How To: όλες οι εφαρμογές που θέλετε στο Huawei smartphone σας με ένα κλικ!
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EDITORIAL
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Black Friday
για να δούμε…
άσπρη μέρα!
Πολύ δυναμικά «μπήκε» η σεζόν, καθώς όλοι προσπαθούν να
ανακτήσουν το χαμένο έδαφος, μετά από σχεδόν 2 χρόνια πανδημίας,
αλλά και να... προλάβουν τον «βαρύ» χειμώνα που έρχεται. Μπορεί
να ακουστεί υπερβολικό, αφού δεν έχουμε ξεπεράσει το υγειονομικό
πρόβλημα, αλλά η επόμενη κρίση είναι τρισυπόστατη και αφορά στην
οικονομία, στην τεχνολογία και στην ενέργεια. Οι ανατιμήσεις σε κάθε
είδους προϊόν και αγαθό ήδη γίνονται εμφανέστατες, με άμεση επίδραση
στην «τσέπη» του καταναλωτή. Αυτό ίσως πλήξει ανεπανόρθωτα
την αγορά, η οποία μόλις είχε ξεκινήσει να «σηκώνει κεφάλι» και να
ανακάμπτει.
Οι συνεχιζόμενες ελλείψεις σε ημιαγωγούς οδηγούν τους κατασκευαστές
κάθε τεχνολογικού προϊόντος σε απόγνωση. Απέλπιδες προσπάθειες
γίνονται για την επαναχρησιμοποίηση chips μέσω της ανακύκλωσης
παλιών συσκευών, οι οποίες, πλέον, αποκτούν αξία! Το μεταφορικό
κόστος, ιδίως από την Κίνα, έχει αυξηθεί 5 έως 10 φορές τουλάχιστον
και φυσικά μετακυλίεται στον τελικό αγοραστή, σε μεγάλο βαθμό.
Τη «χαριστική βολή» δίνει το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας, για
βιομηχανίες, επιχειρήσεις αλλά και απλούς καταναλωτές. Το κλίμα
αβεβαιότητας που ήδη διαμορφώνεται, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε
ασφαλείς προβλέψεις για τα επόμενα τρίμηνα. Απλώς, προσπαθούμε να
παραμείνουμε αισιόδοξοι! Πάντως, αν προγραμματίζετε ακριβές αγορές,
καλύτερα να βιαστείτε... Ποιος ξέρει που θα φτάσουν οι τιμές σε λίγους
μήνες; Και κυρίως, ποιος ξέρει αν η συσκευή που έχετε βάλει στο μάτι θα
είναι διαθέσιμη την Black Friday ή στη Χριστουγεννιάτικη αγορά…
Τα νερά στην αγορά «τάραξε» η Cosmote με την πρώτη digital κινητή
στην Ελλάδα, την Cosmote Neo. Στο πνεύμα της ψηφιοποίησης της
εποχής η Neo θα επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν τα πάντα μέσω

του MyCosmote App στο κινητό τους. Από την ενεργοποίηση του
προγράμματος, τη διακοπή του (χωρίς χρέωση και δεσμεύσεις), μέχρι
και το καθετί που αφορά στον χρόνο ομιλίας τους, τα GB τους και τις
λοιπές λειτουργίες, όλα θα γίνονται μέσω του smartphone. Προφανώς,
απευθύνεται περισσότερο στους νέους και πιο εξοικειωμένους με
την τεχνολογία, αφού δίνει σαφή έμφαση στα data και το mobile
Internet, που ενδιαφέρουν αρκετούς χρήστες περισσότερο από το
χρόνο ομιλίας και τα SMS. Μάλιστα, κάθε νέος χρήστης θα παίρνει
δώρο 100GB! Μένει να δούμε πως θα επηρεάσει η Neo τα «pools»
συνδέσεων κάρτας και καρτοσυμβολαίου, ιδίως του What’s Up που
είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις τάξεις των νέων σε ηλικία χρηστών. Από
κοντά ήρθε και η ΕΟΝ, η πλατφόρμα της Nova, που φιλοδοξεί να
διπλασιάσει το penetration της συνδρομητικής και με 10 ευρώ το μήνα
-λιγότερα και από το Netflix αν εννοείτε- να εξαφανίσει την πειρατεία.
Ξεκίνησαν και οι προσφορές για την υλοποίηση του (UFBB) συνολικού
προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτείται από το τρέχον
ΕΣΠΑ (2014-2020) με 300 εκατ. ευρώ και πλέον το χρονικό περιθώριο
για την υλοποίησή του είναι ασφυκτικό (μέχρι το τέλος του 2023). ΟΤΕ
και Grid Telecom - Τέρνα Ενεργειακή θα μοιραστούν 7 LOTs μικρού
εμπορικού ενδιαφέροντος, για τη δημιουργία 750.000 συνδέσεων
ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε
1Gbps. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικότατη η προσφορά broadband
συνδέσεων σε «άγονες» περιοχές της χώρας, αλλά δεν πρέπει να
ξεχνάμε και τα εκατομμύρια συνδρομητών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
που εξακολουθούν να υποφέρουν με μονοψήφιες ταχύτητες... Οι νέες
συσκευές της Apple κυριάρχησαν στην ειδησεογραφία τις τελευταίες
εβδομάδες, ενώ οι προπαραγγελίες για τα iPhone 13 «τρέχουν» ήδη
και στην Ελλάδα. Διαψεύδοντας τα όσα γράφονταν εδώ και μήνες, το
“mini” μοντέλο παραμένει στην γκάμα, συνεχίζοντας να αποτελεί μια πιο
προσιτή επιλογή και για όσους θέλουν μια «μικρή το δέμας» συσκευή
στο χέρι τους. Το εντυπωσιακό είναι πως η Apple ξεπέρασε τον εαυτό
της με το A15 Bionic chipset των νέων μοντέλων, οι επιδόσεις του
οποίου κάνουν ακόμα και τις Android ναυαρχίδες να «χλωμιάζουν».
Αν μη τι άλλο, οι κάτοχοι των iPhone 13 θα τις απολαύσουν και με το
παραπάνω... Η Huawei επιστρέφει δυναμικά στα mobiles και το κάνει
με εμφατικό τρόπο, όπως θα διαπιστώσετε τις επόμενες μέρες! Οι
συσκευές της παραμένουν χωρίς τις υπηρεσίες της Google, βέβαια, ενώ
το Harmony OS 2.0 έχει φθάσει σε αρκετά ώριμο επίπεδο. Μάλιστα,
άρχισαν να το δέχονται ακόμα και παλαιότερες ναυαρχίδες της εταιρείας,
δείχνοντας το commitment της σε αυτό το στόχο. Για την ώρα πάντως,
απολαμβάνουμε την καθημερινότητα με το Huawei MatePad 11, που
αποδεικνύεται ένα εξαιρετικό εργαλείο για κάθε περίσταση!
Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι εταιρείες αλλά και οι αλυσίδες ετοιμάζονται
ενόψει της Black Friday, αλλά και της αγοράς των Χριστουγέννων.
Με κρίση ή χωρίς κρίση, με μετρητά, πιστωτική ή με δόσεις, όλοι
φιλοδοξούν να σας προσφέρουν την καλύτερη πρόταση, για να
προσελκύσουν το βαλάντιό σας. Stay tuned, τα καλύτερα έρχονται!
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Κώστας Νόστης
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Η
Οθόνες
Όποιο σενάριο χρήσης και να έχετε κατά
νου, οι δύο Dynamic AMOLED 2X οθόνες
του Samsung Galaxy Z Fold3 θα σας
υπερκαλύψουν, με ομαλότατο 120Hz
ρυθμό ανανέωσης!

