έναν κόσμο
καλύτερο για όλους.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ericsson Ελλάδος, Γιώργος Παππάς, επεσήμανε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι’ αυτήν τη σημαντική συνεργασία με την Cosmote
και τις πρωτοπόρες ελληνικές εταιρείες Gizelis Robotics
και Calpak, καθώς και με την ηγέτιδα στον χώρο της, PTC.
Βλέπουμε επιτέλους να πραγματώνεται το δυναμικό της
κινητής ευρυζωνικότητας με χρήση τεχνολογιών 4G/5G στην
Ελλάδα, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής.
Είναι μια ιστορική στιγμή αυτή για την Ericsson στη χώρα,
η οποία προσθέτει άλλη μια σημαντική πρωτιά στην μακρά
και επιτυχημένη πορεία της στην Ελλάδα».
Ο Ιδρυτής και CEO της Gizelis Robotics, Ευάγγελος Γκιζελής, υπογράμμισε: «Η Gizelis Robotics συνεισφέρει δυναμικά με την τεχνογνωσία της στη δημιουργία «smart factory»,
στο πλαίσιο του smart manufacturing στην Ελληνική και διεθνή βιομηχανία. Το «έξυπνο» εργοστάσιο της Calpak στην
Ελλάδα έγινε πραγματικότητα μέσα από ένα πολυσύνθετο
ρομποτικό έργο. Με τη χρήση robots και cobots οι κατασκευαστές θα αξιοποιούν και ταυτόχρονα θα επωφελούνται
από το συνδυασμό του machine learning, του εξειδικευμένου
λογισμικού, των big data και της ρομποτικής για σταδιακή
μετάβαση σε νέα, πρωτοφανή επίπεδα αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας.»
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Έρευνα της Upstream «μετρά»
τον ψηφιακό μετασχηματισμό των
telecoms


Γράφει η
Tέτη Ηγουμενίδη
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Το 75% των παρόχων τηλεπικοινωνιών επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους μετά την άνευ προηγουμένου
ζήτηση που προκλήθηκε από την πανδημία του Covid-19,
σε παγκόσμιο επίπεδο και περίπου το 65% των εταιρειών τηλεπικοινωνιών έχουν αναπτύξει τον οδικό χάρτη για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Ωστόσο, οι πάροχοι
εξακολουθούν να στηρίζονται στα παραδοσιακά κανάλια
για την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους,
αναγνωρίζοντας, όμως, ταυτόχρονα την αξία που μπορούν
να δημιουργήσουν οι ψηφιακές πωλήσεις. Σε παραπάνω
συμπεράσματα καταλήγει η νέα διεθνής έρευνα που εκπόνησε για λογαριασμό της εταιρείας τεχνολογίας Upstream
το Technology Innovation Council (TIC). Η έρευνα που έχει
τίτλο «The Road to Digital» εξετάζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των παρόχων τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, αλλά
και τον τρόπο που οι εταιρείες του κλάδου προσαρμόζονται

στις νέες συνθήκες ώστε να δημιουργήσουν αξία και να
βελτιώσουν το ρυθμό ανάπτυξής τους.

Ήρωες της συνδεσιμότητας
«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών σε όλο τον κόσμο δούλεψαν ασταμάτητα ώστε να
ανταποκριθούν σε μία άνευ προηγουμένου ζήτηση συνδεσιμότητας προκειμένου να παραμείνουν τομείς της οικονομίας
λειτουργικοί και οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να δουλέψουν
από τα σπίτια τους. Ταυτόχρονα, οι πάροχοι υποστήριξαν την
πρόσβαση στην ενημέρωση -ειδικά στο κρίσιμο ζήτημα της
δημόσιας υγείας-, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και
την online διασκέδαση», σημειώνει ο Δημήτρης Μανιάτης,
Διευθύνων Σύμβουλος της Upstream. «Αυτό τους ώθησε
να εντείνουν και να επιταχύνουν τα πλάνα για το δικό τους
ψηφιακό μετασχηματισμό», προσέθεσε.