Κάμερες
Οι συνολικά 5 κάμερες του Samsung
Galaxy Z Fold3 βρίσκονται... σε κάθε
πλευρά της συσκευής, έτσι ώστε να
είστε διαρκώς έτοιμοι για λήψεις και να
βλέπετε ό,τι «βλέπουν» σε μια από τις
δύο οθόνες!

Επιδόσεις
Το Snapdragon 888 chipset με 5G
συνδεσιμότητα προσφέρει εξαιρετικές
επιδόσεις σε συνδυασμό με 12GB
RAM και 256 ή 512GB ταχύτατου
αποθηκευτικού χώρου UFS 3.1!

Ανθεκτικότητα
και ποιότητα κατασκευής
Ο μηχανισμός αναδίπλωσης του Samsung
Galaxy Z Fold3 δεν θα «κουραστεί» ακόμα
και μετά από πολλά χρόνια χρήσης, ενώ
το υπερ-ανθεκτικό κρύσταλλο και το
αλουμινένιο frame σας προσφέρουν μια
αίσθηση «σιγουριάς» και ασφάλειας!
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Samsung «πίστεψε»
εξαρχής στο όραμα των
foldables και μετά από δύο
επιτυχημένες προσπάθειες,
το Samsung Galaxy Z Fold3
έρχεται να συμπυκνώσει
την εμπειρία και την τεχνογνωσία της σε μια
συσκευή με εξαιρετική σχεδίαση και μοναδικές
δυνατότητες χρήσης και παραγωγικότητας! Το
Samsung Galaxy Z Fold3 θυμίζει ένα τυπικό
high-end smartphone, όσο είναι «διπλωμένο». Με Dynamic AMOLED 2X οθόνη των
6,2” και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, μπορείτε
να το χρησιμοποιήσετε με την ίδια ευκολία και
άνεση που θα χρησιμοποιούσατε οποιοδήποτε
άλλο smartphone. Όταν χρειαστείτε, όμως, μια
μεγάλη επιφάνεια εργασίας, ικανή να «χωρέσει» πολλά ανοικτά παράθυρα ταυτόχρονα ή
απλώς να προβάλλει σε full-screen mode ένα
video, μια ταινία, ένα game, τότε απλώς...το
ξεδιπλώνεται και η μαγεία ξεκινάει! Αποκαλύπτεται η αναδιπλούμενη Dynamic AMOLED 2X
οθόνη των 7,6” με 120Hz ρυθμό ανανέωσης,
HDR10+ και 1.200 nits μέγιστης φωτεινότητας,
η οποία υποστηρίζει άψογα και το νέο S Pen
της Samsung! Έτσι, μπορείτε να επιδοθείτε σε
ατελείωτο multi-tasking, με έως και 3 ανοικτά
παράθυρα/apps ταυτόχρονα, να σχεδιάσετε,
να κρατήσετε σημειώσεις και ό,τι άλλο θέλετε.
Επιπλέον, η αναδιπλούμενη οθόνη επιτρέπει
την επιτραπέζια χρήση του Samsung Galaxy Z
Fold3, ως... mini-laptop, με μια εφαρμογή να
τρέχει στο άνω μισό (π.χ. παρουσίαση, video
call) και ένα βοηθητικό layout στο κάτω μισό
(π.χ. virtual keyboard, σημειωματάριο κ.λπ.).
Η φαντασία σας είναι το όριο με το Samsung
Galaxy Fold3 και οι δυνατότητές του είναι
πραγματικά απεριόριστες! Η συσκευή είναι έχει
πιστοποίηση IPX8, ενώ το Gorilla Glass Victus
καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της, εκτός του
αλουμινένιου πλαισίου με το εξαιρετικό φινίρισμα. Το One UI 3.1 έχει διαμορφωθεί ειδικά
για να εκμεταλλεύεται τις αρετές του Samsung
Galaxy Z Fold3 και το Qualcomm Snapdragon
888 5G εξασφαλίζει κορυφαίες επιδόσεις σε
κάθε σενάριο χρήσης. Το Samsung Galaxy Z
Fold3 διαθέτει όχι τρεις, ούτε τέσσερις αλλά
συνολικά πέντε κάμερες, για να καλύψει κάθε
ανάγκη σας! Η κύρια, τριπλή κάμερα περιλαμβάνει τηλεφακό και ultra-wide φακό, έχει
DPPDAF και OIS για άψογη σταθεροποίηση
και γρήγορη εστίαση. Επιπλέον, υποστηρίζει
HDR10+ και λήψη 4K video στα 60FPS. Μια
4MP selfie κάμερα μέσα στην «μεγάλη» οθόνη
του Samsung Galaxy Z Fold3 φροντίζει για τις
video κλήσεις σας χωρίς να διαταράσσει την
συνέχεια του panel. Τέλος, μια 10MP cover
camera στην εξωτερική οθόνη επιτρέπει selfies
και video κλήσεις χωρίς να ξεδιπλώσετε καν τη
συσκευή! Όσο για την αυτονομία, η μπαταρία
των 4.400mAh επαναφορτίζεται γρήγορα στα
25W, με υποστήριξη ασύρματης και αντίστροφης ασύρματης φόρτισης.

HOT SPOT

myHealth app

Η «Άυλη Συνταγογράφηση» στο κινητό από τον Όμιλο ΟΤΕ
Την εφαρμογή myHealth, μέσω της οποίας οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στο υγειονομικό τους προφίλ από το κινητό τηλέφωνο,
υλοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ σε συνεργασία με τη Byte Computer για λογαριασμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής
Ασφάλισης (Η.ΔΙ.ΚΑ). Το νέο mobile app επιτρέπει στον πολίτη να βλέπει και να διαχειρίζεται από το κινητό του τις φαρμακευτικές
συνταγές, τα παραπεμπτικά για εξετάσεις και τις ιατρικές βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί με την «άυλη συνταγογράφηση», εύκολα,
γρήγορα και με ασφάλεια, ενώ σύντομα θα εμπλουτιστεί και με νέα ιατρικά στοιχεία. Η εφαρμογή είναι το επόμενο βήμα του
πολυδιάστατου έργου της ηλεκτρονικής και άυλης συνταγογράφησης, που έχει υλοποιηθεί με τη συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ.
Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις στο κινητό τους (push notifications) για κάθε νέα συνταγή
ή παραπεμπτικό για εξέταση που εκδίδεται στον ΑΜΚΑ τους, να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για φάρμακα που
λαμβάνουν ή έχουν λάβει, καθώς και σε σημειώσεις του γιατρού. Παράλληλα, παρέχεται ιστορικό με όλες τις συνταγές φαρμάκων και
παραπεμπτικών που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από 1/1/2012. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα
στους γονείς να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν τις άυλες συνταγές και τα παραπεμπτικά των έμμεσων ασφαλισμένων μελών της
οικογένειας, δηλ. των ανήλικων παιδιών.
`
Η αρχική εγγραφή στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και με καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (ΟΤP-One Time
Password) που αποστέλλεται σε πιστοποιημένο κινητό τηλέφωνο του πολίτη. Μετά την αρχική εγγραφή, η είσοδος στην εφαρμογή
από έξυπνες κινητές συσκευές γίνεται γρήγορα και με ασφάλεια, με χρήση βιομετρικών στοιχείων ή/και προσωπικών κωδικών.
Προαπαιτούμενο για τη χρήση της, είναι η εγγραφή στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
ehealth.gov.gr.
Το myHealth App υλοποιήθηκε μέσω της Συμφωνίας–Πλαίσιο που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Η.ΔΙ.ΚΑ και την ένωση ΟΤΕ–BYTE
και βασίστηκε σε τεχνολογίες και υπηρεσίες διαθέσιμες στο Oracle Cloud Infrastructure. H εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε
από την ένωση, σε συνεργασία με την Oracle Ελλάδος και τις εταιρείες SIGMASOFT και DATAMED.