Οι ευκαιρίες και τα εμπόδια της
ψηφιοποίησης
Στην έρευνα της Upstream σημειώνεται ότι οι πάροχοι σε
όλες τις αγορές αναγνωρίζουν τα ακόλουθα σημεία ως τα
σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τις επιχειρήσεις τους, με την εξής σειρά:
•
•
•
•
•

Μείωση κόστους - 66%
Βελτιωμένη εμπειρία καταναλωτή - 59%
Αύξηση εσόδων - 46%
Αποτελεσματικότητα μέσω των αυτοματισμών - 39%
Αποτελεσματικότερο marketing - 27%

Ταυτόχρονα, οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αναγνωρίζουν
σε αυτή τη διαδικασία είναι:
• Η ενσωμάτωση των νέων λύσεων με την υπάρχουσα τεχνολογία και πλατφόρμες - 73%
• Η ψηφιακή ασφάλεια και τα δεδομένα - 54%
• Το κόστος των νέων λύσεων - 46%
• Η απόδοση της επένδυσης (ROI) - 43%
• Η τεχνογνωσία των στελεχών τους - 34%
«Αυτές οι ανησυχίες είναι απολύτως δικαιολογημένες.
Πώς μπορείς, για παράδειγμα, να βελτιώσεις την εμπειρία
του καταναλωτή όταν του προσφέρεις τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσει μια συναλλαγή online, ενώ την ίδια στιγμή
δεν μπορείς να εγγυηθείς την ασφάλεια της διαδικτυακής
συναλλαγής; Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να ξεπεράσουν προβλήματα όπως την αδράνεια που χαρακτηρίζει
τους μεγάλους οργανισμούς και να περάσουν στη δράση
στοχεύοντας σε έξυπνες και γρήγορες λύσεις», πρόσθεσε
ο Δημήτρης Μανιάτης.
Η εξάρτηση των παρόχων από τα παραδοσιακά κανάλια
πώλησης είναι χαρακτηριστική. Μέσα σε μια χρονιά με
συνεχή lockdown και κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών πράγματι μετέφεραν τις
πωλήσεις τους στο online περιβάλλον. Ωστόσο, πάνω από
το 70% των εταιρειών διεθνώς δηλώνει ότι τα έσοδά τους
προέρχονται κυρίως από τα φυσικά καταστήματα και τα
τηλεφωνικά κέντρα.
Ενισχύοντας το επιχείρημα υπέρ των ψηφιακών καναλιών,
η έρευνα σημειώνει τη δυνατότητα των εταιρειών να χρησιμοποιούν πολλαπλά κανάλια ώστε να προσεγγίσουν τους
πελάτες τους -SMS, RCS, e-mail, push notifications κ.τ.λ.ως βασικό πλεονέκτημα. Οι καμπάνιες μπορούν να παραμετροποιηθούν ενώ με τη βοήθεια των analytics και των τεστ
η εμπειρία του καταναλωτή μπορεί συνεχώς να βελτιώνεται.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι στην Αμερική (ΗΠΑ & Καναδάς)
οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν το υψηλότερο ποσοστό
στον κόσμο εσόδων προερχόμενο από τα ψηφιακά κανάλια
(45%), ακολουθούμενες από τις χώρες της Ασίας/Ειρηνικού
(όπου χώρες όπως η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη πρωτοπορούν) (39%). Στην Μέση Ανατολή/Αφρική οι πωλήσεις
μέσω των παραδοσικών καναλιών κυριαρχούν (το 72% των
εσόδων) ενώ στη Λατινική Αμερική το 100% των εταιρειών
δηλώνει ότι τα έσοδά τους βασίζονται πρωτίστως στα φυσικά
κανάλια πώλησης. Οι Ευρωπαίοι πάροχοι βρίσκονται κάπου
στη μέση (57% έχουν μεταπηδήσει στα ψηφιακά κανάλια
και το 29% των εσόδων τους προέρχεται από τις ψηφιακές
πωλήσεις).
Η μελέτη «The Road to Digital: How telcos are migrating from
physical to digital to broaden revenue in 2021 and beyond»
διεξήχθη από το Technology Innovation Council (TIC), μετά
από τη σχετική ανάθεση της Upstream. Στελέχη παρόχων
τηλεπικοινωνιών σε όλο τον κόσμο συμμετείχαν μέσω ερωτηματολογίων απαντώντας για τα σχέδιά τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Παρείχαν πληροφορίες σχετικά
με τα οφέλη και τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης, πώς οι
πάροχοι αξιοποιούν τα δεδομένα που προέρχονται από τις
ηλεκτρονικές πωλήσεις και πώς δημιουργούν έσοδα από
τα ψηφιακά και τα φυσικά κανάλια. Η έρευνα κάλυψε τις
περιοχές Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία/Ειρηνικός, Λατινική
Αμερική και Μέση Ανατολή/Αφρική.
Σημειώνεται ότι η Upstream είναι η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην οποία απευθύνονται πάροχοι τηλεπικοινωνιών
στις αναδυόμενες αγορές που επιδιώκουν την ψηφιακή τους
ανάπτυξη. Παρέχει καινοτόμες λύσεις που απευθύνονται σε
1,2 δισεκατομμύρια καταναλωτές. Συνεργάζεται με περισσότερες από 60 εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικές
και εταιρείες λιανικής σε περισσότερες από 45 χώρες στον
κόσμο, την Λατινική Αμερική, την Αφρική, την Μέση Ανατολή
και την Νοτιοανατολική Ασία.
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PRIVACY

Παραβίαση Προσωπικών
Δεδομένων: ένας όχι και τόσο
μακρινός «δαίμονας»


Γράφει o
Χρήστος Ζαγγανάς
Legal Counsel Head of Legal Team, PRIORITY

Επ’ αφορμή της Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28
Ιανουαρίου με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης,
ακολουθεί μία ανάλυση των βασικών ζητημάτων με τα οποία
έρχονται αντιμέτωποι οι φορείς και οι επιχειρήσεις (ακολούθως «οργανισμοί») κατά την διαχείριση ενός περιστατικού
παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
Αν και στο μυαλό των περισσότερων οργανισμών, που
έχουν τον ρόλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ως προς τα
προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται, η πιθανότητα
επέλευσης ενός περιστατικού παραβίασης προσωπικών
δεδομένων φαντάζει ως ένα απομακρυσμένο και επώδυνο
“worst case scenario”, η πρακτική τείνει στο να μας οδηγεί
σε δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. 1) Η πιθανότητα
να βρεθεί αντιμέτωπος ένας Υπεύθυνος Επεξεργασίας με
μία παραβίαση προσωπικών δεδομένων δεν είναι όσο απομακρυσμένη και μικρή όσο θα θέλαμε να πιστέψουμε και 2)
η σωστή αντιμετώπιση ενός, πιθανού ή υφιστάμενου, περιστατικού παραβίασης μπορεί να μετατρέψει ένα εκ πρώτης
όψεως εφιαλτικό σενάριο για έναν Υπεύθυνο Επεξεργασίας
σε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαχειριστεί έγκαιρα και
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αποτελεσματικά μία ευπάθεια στο σύστημα συμμόρφωσής
του, να προστατέψει τυχόν δικαιώματα και ελευθερίες των
φυσικών προσώπων που υπό άλλες συνθήκες θα παρέμεναν
εκτεθειμένα στον συγκεκριμένο κίνδυνο επ’ αόριστον, και
ταυτόχρονα να αποδείξει το επίπεδο ετοιμότητας των μέτρων ασφαλείας που έχει θεσπίσει με σκοπό τον εντοπισμό
και την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.
Τονίζεται πως ο κάθε οργανισμός, υπεύθυνος ή εκτελών την
επεξεργασία, έχει την ευθύνη να θεσπίζει κατάλληλα, ανάλογα με το μέγεθος του και τα δεδομένα που επεξεργάζεται,
μέτρα για την αποτροπή μιας παραβίασης, την αντίδραση
σε αυτήν και την αντιμετώπισή της. Συνεπώς, τα μέτρα που
εφαρμόζει ο κάθε οργανισμός θα πρέπει να καλύπτουν, πέραν της πρόληψης, και τον ορθό τρόπο αντιμετώπισης ενός
περιστατικού, στις περιπτώσεις που τα μέτρα πρόληψης
αποδεικνύονται ανεπαρκή.

Οι άμεσες ενέργειες
Ποιες είναι όμως οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει ένας οργανισμός μόλις αντιληφθεί την πιθανή ύπαρξη
ενός πιθανού περιστατικού; Και ποια είναι τα σημεία στα
οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί κατά την διαχείρισή του;