Διαθέσιμη
σε όλα τα mobiles

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη
δωρεάν, για Αndroid και ΙΟS
κινητές συσκευές. Ήδη, πάνω
από 100.000 πολίτες έχουν
“κατεβάσει” και χρησιμοποιούν
το myHealth app.

Ατομικός Ηλεκτρονικός
Φάκελος Υγείας

Στόχος είναι η εφαρμογή να
εμπλουτίζεται με νέες λειτουργικότητες,
ώστε να εξελιχθεί σε έναν πλήρη
«Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας»
για τους πολίτες, με το οποίο θα έχουν
πρόσβαση σε όλες τις υγειονομικές
πληροφορίες που τους αφορούν.

10 KT ΝΟΕ 2021

B l u e t o o t h

VOX 55

VOX 10
MAGNETO

VOX 5

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

HOT SPOT

Ανθεκτικότητα

Το ειδικά κατασκευασμένο
«σκληροτράχηλο» κάλυμμα
του Nokia T20 παρέχει επιπλέον
προστασία εφαρμόζοντας
τέλεια στη συσκευή. Ακόμη, το
αναδιπλούμενο κάλυμμα του
το διατηρεί σαν καινούργιο,
χωρίς φυσικά να χάνει την
προσαρμοστικότητα του.

Ενημερώσεις ασφάλειας
και λογισμικού

Όπως ισχύει σε όλα τα Nokia κινητά,
οι χρήστες θα απολαμβάνουν δύο
χρόνια αναβαθμίσεων του λειτουργικού
συστήματος, όπως και τα τρία χρόνια
μηνιαίων αναβαθμίσεων ασφαλείας για
προστασία ενάντια στις τελευταίες απειλές.

Nokia T20

Σχεδιασμένο να αντέχει στο χρόνο!
Η HMD Global, η αντιπρόσωπος εταιρεία των κινητών τηλεφώνων Nokia, ανακοίνωσε το νέο tablet Nokia T20.
Το νέο Nokia T20 είναι σχεδιασμένο με την ίδια Σκανδιναβική φιλοσοφία των Nokia κινητών, με ένα λιτό και εκλεπτυσμένο
σχεδιασμό, του οποίου κάθε λεπτομέρεια, γωνία και φινίρισμα επιφάνειας δημιουργήθηκε με γνώμονα την ευχρηστία. Η συμπαγής
μεταλλική κατασκευή του και το εξευγενισμένο πλαίσιο οθόνης 3D συνδέουν τέλεια τη μεγάλη οθόνη στο λεπτό μεταλλικό σκελετό
και εγγυόνται ότι το Nokia T20 να μπορεί να αντέξει και να ανταποκριθεί σε κάθε περίσταση.
Ποιος θέλει να αισθάνεται εξαρτημένος από το φορτιστή του; Ελευθερωθείτε από το καλώδιο σας με τη μεγάλης διάρκειας
μπαταρία 8200mAh που επιτρέπει σερφάρισμα στο διαδίκτυο έως και 15 ώρες, διαδικτυακές συσκέψεις έως και 7 ώρες ή ακόμη
και 10 συνεχόμενες ώρες απόλαυσης ταινιών και σειρών με όλη την οικογένεια. Το Nokia T20 διαθέτει ακόμη λειτουργία γρήγορης
φόρτισης, για να διακόπτετε τη χρήση του όσο το δυνατό λιγότερο.
Είτε απολαμβάνετε το τελευταίο επεισόδιο της αγαπημένης σας σειράς, είτε σπάτε το προσωπικό σας ρεκόρ σε κάποιο παιχνίδι,
οι λεπτομέρειες της 2K οθόνης του Nokia T20 σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν. Με την αυξανόμενη τάση στην πραγματοποίηση
βίντεο κλήσεων, το Nokia T20 είναι πανέτοιμο να σας υποστηρίξει, από σημαντικές εταιρικές διαδικτυακές συναντήσεις έως και
σε διαδικτυακά quiz που κόβουν την ανάσα. Το Nokia T20 διαθέτει επίσης πιστοποίηση “blue light”, για πολύωρη χρήση, μη
επιβλαβή στα μάτια σας.
Ευχαριστηθείτε το χρόνο χαλάρωσής σας ακούγοντας ηχογραφημένα βιβλία για παιδία, ή την αγαπημένη σας playlist, με την
εκπληκτική ποιότητα ήχου του Nokia T20. Χάρη στα stereo μικρόφωνα του OZO Playback, θα μπορέσετε να ακούσετε κάθε
λεπτομέρεια και να αφεθείτε ελεύθερα σε μια μαγική μουσική εμπειρία. Με τα Dual-Band μικρόφωνα, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι
θα ακούγεστε καθαρά ακόμη και όταν ο θόρυβος του περιβάλλοντος που βρίσκεστε δεν το επιτρέπει, λέγοντας αντίο σε εκφράσεις
όπως «Με ακούς τώρα;».
Καθώς ο κόσμος προτιμά όλο και μικρότερα gadgets, η Micro σειρά είναι εδώ για να απαντήσει στις ανάγκες του. Η μοναδική
τεχνολογία φόρτισης επιτρέπει στα αξεσουάρ αυτά να έχουν μικρό μέγεθος ώστε να ταιριάζουν άνετα σε όλα τα αυτιά, έχοντας
παράλληλα πάνω από εννέα ώρες διάρκεια μπαταρίας. Μαζί με την εξαιρετικά λεπτή θήκη φόρτισης που προσφέρει επιπλέον 18
ώρες ακρόασης, η συμπαγής μορφή τους συνδυάζεται τέλεια με την εξαιρετική ποιότητα ήχου χωρίς συμβιβασμούς.
Το Nokia T20 θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από τις αρχές του 2022 σε χρώμα μπλε με μνήμη RAM 4GB και χωρητικότητα 64GB
στην τιμή €229,90 για το Wifi Version και €249,90 για το LTE Version.
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D-Link EAGLE PRO AI Wi-Fi 6 Smart Router
Η D-Link, παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες δικτύωσης και συνδεσιμότητας, ανακοινώνει τον ολοκαίνουργιο δρομολογητή
R15 Eagle Pro AI AX1500. Το νέο προϊόν συνδυάζει την τελευταία τεχνολογία Wi-Fi 6 με την τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας
απίστευτη κάλυψη και ταχύτητα Wi-Fi, καθώς και ένα συνεχώς βελτιστοποιημένο δίκτυο, ιδανικό για οικιακή χρήση και μικρές
επιχειρήσεις.
Ο νέος δρομολογητής «R15 Eagle Pro AI AX1500» προσφέρει ασύρματες ταχύτητες τεχνολογίας dual-band έως και 1,500
Mbps, παρέχοντας Wi-Fi υψηλής ταχύτητας με αυξημένο εύρος σήματος, αξιοπιστία και κάλυψη έως και 320 τετραγωνικά μέτρα.
Εξασφαλίζοντας μία Wi-Fi εμπειρία πιο τέλεια από ποτέ, ο νέος δρομολογητής «R15 Eagle Pro AI AX1500» αποτελεί ιδανική
λύση για όσους επιθυμούν σταθερό Wi-Fi με σχεδόν μηδενικές παρεμβολές.Συνδυάζοντας την Wi-Fi 6 τεχνολογία με την τεχνητή
νοημοσύνη, το «R15» προσφέρει 1024 QAM, MU-MIMO, και OFDMA για ενισχυμένη ταχύτητα, εύρος και αποτελεσματικότητα
δικτύου. Η ενσωματωμένη λειτουργία «AI Wi-Fi Optimiser» αναζητά συνεχώς κανάλια Wi-Fi με τις μικρότερες παρεμβολές,
στοχεύοντας να προσφέρει πάντα την καλύτερη δυνατή σύνδεση. Ταυτόχρονα, το «AI Wi-Fi Optimiser» δίνει προτεραιότητα στην πιο
«σημαντική» χρήση του διαδικτύου (τη δεδομένη στιγμή) για βέλτιστη διαδικτυακή εμπειρία και σταθερότητα δικτύου.
Η ρύθμιση και εγκατάσταση του νέου δρομολογητή της D-Link είναι πολύ εύκολη. Προσφέρει μέχρι και τη δυνατότητα δημιουργίας
εκτεταμένου πλέγματος Wi-Fi, με τη χρήση του Mesh Extender EAGLE PRO AI (E15) ή των Συστημάτων Mesh (M15-2 and M15-3),
διαθέσιμα το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Η λειτουργία «AI Mesh Optimiser» που παρέχει, θα ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των
κόμβων του πλέγματος μέσω της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας μια αξιόπιστη και γρήγορη σύνδεση Wi-Fi.
Η διαχείριση του Wi-Fi γίνεται ευκολότερη από ποτέ με την ενσωματωμένη λειτουργία «AI Assistant», η οποία ελέγχει συνεχώς το
δίκτυο και παρακολουθεί τη χρήση των δεδομένων, στέλνοντας προτάσεις και εβδομαδιαίες αναφορές βελτίωσης στην εφαρμογή
EAGLE PRO AI.