Όταν μία επιχείρηση αντιληφθεί την πιθανότητα ύπαρξης
ενός περιστατικού παραβίασης, ανεξάρτητα από την πηγή
της σχετική πληροφορίας (π.χ. εργαζόμενοι, πελάτες της
επιχείρησης, τρίτα μέρη, εκτελούντες την επεξεργασίαυπεργολάβοι), θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε δύο
βασικές ενέργειες. 1) Να συγκαλέσει / συστήσει την ομάδα
διερεύνησης και αντιμετώπισης του πιθανού περιστατικού,
η οποία -ανάλογα με τις πολιτικές του εκάστοτε οργανισμού- συνήθως στελεχώνεται από συγκεκριμένα μέλη με τις
απαραίτητες νομικές, τεχνικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις
για τη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. Νομικός Σύμβουλος,
Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών, Αρμόδιος Διευθυντής / Υπάλληλος του τμήματος στο οποίο εντοπίστηκε το
περιστατικό, και φυσικά ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του οργανισμού), και 2) να εξετάσει άμεσα, μέσω της
λειτουργίας της ως άνω ομάδας και μία πρώτη διερεύνηση
των διαθέσιμων στοιχείων / πληροφοριών, αν προκύπτει σε
εύλογο βαθμό βεβαιότητας η ύπαρξη περιστατικού ασφαλείας το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να τεθούν σε κίνδυνο
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Η παραπάνω άσκηση έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία για
δύο λόγους. Πρώτον εξασφαλίζει την άμεση αντιμετώπιση
του περιστατικού και την παροχή οδηγιών από τα πλέον
αρμόδια άτομα εντός του οργανισμού, και δεύτερον οδηγεί
σε άμεσα συμπεράσματα για το αν το περιστατικό μπορεί
εύλογα να χαρακτηριστεί ως «περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων», πληροφορία που έχει ιδιαίτερη αξία
αν αναλογιστούμε πως, σύμφωνα με την ομάδα εργασίας
του άρθρου 29 (WP29 250 / rev1 σελίδα 12), το χρονικό
σημείο κατά το οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θεωρείται
πως έλαβε «γνώση» μίας παραβίασης, και από το οποίο και
έπειτα ξεκινάει να «τρέχει» η προθεσμία 72 ωρών για την
γνωστοποίηση του περιστατικού στην ΑΠΔΠΧ, ταυτίζεται με
την στιγμή κατά την οποία ο εν λόγω υπεύθυνος επεξερ-

γασίας έχει εύλογο βαθμό βεβαιότητας ότι έχει προκύψει
περιστατικό ασφάλειας το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να
τεθούν σε κίνδυνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Κατόπιν εξακρίβωσης των ανωτέρω, ακολουθεί η ενδελεχής
έρευνα του περιστατικού. Σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό να συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες,
που σχετίζονται με το περιστατικό, από τα αρχεία και τα
συστήματα ασφαλείας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και να
αξιολογηθούν οι κίνδυνοι για τα φυσικά πρόσωπα οι οποίοι
απορρέουν από την παραβίαση (πιθανότητα μηδενικού κινδύνου / κίνδυνος / υψηλός κίνδυνος).
Η αξιολόγηση των κινδύνων για τα φυσικά πρόσωπα κρίνεται
ιδιαίτερης σημασίας κατά την αντιμετώπιση του περιστατικού
καθώς, ανάλογα με το ύψος του κινδύνου, ο οργανισμός
μπορεί να οφείλει να προχωρήσει σε γνωστοποίηση του
περιστατικού στην ΑΠΔΠΧ (αν η παραβίαση ενδέχεται να
επιφέρει κίνδυνο) ή και ανακοίνωσης του περιστατικού στα
επηρεαζόμενα φυσικά πρόσωπα (αν η παραβίαση ενδέχεται
να επιφέρει υψηλό κίνδυνο). Αντιθέτως, αν η παραβίαση κριθεί πως έχει μηδενικό κίνδυνο, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας
δεν έχει υποχρέωση γνωστοποίησης ή ανακοίνωσης, και σε
αυτές τις περιπτώσεις αρκεί η λήψη άμεσων ενεργειών για
την κάλυψη της ευπάθειας που εντοπίστηκε, η εσωτερική
γραπτή τεκμηρίωση της αξιολόγησης των κινδύνων και της
συνολικής αντιμετώπισης του περιστατικού, καθώς και επαναξιολόγηση των κινδύνων σε δεύτερο χρόνο αν εντοπιστούν
μεταγενέστερα στοιχεία που δύνανται να επηρεάσουν το
αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Βασικοί παράγοντες αξιολόγησης
κινδύνων
Βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν
κατά την αξιολόγηση των κινδύνων είναι:
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• Το είδος της εξεταζόμενης παραβίασης
• Η φύση, η ευαισθησία και ο όγκος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επηρεάζονται
• Η ευκολία ταυτοποίησης των επηρεαζόμενων προσώπων
• Η σοβαρότητα των συνεπειών για τα πρόσωπα
• Τα ειδικά χαρακτηριστικά του προσώπου (π.χ. ανήλικοι)
• Τα ειδικά χαρακτηριστικά του υπευθύνου επεξεργασίας
δεδομένων
• Ο αριθμός των επηρεαζόμενων προσώπων
Σε αυτό το σημείο, είναι χρήσιμο να αναφερθεί πως οι,
υπό διαβούλευση, κατευθυντήριες γραμμές 01/2021 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB) θα
προσφέρουν, αφού κυρωθούν, χρήσιμα παραδείγματα ορθής
αξιολόγησης των κινδύνων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων (π.χ. ransomware
attacks, κλοπή κρυπτογραφημένων υλικών κ.λπ.).
Ταυτόχρονα με την ως άνω διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας να λάβει μέτρα και να
επιδιώξει τον άμεσο περιορισμό του συμβάντος και των
αποτελεσμάτων του, λαμβάνοντας υπόψιν τους κινδύνους
τους οποίους αξιολογεί.
Στη συνέχεια, ανάλογα με τον βαθμό του κινδύνου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να έχει την έννομη υποχρέωση να
γνωστοποιήσει την παραβίαση στην ΑΠΔΠΧ ή και να ανακοινώσει την παραβίαση στα επηρεαζόμενα φυσικά πρόσωπα.
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί ως προς
την γνωστοποίηση πως αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί
σταδιακά αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει αξιολογήσει ακόμα το σύνολο των πληροφοριών και το μέγεθος
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του αντικτύπου της παραβίασης.
Σε ό,τι αφορά στην ανακοίνωση προς τα φυσικά πρόσωπα,
όταν αυτή απαιτείται, θα πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα
και να είναι συγκεκριμένη και κατανοητή. Άλλωστε, ο κύριος
στόχος της ανακοίνωσης στα φυσικά πρόσωπα είναι η παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τις ενέργειες
στις οποίες θα πρέπει να προβούν για να προστατευτούν από
πιθανά αρνητικά αποτελέσματα της παραβίασης.
Το τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό βήμα αυτής της περιπέτειας είναι η καταγραφή / συγγραφή αναφοράς του
συμβάντος από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ανεξάρτητα
από την έκβασης της έρευνας. Η καταγραφή του τρόπου
αντιμετώπισης του συμβάντος και της λογικής πίσω από της
αποφάσεις που ελήφθησαν είναι απαραίτητες τόσο για την
εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης αρχείων παραβιάσεων
(άρθρο 33 παράγραφος 5 GDPR) όσο και για την συνεχή
βελτίωση του συστήματος συμμόρφωσής του.