Γονικός έλεγχος

Η λειτουργία «AI Parental
Control» προσφέρει στους
χρήστες τη δυνατότητα να
ελέγχουν την διαδικτυακή
δραστηριότητα των παιδιών τους
-εξασφαλίζοντας με αυτόν τον
τρόπο την ασφάλειά τους.

Google Assistant & Amazon Alexa

Ο νέος δρομολογητής «R15» είναι συμβατός με «Google
Assistant» και «Amazon Alexa», επιτρέποντας στους χρήστες
να χρησιμοποιούν φωνητικές εντολές, κάνοντας πιο εύκολη
και εύχρηστη τη διαχείριση του δικτύου τους.
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PREVIEW

NOKIA G50
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,82” IPS LCD, 720x1560 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 480 5G
CAMERA
48+5+2MP triple camera, 8MP
selfie camera
RAM
4GB
STORAGE
64GB, microSD
OS
Android 11
TIMH
€279

ΔΥΝΑΤΌ

MID-RANGER!

STRONG

POINT
Οθόνη

Αν είστε λάτρης των μεγάλων,
απολαυστικών οθονών, η IPS των
6,82” του G50 θα σας ικανοποιήσει
και με το παραπάνω!

o Nokia G50 αποτελεί το πιο οικονομικά προσιτό 5G Nokia κινητό μέχρι στιγμής, με τη φημισμένη
Φιλανδική ποιότητα που διαρκεί
στο χρόνο. Με τα δίκτυα 5G να αναμένεται να
καλύψουν το 40% του πλανήτη έως το 2024
και να χειρίζονται το 25% όλων των δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας, το Nokia G50 είναι ένα τηλέφωνο πλήρως εξοπλισμένο για το μέλλον.
Διαθέτοντας τον Qualcomm Snapdragon 480
MP, που έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί τη
μελλοντική τεχνολογία, αποτελεί εγγύηση για
το μέλλον με 5G δίκτυο που ανταποκρίνεται
πλήρως στις απαιτήσεις του αύριο χωρίς να
χρειαστεί να ξοδέψετε μια περιουσία, αφού η
τιμή του ανέρχεται στα €279. Είναι ήδη έτοιμο
να υποδεχτεί το Android 12 και τα λογισμικά
που θα ακολουθήσουν, ώστε να έχετε πάντα
πρόσβαση στις πιο σύγχρονες εφαρμογές. Οι
μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας είναι εγγυημένες για τουλάχιστον τρία χρόνια, προφυλάσσοντας τις ιδέες και τις αγαπημένες σας
στιγμές, εξασφαλίζοντάς σας την απόλυτη ηρεμία. Με διάρκεια ζωής μπαταρίας 2 ημερών,
μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το Nokia G50 θα
ανταπεξέλθει ακόμη και στις πιο απαιτητικές
ημέρες. Επιπλέον, με γρήγορη φόρτιση 18W,
δεν χάνετε το χρόνο σας δίπλα σε μία πρίζα.

Τ
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Συνεχίζοντας την παράδοση, το Nokia G50 διαθέτει την ποιότητα κατασκευής για την οποία
φημίζονται όλα τα Nokia κινητά. Είτε βελτιώνετε τις δεξιότητές σας με online videos, είτε
παρακολουθείτε σκηνές από το Planet Earth
που μαγνητίζουν, η εικόνα είναι ευδιάκριτη
και καθαρή χάρη στην οθόνη 6.82” HD+
display. Με κάμερα που διαθέτει τριπλό φακό
48MP και τεχνολογία έξυπνης νοημοσύνης, το
Nokia G50 αποτελεί τον ιδανικό εξοπλισμό
για να καταγράψετε τα πάντα, από θαύματα
της φύσης μέχρι λήψεις των αγαπημένων σας
ανθρώπων, σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Εκτός από τη δημιουργία καθηλωτικών
εικόνων, μπορείτε ακόμα να τις προσωποποιήσετε με τη λειτουργία υδατογραφήματος
- εξαιρετικό για να βάζετε την προσωπική σας
σφραγίδα σε πρωτοποριακές ιδέες ή απλά
να βελτιώνετε τις φωτογραφίες για τα social
media. Δε θα χάσετε καμία ευκαιρία για selfie,
χάρη τη τεχνολογία σταθεροποίησης video
που διασφαλίζει ότι το πλαίσιο κάθε εικόνας
να είναι σταθερό, ακόμη κι αν το χέρι σας δεν
είναι τόσο. Το Nokia G50 θα είναι διαθέσιμο
μέσα στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς στην
Ελλάδα σε μπλε χρώμα και μνήμη 4GB RAM
με 64GB αποθηκευτικό χώρο, με τιμή λιανικής €279.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,5” PLS LCD, 720x1600 pixels

SAMSUNG
GALAXY A03S

CPU
MediaTek Helio P35
CAMERA
13+2+2MP triple camera, 5MP
selfie camera
RAM
3GB
STORAGE
32GB, microSD
OS
Android 11
TIMH
€159

ΚΟΜΨΌ

ΚΑΙ ΒΟΛΙΚΌ!

STRONG

POINT
Αυτονομία

Η τεράστια μπαταρία των 5.000mAh
συνδυασμένη με τη μικρή
κατανάλωση της συσκευής, χαρίζει
πολλές ώρες αυτονομίας στο A03s!