Εν κατακλείδι
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η ορθή και επιτυχημένη αντιμετώπιση ενός περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων από έναν οργανισμό αποτελεί πολλές φορές
εξίσου μεγάλη πρόκληση με την επιτυχημένη πρόληψη των
περιστατικών αυτών, ενώ δύναται να αποτελέσει απόδειξη
των συνεχών προσπαθειών συμμόρφωσης ενός υπεύθυνου
επεξεργασίας.
Συνεπώς, είναι απολύτως απαραίτητο οι υπεύθυνοι επεξεργασίας να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι και να έχουν
εξασφαλίσει, μέσω πολιτικών / διαδικασιών και σχετικών
εκπαιδεύσεων, την ύπαρξη ενός οργανωμένου πλάνου
αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.
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Την ανάγκη να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο
που διέπει τα έργα πληροφορικής σε Ελλάδα και Ευρώπη
καθώς πολλές φορές ο χρόνος που μεσολαβεί από την
προκήρυξη του έργου μέχρι την παράδοσή του φτάνει τα
τέσσερα ή πέντε χρόνια και ενώ στο διάστημα που έχει
μεσολαβήσει έχουν συμβεί πάρα πολλές τεχνολογικές
αλλαγές, ανέδειξε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης σε διαδικτυακή
συζήτηση με την υφυπουργό στη Γερμανική Καγκελαρία Εντεταλμένη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης σε θέματα
Ψηφιακής Πολιτικής Dorothee Baer. Ο Έλληνας υπουργός
ανέφερε πως στο πλαίσιο της Ε.Ε. είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από τις βέλτιστες πρακτικές αλλά και από τα λάθη,
σχολιάζοντας πως τις προηγούμενες δεκαετίες η Ελλάδα
είχε μεν κείμενα στρατηγικής για την ψηφιακή τεχνολογία
αλλά όχι κείμενα υλοποίησης. Η προσέγγιση που ακολουθεί
το υπουργείο, ανέφερε, βασίζεται στην ανάπτυξη λύσεων
που υλοποιούνται γρήγορα και λειτουργούν σωστά, ενώ
ως κύρια δομικά στοιχεία περιέγραψε το gov.gr, τα ανοικτά
δεδομένα, την Ψηφιακή Ακαδημία και το 5G. «Ξέρουμε
πολύ καλά τι χρειάζεται η χώρα για να αλλάξει επίπεδο»
σχολίασε. Αναφερόμενος στον διαγωνισμό για τις άδειες
5G, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο για «ένα εξαγώγιμο
παράδειγμα πολιτικής. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με
δημοπράτηση αδειών σε τέσσερις συχνότητες, ενώ το 25%
του τιμήματος που εισπράχθηκε αποτελεί κεφάλαιο του ταμείου “Φαιστός” που θα επενδύει σε επιχειρήσεις προϊόντα
και υπηρεσίες. Η δημιουργία του ταμείου αποτελεί κυρίαρχη
καινοτομία δεδομένου άλλωστε ότι τα μεγαλύτερα οφέλη

για τη χώρα από το 5G θα έρθουν από την ανάπτυξη των
προϊόντων και των υπηρεσιών», σημείωσε. Σχετικά με την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, όπως αυτή της Microsoft,
ο υπουργός υπογράμμισε πως το πρώτο βήμα είναι να χτίσει
κανείς αξιοπιστία. Συμπλήρωσε επιπλέον ότι υπάρχουν σε
εξέλιξη συζητήσεις και με άλλους μεγάλους παίκτες του
χώρου της τεχνολογίας για ενδεχόμενες επενδύσεις στη
χώρα μας. Σε ερώτηση σχετικά με τα έργα πληροφορικής
που έχει συμπεριλάβει η Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο
Υπουργός σημείωσε την αισιοδοξία του ότι τόσο ελληνικές
όσο και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα ενδιαφερθούν για να τα
υλοποιήσουν. «Το ψηφιακό κράτος μειώνει τις ανισότητες και
βοηθά στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των χρημάτων
των φορολογουμένων. Ένα κράτος που μετρά τις δραστηριότητές του γνωρίζει και πού πρέπει να κινηθεί, ποιες
υπηρεσίες να αναπτύξει και πού να δώσει προσοχή. Δεδομένου ότι σε μεγάλο βαθμό πρακτικές όπως η τηλεργασία θα
μείνουν και μετά το τέλος της πανδημίας, η Ελλάδα μπορεί
να ωφεληθεί λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της
γεωγραφικής της θέσης. Δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες
μας έφυγαν από τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια αλλά τώρα
με το Ταμείο Ανάκαμψης και τις επενδύσεις που αναμένεται
να γίνουν στη χώρα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη προοπτική επιστροφής τους», σημείωσε. Η εκδήλωση στην οποία
συμμετείχαν ο κ. Πιερρακάκης και η κα. Baer είχε τίτλο «Το
μέλλον της Ευρώπης είναι ψηφιακό - Βέλτιστες πρακτικές
από Ελλάδα και Γερμανία» και διοργανώθηκε από τα Ιδρύματα Konrad Adenauer και Hanns Seidel με συντονίστρια τη
δημοσιογράφο Μαριάννα Σκυλακάκη.
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info-κωμ-ικά
@water: Αν και δεν τολμάμε να το κάνουμε
στο δικό μας, σίγουρα μας αρέσει να βλέπουμε
smartphones να υποβάλλονται σε σκληρές
δοκιμασίες. Ένας youtuber πήρε το Samsung
Galaxy S21 και το βύθισε σε ένα ενυδρείο. Η
συσκευή μέτρησε δύο εβδομάδες συνεχούς
λειτουργίας σε βάθος 50 εκατοστών! Άρα την
επόμενη φορά που θα πέσει ένα ποτήρι νερό
πάνω του… ούτε καν να ανησυχήσετε.