Samsung Electronics Co., Ltd
παρουσιάζει το Samsung Galaxy
A03s, τη νέα συσκευή της σειράς
Samsung Galaxy A που καθιστά
την καινοτομία προσιτή σε όλους. Με το νέο
Samsung Galaxy A03s οι χρήστες έχουν μια
συσκευή στα χέρια τους με αυτονομία μπαταρίας, προβολή για απολαυστική θέαση χάρη
στην οθόνη 6.5” Infinity-V και δυνατότητα
εντυπωσιακών λήψεων με την πολλαπλή του
κάμερα. Το νέο Galaxy Α03s διαθέτει μπαταρία
5,000 mAh, παρέχοντας αυτονομία ιδανική για
την καθημερινότητα αλλά και για ταξίδια. Με
μία μόνο φόρτιση, μπορεί ο χρήστης να αξιοποιεί τις εκπληκτικές λειτουργίες του Galaxy
A03s όλη μέρα. Εξοπλισμένο με τρεις κάμερες
στο πίσω μέρος και τη selfie κάμερα στο μπροστινό, το Galaxy Α03s βοηθά τους χρήστες
να απαθανατίσουν τον κόσμο με πολλούς
διαφορετικούς τρόπους. Με κύρια κάμερα
13MP, macro κάμερα 2MP, κάμερα βάθους
2MP και μπροστινή κάμερα 5MP, η καταγραφή
φωτογραφιών γίνεται εύκολα ενώ οι selfies
φαίνονται σαν επαγγελματικές με τη λειτουργία
«Πορτραίτο» για φυσική θόλωση φόντου. Για
επιπλέον δημιουργικότητα, μπορεί να προστεθεί η προσωπική πινελιά κάθε χρήστη στο
περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες
διακόσμησης λήψεων (Ζωντανά Αυτοκόλλη-

Η

16 KT ΝΟΕ 2021

τα, Στάμπες και Φίλτρα). Με το νέο Galaxy
Α03s, οι φίλοι του gaming και των ταινιών
θα παρασυρθούν στη δράση. Η Samsung επεκτείνει το πεδίο προβολής της Infinity-V 6,5
ιντσών οθόνης και με αναλογία εικόνας 20:9
αποδεικνύει πως μια μικρή οθόνη προσφέρει
μεγάλη και εντυπωσιακή προβολή. Επιπλέον,
η οθόνη Infinity-V, χάρη στην τεχνολογία HD+
προσφέρει ευκρινές, ζωντανό και με καθαρά
χρώματα περιεχόμενο και μια απολαυστική
gaming εμπειρία, απολαυστικές προβολές
βίντεο και γρήγορο multitasking. Με επεξεργαστή Octa-Core, το Galaxy A03s διαθέτει
γρήγορη και αποτελεσματική απόδοση σε
συνδυασμό με 3GB μνήμης RAM, 32GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου και έως 1TB
επέκταση μνήμης με κάρτα microSD. Ακόμα,
το Galaxy A03s One UI Core παρέχει πρόσβαση στις εφαρμογές Galaxy της Samsung,
συμπεριλαμβανομένων των Samsung Knox,
Samsung Health και Samsung Smart Switch
για μεγαλύτερη παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και άνεση.Το Galaxy A03s συνδυάζει
τη σύγχρονη αισθητική με κλασικά χρώματα
(μπλε, μαύρο και λευκό) και μοντέρνο ματ
φινίρισμα, δημιουργώντας μια συσκευή με
εργονομικό σχεδιασμό και εκλεπτυσμένες
καμπύλες που προσφέρουν άνετο κράτημα
και εύκολη πλοήγηση στην οθόνη.

3ης Σεπτεμβρίου 1, Ομόνοια

| Τ: 2144 168 901 (Αστ. Χρέωση)

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,7” Super AMOLED Plus,
1080x2400 pixels

SAMSUNG
GALAXY M52 5G

CPU
Qualcomm Snapdragon 778G
CAMERA
64+12+5MP triple camera,
32MP selfie camera
RAM
6GB
STORAGE
128GB, microSD
OS
Android 11
TIMH
€399 (εκτιμώμενη)

ΛΙΤΌ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ!

ντελώς “αθόρυβα”, η Samsung
παρουσίασε το πιο πρόσφατο
Galaxy M52 5G στην Πολωνία λίγες ημέρες πριν από την επίσημη
κυκλοφορία του νέου τηλεφώνου στην ινδική.
Στο νέο Galaxy M52 5G υπάρχει μια οθόνη
Super AMOLED Plus των 6,7 ιντσών με ανάλυση FHD+ και μια μικροσκοπική οπή για την
selfie κάμερα των 32MP. Το aspect ratio αγγίζει
το 20:9 και η ανάλυση, συγκεκριμένα, είναι
1080x2400 pixels. Το πάνελ οθόνης έχει ρυθμό ανανέωσης 120Hz για ομαλή κίνηση και
άμεση απόκριση αφής. Υπάρχει ένας πλευρικά
τοποθετημένος αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων που λειτουργεί ως κουμπί on/off.
Στο πίσω μέρος, το M52 5G φέρνει μια κύρια
κάμερα 64MP, μαζί με μια ultrawide των 12MP
και μια macro-κάμερα 5MP. Ο Snapdragon
778G 5G της Qualcomm βρίσκεται εκεί για

Ε

STRONG

POINT
Οθόνη

Η Super AMOLED Plus οθόνη με
το 120Hz refresh rate δεν αφήνει
περιθώρια για παράπονα, ακόμα και
από τους φανατικούς των ταινιών και
του gaming!
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να προσφέρει την μέγιστη απόδοση με τη
βοήθεια 6GB RAM και 128 GB επεκτάσιμου
χώρου αποθήκευσης. Όσον αφορά την επεξεργασία γραφικών, το Adreno 642L chip
είναι υπερ-αρκετό στις περισσότερες των περιπτώσεων, ακόμα και για gaming. Όσο για τη
selfie κάμερα, έχει μεγάλο αισθητήρα, 32MP,
με δυνατότητα λήψης FHD video.
Το όλο πακέτο συμπληρώνει μια μπαταρία
5.000 mAh με υποστήριξη για γρήγορη φόρτιση έως και 25W αλλά δεν υπάρχει φορτιστής
στην συσκευασία. Όσο για το λογισμικό, υπάρχει το One UI 3.1 της Samsung προσαρμοσμένο με το Android 11.
Το Galaxy M52 5G θα είναι διαθέσιμο σε
μπλε, μαύρο και άσπρο χρώμα. Η τιμή του εκτιμάται πως θα ξεκινάει περίπου από τα €399
και αναμένουμε πληροφορίες για πιθανή διαθεσιμότητά του και στην ελληνική αγορά.

Οι νέες θήκες της Speck για iPhone 13
Οι νέες θήκες της Speck που, για μία
ακόμη φορά, κάνουν τη διαφορά. Είναι
slim, αλλά άκρως προστατευτικές,
dual-layer θήκες Presidio, με στόχο να
προστατεύσουν το smartphone σου
από μία δύσκολη πτώση, φροντίζοντας
ώστε να παραμείνει ασφαλές, ακόμη
και από τα 4 μέτρα ύψος. Έτσι,
μπορείς να είσαι εξασφαλισμένος,
ακόμη και από μία άτυχη στιγμή,
χωρίς να θυσιάσεις στο ελάχιστο την
ασφάλεια της συσκευής σου.

Full συμβατότητα
με αξεσουάρ
MagSafe

Aντιμικροβιακή
προστασία

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

H Speck διαθέτει και
θήκες που είναι πλήρως
συμβατές με την
τεχνολογία MagSafe.
Οι ειδικοί ενσωματωμένοι
μαγνήτες που φέρουν
οι θήκες της Speck
διακρίνονται για την
αξιοπιστία και την
υψηλή τους ποιότητα και
δουλεύουν στην εντέλεια
με όλα τα Apple-based
MagSafe αξεσουάρ!

Και επειδή οι καιροί
απαιτούν προσεκτική
υγιεινή, τόσο για εσένα όσο
και για τις συσκευές σου,
η Speck έχει φροντίσει να
δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα
σ’ αυτόν τον τομέα. Οι
θήκες Speck διαθέτουν
μεταξύ άλλων και
αντιμικροβιακή προστασία,
υποστηρίζοντας την
αποκλειστική τεχνολογία
Microban της εταιρείας,
που περιορίζει την
ανάπτυξη μικροβίων και
αποτελεί σύμμαχό σου
στην προσπάθεια να
διατηρείς τις συσκευές σου
ασφαλείς στη χρήση.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,55” AMOLED, 1080x2400
pixels

XIAOMI
11 LITE 5G NE

CPU
Qualcomm Snapdragon 778G
5G
CAMERA
64+8+5MP triple camera, 20MP
selfie camera
RAM
6/8GB
STORAGE
128/256GB, microSD
OS
Android 11
TIMH
€399

LITE...
ΜΟΝΟ ΣΤΟ
ΌΝΟΜΑ!

STRONG

POINT
Επιδόσεις

Το Snapdragon 778G chipset
αποδίδει εξαιρετικά σε όλες τις
εφαρμογές και θα καλύψει ακόμα και
τον απαιτητικό χρήστη!

Xiaomi παρουσίασε πρόσφατα
το νέο της Xiaomi 11 Lite 5G NE
(New Edition) που τροφοδοτείται από το chipset Snapdragon
778G. Αποτελεί το μικρότερο μέλος της οικογένειας Xiaomi 11 και ένα από τα πρώτα στην
«μετά-Mi» εποχή, με διαφορετική ονοματοδοσία. Το Snapdragon 778G κατασκευάζεται με
την μέθοδο 6nm της TSMC αντί των 5nm της
Samsung που βλέπουμε στο 780G. Η μόνη
διαφορά με το απλό Mi 11 Lite είναι το chipset
με τις υπόλοιπες προδιαγραφές να είναι ίδιες.
Στο νέο μοντέλο βλέπουμε μια AMOLED οθόνη των 6,55 ιντσών με ανάλυση FHD+ και
ρυθμό ανανέωσης 90Hz. Το πάνελ υποστηρίζει HDR10+ και φιλοξενεί μια μικρή οπή για
την selfie κάμερα 20MP στην επάνω αριστερή
γωνία. Μάλιστα, αυτή μπορεί να κάνει λήψη
video 1080p στα 60FPS και 720p στα 120FPS!
Στο πίσω μέρος, έχουμε έναν κύριο αισθητήρα
64MP δίπλα σε έναν ultrawide αισθητήρα των
8MP και μια macro-κάμερα 5MP. Η δυνατότητα

Η
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λήψης video με την κύρια κάμερα είναι 4K
στα 30 FPS, 1080p στα 120FPS και 720p στα
960FPS. Το τηλέφωνο είναι επίσης εξαιρετικά
κομψό για το μέγεθός του με μόλις 6,81 mm
πάχος και βάρος 159 γραμμάρια. Η οθόνη
προστατεύεται από Gorilla Glass 5 κρύσταλλο
ενώ υπάρχει και στεγανότητα απέναντι σε νερό
και σκόνη με βάση το πρότυπο IP53. Μπορείτε
να επιλέξετε μεταξύ 6 GB ή 8 GB RAM και
128/256 GB αποθηκευτικού χώρου ο οποίος μπορεί να επεκταθεί μέσω της υποδοχής
microSD. Στο νέο μοντέλο εγκαταστάθηκε το
MIUI 12 πάνω από το Android 11 ενώ η μπαταρία φθάνει τα 4.250mAh και υποστηρίζει
γρήγορη φόρτιση 33W. Άλλα αξιοσημείωτα
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων τοποθετημένο στο
πλάι, NFC και IP53 προστασία από σκόνη
και σταγόνες νερού. Η προτεινόμενη λιανική
τιμή για το 6/128GB Xiaomi 11 Lite 5G NE
είναι 369 €. Το μοντέλο των RAM 8 GB θα
τιμολογείται στα €399.

REVIEW

NOKIA G10 						
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,52” IPS 720x1600 pixels
CPU
MediaTek Helio G25
CAMERA
13+2+2MP triple camera,
8MP selfie
RAM
4GB
STORAGE
64GB
OS
Android 11
TIMH
€159.9

HMD Global έχει διαχειριστεί
με εξαιρετικό τρόπο το ιστορικό
brand Nokia, το οποίο όπως και
να το κάνουμε ξυπνάει πολλά
νοσταλγικά vibes στους Έλληνες καταναλωτές. Αν και όλοι βέβαια γνωρίζουμε
ότι η Nokia απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί
ο τεχνολογικός κολοσσός του παρελθόντος,
ωστόσο διαθέτει μια εξαιρετική παρουσία ειδικότερα σε feature phones που ακολουθούν
τις σχεδιαστικές γραμμές των προγόνων τους,
διανθισμένα με πιο σύγχρονες λειτουργίες. Παράλληλα, πέραν των feature phones διαθέτει
μια μεγάλη γκάμα από smartphones, τα οποία
εστιάζουν κυρίως στον μέσο user, ο οποίος αναζητεί μια λειτουργική συσκευή, η οποία να
του προσφέρει καλές επιδόσεις στην Mobile
καθημερινότητα του σε αρκετά προνομιακή τιμή. Αυτό το ρόλο παίζει και η σειρά G, η οποία
περιλαμβάνει τα G10 και G20 και προσφάτως
το G50. Πάμε, λοιπόν, να γνωρίσουμε το G10,
ένα budget-friendly smartphone, σχεδιασμένο
για τους fans της οικονομίας!

Η

Εμφάνιση και κατασκευή

VALUE
FOR MONEY!
STRONG

POINT

Το Nokia G10 αποτελεί μια χαμηλού κόστους
συσκευή, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι η
Nokia έκανε «εκπτώσεις» στα υλικά κατασκευής
που έχει χρησιμοποιήσει για αυτή. Συγκεκριμένα,
το πλαστικό είναι το υλικό που κυριαρχεί και η
αλήθεια είναι ότι η συσκευή δεν στερείται στιβαρού χαρακτήρα. Οι διαστάσεις του G10 είναι
164.9 x 76 x 9.2 mm και το βάρος του είναι στα
194 γραμμάρια.
Σε ό,τι έχει να κάνει στην τοποθέτηση των physical
buttons του Nokia G10 στην δεξιά πλευρά υπάρχει το power ON/OFF button και ακριβώς
πιο πάνω έχουμε τα διακριτά volume rockers
για την αυξομείωση της έντασης του ήχου. Στην
αριστερή πλευρά «κατοικεί» το Tray για την ει-

σαγωγή της Κάρτας SIM και της SD card, ενώ
ακριβώς διπλά υπάρχει ένα χρήσιμο Android
button, το οποίο σας επιτρέπει να ορίσετε μια
σειρά από λειτουργίες που σχετίζονται με το
λειτουργικό της Google. Σε ότι έχει να κάνει με
την επάνω πλευρά, εδώ υπάρχει το audio input
jack των 3.5mm (για τους πιο παραδοσιακούς),
ενώ στο κάτω τμήμα υπάρχει η microUSB θύρα
2.0, όπως επίσης το ηχείο της συσκευής. Στο
back plate υπάρχει το χαρακτηριστικό logo της
Nokia, αλλά και το triple camera setup, το οποίο
βρίσκεται σε μια κυκλική διάταξη.

Hardware, Software
και δυνατότητες
H οικονομική πρόταση της Nokia έρχεται με οθόνη τεχνολογίας IPS LCD στις 6.52 ίντσες (720 x
1600 pixels με πυκνότητα στα pixel στα 269ppi),
αν μη τι άλλο προσφέρει όλα όσα χρειάζεται ο
μέσος χρήστης. Η απόδοση των χρωμάτων είναι
ρεαλιστική αν και θα βοηθούσε να είχε λίγο παραπάνω επίπεδα φωτεινότητας. Παρόλα αυτά, η
απόκριση της είναι αρκετά ικανοποιητική και θα
σας αφήσει πλήρως ευχαριστημένους.
Τα του performance αναλαμβάνει ένα MediaTek

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...
PLANTRONICS VOYAGER EDGE
 Εάν ψάχνετε για ένα «ντελικάτο» Bluetooth hands-free
που να διακρίνεται για τα premium χαρακτηριστικά του, η
Plantronics έχει και πάλι τη λύση με το Voyager Edge, με
τεχνολογία μείωσης εξωτερικών θορύβων και λειτουργία
DeepSleep για μεγαλύτερη αυτονομία, έως και 6 ωρών!