Γιώργος Χατζηγεωργίου
Συνιδρυτής &
Διευθύνων Σύμβουλος, Skroutz

Σε νέα εποχή εισήλθε η Skroutz με την απόφαση της ηγετικής ομάδας να
εξαγοράσει την SendX. Η απόκτηση της εταιρείας ταχυμεταφορών διευρύνει
τις δυνατότητες της εταιρείας, μέσα από την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της. Πλέον μπορεί να καλύπτει το «last mile» που αφορά στην παράδοση
των παραγγελιών στους καταναλωτές. Έναν τομέα που απασχολεί έντονα τους
παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και τα
προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια των δυο lockdown. Η SendX,
η οποία διατηρεί στόλο με 130 μηχανάκια και 10 βαν και διακινεί πάνω από
2.000 παραγγελίες την ημέρα θα εξυπηρετεί παραγγελίες και εκτός Αττικής.
«Το Skroutz εισέρχεται πλέον σε μία νέα εποχή στην οποία πρωτοστατεί η
ολοκληρωμένη εμπειρία του καταναλωτή από τα πρώτα βήματα με την είσοδο
στην πλατφόρμα, την αναζήτηση προϊόντων από αξιόπιστους συνεργάτες, τις
ασφαλείς και ευέλικτες συναλλαγές και τέλος την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στον καταναλωτή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Συνιδρυτής & Διευθύνων
Σύμβουλος της Skroutz, Γιώργος Χατζηγεωργίου.
Η Skroutz, μετά και την είσοδο του CVC στο μετοχικό της κεφάλαιο, έχει προχωρήσει σε σειρά δυναμικών κινήσεων, ενώ για τη φετινή χρονιά δρομολογεί
την πρόσληψη τουλάχιστον 200 νέων εργαζομένων σε όλους τους τομείς της.
Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου κατέχει Master’s στην Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Έχει εργαστεί ως
Senior Software Developer στην εταιρεία Sparks, όπως επίσης ως Senior Web
Developer στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Το 2004 ίδρυσε τη Skroutz μαζί με
τον Γιώργο Αυγουστίδη και τον Βασίλη Δήμο.
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@versus: Το ξέρετε βέβαια ότι στην Αμερική
τα smartphones της Samsung κυκλοφορούν
με Snapdragon ενώ στην Ευρώπη με Exynos.
Το ερώτημα κάθε φορά είναι ποια έκδοση έχει
τις καλύτερες επιδόσεις. Φυσικά και τα δύο
chipsets είναι κορυφαία, αλλά οι μετρήσεις στα
πιο γνωστά mobile benchmarks δείχνουν ότι
σε γενικές γραμμές το Exynos υπερτερεί σε
μικρό ποσοστό.
@reality: Όλο και πληθαίνουν οι φήμες περί
headset εικονικής πραγματικότητας από την
Apple. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες, λένε ότι
θα ενσωματώνει δύο οθόνες 8K, κάτι που
αυξάνει το κόστος του στα 3.000 δολάρια!
Επίσης γίνεται λόγος ότι μπορεί να το δούμε
σε εμπορική κυκλοφορία μέσα στο 2022.
@seven: Η αυτονομία παραμένει πάντα ένα
θέμα ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων για ένα
smartphone, και το Samsung Galaxy F62 το
παίρνει όσο σοβαρά γίνεται. Η μπαταρία της
συσκευής έχει χωρητικότητα 7.000 mAh, κάτι
που την κάνει να μοιάζει με… powerbank!
@face: Ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό
φέρνει η έκδοση 14.5 του iOS. Το FaceID
θα υποστηρίζει την αναγνώριση προσώπου,
ακόμα και όταν φοράτε μάσκα! Σαν δικλείδα
ασφαλείας, αυτό το χαρακτηριστικό θα
λειτουργεί μόνο αν έχετε και Apple Watch, το
οποίο να βρίσκεται κοντά στο κινητό.
@mobile: Τέλος έβαλε ο πρόεδρος της
Huawei στις φήμες που ήθελαν την εταιρεία
να πουλάει το mobile τμήμα της. Επίσης, στο
πλαίσιο των δηλώσεων του, προσπάθησε να
αποφορτίσει την κατάσταση με την Αμερική,
εκφράζοντας την υποστήριξη του στον Joe
Biden, αλλά και εκθειάζοντας το iPhone 12 και
την πορεία της Apple.