Εμφάνιση

Το G10 αποτελεί μια αρκετά ενδιαφέρουσα συσκευή σχεδιαστικά,
χωρίς να υπολείπεται και σε τεχνικά χαρακτηριστικά!
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Helio G25, το οποίο πρόκειται για ένα octa-core
chipset (4x2.0GHz Cortex A53 & 4x1.5GHz
Cortex A53), το οποίο σε συνδυασμό με τα 4GB
RAM και την GPU από την PowerVR GE8320
μπορεί χωρίς πρόβλημα να «σηκώσει» τις περισσότερες mainstream εφαρμογές και το σύνολο
των όχι και τόσο απαιτητικών mobile games.
Χωρίς αμφιβολία, το G10 αποδεικνύεται μια
αξιόπιστη λύση για τους users που τους αρέσει
να κάνουν την βόλτα τους στα social media και να
εξερευνήσουν τα αγαθά της mobile τεχνολογίας.
Σε ότι αφορά τον αποθηκευτικό χώρο, ο Βενιαμίν
των G10 έρχεται στα 64GB, με δυνατότητα επέκτασης μέσω microSD. Ένα από τα μεγαλύτερα
ατού της συσκευής είναι ότι «φοράει» το Android
11, το οποίο μάλιστα είναι επενδεδυμένο με το
«καθαρόαιμο» Android One. Αυτό πρακτικά
σημαίνει πιο γρήγορο performance, αλλά και
security updates και patches την ημέρα ακριβώς
που κυκλοφορούν (από day 1)!

Κάμερα, συνδεσιμότητα,
αυτονομία
Φυσικά, η Nokia δεν θα μπορούσε να ξεχάσει και
τους λάτρεις των mobile φωτογραφήσεων, με
το triple camera setup να διαθέτει 3 sensors (13
Main, 2MP macro, 2MP depth), με το Nokia G10
να κάνει καλά τη δουλειά του για την low-end

κατηγορία στην οποία ανήκει. Παράλληλα, η
συσκευή προσφέρει video recording στα 1080p
(30 fps), καθώς επίσης και μια μάλλον «basic»
selfie cam στα 8MP.
Σε ό,τι έχει να κάνει στον τομέα του connectivity,
εδώ θα συναντήσετε πολλά στάνταρ πρότυπα,
καθώς το Nokia G10 υποστηρίζει: Wi-Fi 802.11
b/g/n και Hot Spot, καθώς επίσης και Bluetooth
5.0, Α2DP, LE αλλά και GPS (GLONASS, BDS,
A-GPS) μαζί με το FM Radio, το οποίο εκλείπει
από τις περισσότερα σύγχρονα smartphone.
Τέλος, διαθέτει μια ομολογουμένως αρκετά δυνατή μπαταρία, καθώς με χωρητικότητα στα
5050mAh, η προσιτή οικονομικά πρόταση της
Nokia δύναται να «επιβιώσει» ένα σεβαστό χρονικό διάστημα μακριά από τον φορτιστή του!
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Στο back plate υπάρχει το
χαρακτηριστικό logo της Nokia,
αλλά και το triple camera
setup, το οποίο βρίσκεται σε
μια κυκλική διάταξη.

Σε ότι αφορά το λειτουργικό,
το Nokia G10 στηρίζεται στο
Android 11, το οποίο όμως
δέχεται τα οφέλη του Android
One, όπως το ελάχιστο
«bloatware”!

Το Nokia G10 διαθέτει μια
ομολογουμένως αρκετά
δυνατή μπαταρία, καθώς με
χωρητικότητα στα 5050mAh
το βοηθά να «επιβιώσει» για
πολλές ώρες μακριά από τον
φορτιστή του!

Συμπέρασμα
Το Nokia G10 πρόκειται ουσιαστικά για μια σούπερ οικονομική συσκευή, η οποία με κόστος λίγο
παραπάνω από τα 130 ευρώ, μπορεί εύκολα να
γίνει μια εξαιρετική λύση σε κάθε νέο χρήστη,
αλλά και (γιατί όχι) να λειτουργήσει και ως μια
αξιόλογη δεύτερη συσκευή. Με το G10 είναι
εμφανές ότι η HMD Global αναμφίβολα γνωρίζει το πως να σχεδιάζει ultra budget-friendly
smartphones και το Nokia G10 είναι η καλύτερη
απόδειξη!

FINAL
VERDICT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

8.0/10

7.5/10

8.5/10

7.5/10

8.5/10
9.0/10

OΘΟΝΗ

HARDWARE

SOFTWARE

ΚΑΜΕΡΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

8/10
23 KT NOE 2021

Το Nokia G10 είναι ένα ιδανικό
“beginners’” smartphone που θα καλύψει άνετα τις βασικές ανάγκες κάθε
χρήστη, με στυλ και αξιοπιστία!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

8.1/10

REVIEW

NOKIA G20 						
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,52” IPS 720x1600 pixels
CPU
MediaTek Helio G35
CAMERA
48+5+2+2MP quad camera,
8MP selfie
RAM
4GB
STORAGE
64-128GB
OS
Android 11
TIMH
€160

ΚΑΛΑΊΣΘΗΤΟ
ΚΑΙ ΑΞΙΌΠΙΣΤΟ!

STRONG

POINT

κολουθώντας την ίδια Value for
Money φιλοσοφία και εστιάζοντας όμως σε πιο ανεπτυγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά σε
σύγκριση με το G10, το G20
είναι μια συσκευή που μπορεί να δελεάσει τον
μέσο user που αναζητάει ικανοποιητικές επιδόσεις στην κατηγορία των 200 ευρώ και κάτω.
Για πάμε να το δούμε όμως και με μεγαλύτερη
λεπτομέρεια…

A

Κατασκευή και εμφάνιση
Το Nokia G20 δεν διαφέρει ιδιαίτερα με το design
των υπολοίπων smartphones της οικογένειας
G. Είναι αρκετά συμβατικό εμφανισιακά, χωρίς
ωστόσο να χάνει σε επίπεδο αντοχής, καθώς
το πλαστικό που το περιβάλλει είναι αρκετά
ποιοτικό και ανθεκτικό. Κατά τα άλλα στο πίσω
μέρος δεσπόζει το «κυκλικό» camera setup,
ενώ τα physical buttons της συσκευής περιλαμβάνουν εκτός από τα κλασικά volume rockers
για την αυξομείωση της έντασης του ήχου και το
Power ON/OFF button το οποίο λειτουργεί και
ως αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ
δίπλα από το tray (για την SIM και την microSD
card) υπάρχει ένα Android button που επιτρέπει
τη δυνατότητα των shortcuts, προσφέροντας
ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στο χρήστη.
Από τη συσκευή δεν λείπει το audio input jack
των 3, ενώ στο κάτω τμήμα βρίσκεται το USB port
(2.0), καθώς επίσης και το ηχείο της συσκευής.
To G20 ζυγίζει 197 γραμμάρια και οι διαστάσεις
του (164.9 x 7.6 x 9.2 mm) δεν καθιστούν απαγορευτικό τον χειρισμό με το ένα χέρι.
Σε γενικές γραμμές, διαπιστώσαμε ότι το G20
σε επίπεδο εμφάνισης έχει όλα όσα αναζητάει ο
μέσος χρήστης. Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή
και looks που δύσκολα περνούν απαρατήρητα
καθιστούν το Nokia G20 ως μια λειτουργική
και συγχρόνως όμορφη εμφανισιακά πρόταση.

Οθόνη, επιδόσεις
Η budget-friendly πρόταση της HMD Global έρχεται με οθόνη στις 6.52 ίντσες (IPS LCD) με 2.5D
γυαλί και 20:9 aspect ratio, με την ανάλυση να
φτάνει τα 720×1600 pixels. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση, καθώς η Nokia συνηθίζει να χρησιμοποιεί displays
με HD+ ανάλυση σε αρκετές συσκευές της. Η οθόνη του «μεσαίου» της G series χαρακτηρίζεται
από πολύ καλή ευκρίνεια και ζωντανά χρώματα,
ενώ τα επίπεδα φωτεινότητας του μπορούν να
προσαρμοστούν στους εσωτερικούς χώρους.
Προχωρώντας, στο νευραλγικό τομέα του
performance, το «budget» chipset Helio G35
της MediaTek είναι εκείνο που αναλαμβάνει να
σηκώσει το βάρος της mobile καθημερινότητάς
σας. Το Helio G35 αποτελείται από έναν Octacore επεξεργαστή και την GPU της PowerVR, ενώ
συνεργάζεται άψογα με 4GB RAM. Αναμφίβολα,
το chipset της MediaTek που αποτελεί την καρδιά του Nokia G20 δεν αποτελεί το πιο γρήγορο
SoC της αγοράς, ωστόσο το G20 μπορεί να διαχειριστεί όλες τις mainstream εφαρμογές που
αφορούν στην επικοινωνία και την ψυχαγωγία
σας και να σηκώσει και ορισμένα λιγότερο απαιτητικά games.

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

Αυτονομία

PLANTRONICS M500
 Εάν ψάχνετε για ένα «ντελικάτο» Bluetooth hands-free
με premium χαρακτηριστικά, η Plantronics έχει και πάλι
τη λύση με το M500, το οποίο έρχεται εξοπλισμένο με
τεχνολογία μείωσης εξωτερικών θορύβων και αυτονομία
που αγγίζει τις 7 ώρες.

Η μεγάλη μπαταρία των
5.050mAh εξασφαλίζει πολύ μεγάλη αυτονομία, σε συνδυασμό
με τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας της συσκευής.
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Σε ό,τι αφορά στο λειτουργικό, το Nokia G20
στηρίζεται στο Android 11, το οποίο όμως δέχεται τα οφέλη του Android One. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι όπως το G10, έτσι και το G20 δέχεται
όλα τα security updates και τα patches από
την day 1 που κυκλοφορούν, ενώ παράλληλα
είναι απαλλαγμένο από περιττά bloatware και
widgets που βαραίνουν το σύστημα και είναι
η πρώτη αιτία lag. Σε ότι έχει να κάνει με τον
αποθηκευτικό χώρο το Nokia G20 έρχεται σε
εκδόσεις με 64GB και 128GB, αλλά υπάρχει και
η δυνατότητα για επέκταση του μέσω microSD.

Κάμερες και αυτονομία
Εστιάζοντας στις κάμερες, το camera setup
του είναι ιδανικό για τους λάτρεις του content
creation (άλλωστε η Nokia δεν έκρυψε ποτέ
το γεγονός ότι πρόκειται για ένα smartphone
που επικεντρώνεται στην νέα γενιά). Το G20
βαδίζει στο δρόμο που χάραξε το Nokia 5.4,
καθώς διαθέτει main sensor στα 48MP, 5MP
Ultrawide φακό, 2MP macro cam και 2MP
depth sensor που βοηθάει στην καλύτερη

απόδοση του βάθους. Παράλληλα, το G20
δύναται να πραγματοποιήσει video recording
1080p στα 30 fps, ενώ εάν σας αρέσουν οι
selfies εδώ δεν σας περιμένει κάτι το συγκλονιστικό, όμως η εμπρόσθια κάμερα των 8MP αν
μη τι άλλο κάνει καλά τη δουλειά της.
Ολοκληρώνοντας, το Nokia G20 διαθέτει μπαταρία με χωρητικότητα στα 5050mΑh εμφανίζοντας αρκετά καλή ενεργειακή συμπεριφορά.
Ο φορτιστής του είναι στα 10W, οπότε δεν
προσφέρει fast charging δυνατότητες, αλλά
παρόλα αυτά μιλάμε για 2 με 3 μέρες αντοχής
χωρίς φόρτιση.
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Η οθόνη του G20
χαρακτηρίζεται από πολύ
καλή ευκρίνεια και ζωντανά
χρώματα, ενώ τα επίπεδα
φωτεινότητας του μπορούν
να προσαρμοστούν στους
εσωτερικούς χώρους!

Σε ότι αφορά το λειτουργικό,
το Nokia G20 στηρίζεται στο
Android 11, το οποίο όμως
δέχεται τα οφέλη του Android
One, όπως το ελάχιστο
«bloatware”!

Το Nokia G20 διαθέτει
μπαταρία με χωρητικότητα στα
5050mΑh εμφανίζοντας αρκετά
καλή ενεργειακή συμπεριφορά
αλλά με φόρτιση «μόνο» 10W.

Συμπέρασμα
Χωρίς αμφιβολία, το G20 δεν είναι η συσκευή
που θα σπάσει τα κοντέρ σε κάποιο δημοφιλές
benchmarking utility, παρόλα αυτά εκπέμπει
τη γοητεία της απλότητας. Με εξαιρετικά ενεργειακή συμπεριφορά, αξιόλογο camera setup,
αξιοπιστία και την ύπαρξη του Android One
αναμφίβολα προσφέρει πολλά περισσότερα
από τα 160 ευρώ που κοστίζει.
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Το Nokia G20 είναι μια αρκετά «τίμια»
πρόταση κάτω από τα €200 που θα
καλύψει τον απλό χρήστη, με μεγάλη
αυτονομία και μια αρκετά άνετη εμπειρία
χρήσης!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
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REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,5” Super AMOLED
1080x2400 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 778G
CAMERA
64+12+5+5MP quad camera,
32MP selfie
RAM
6-8GB
STORAGE
128-256GB
OS
Android 11
TIMH
€449

PREMIUM

MID-RANGER!

STRONG

POINT

SAMSUNG
GALAXY A52S		
α premium mid-rangers είναι,
πρακτικά, μια υποκατηγορία
των λεγόμενων… flagship
killers. Όχι με κορυφαία
chipsets στο 1/2 του κόστους
μιας ναυαρχίδας, βέβαια, αλλά με μια ολιστική
προσέγγιση στο ζήτημα των τεχνικών χαρακτηριστικών, ισορροπημένα και σε λογική τιμή.
Πρακτικά, θα μπορούσαμε να τα πούμε “μικρές
ναυαρχίδες” και στην κατηγορία αυτή κατατάσσουμε και το νέο Samsung Galaxy A52s,
το οποίο ήρθε στην ελληνική αγορά και σας το
παρουσιάζουμε!

Τ

Εμφάνιση και οθόνη
Εμφανισιακά, γίνεται αμέσως εμφανές ότι πρόκειται για ένα μέλος της οικογένειας Galaxy A,
κυρίως χάρη στη διάταξη της οπίσθιας, τετραπλής κάμερας. Έχει πάχος 8,4mm και βάρος
189gr, έτσι έιναι μια συσκευή κατάλληλη για
χρήση ακόμα και με το ένα χέρι, σε συνδυασμό
και με την -όχι τεράστια- οθόνη. Gorilla Glass 5
την καλύπτει, ενώ το πίσω μέρος είναι πλαστικό.
Το είχαμε στη διάθεσή μας σε μαύρο ματ χρώμα, αλλά θα το βρείτε επίσημα στην Ελλάδα και
σε λευκό, μωβ και “mint”. Να σημειώσουμε
πως είναι στεγανό απέναντι σε νερό και σκόνη
με βάση το IP67 πρότυπο, κάτι πολύ σημαντικό
για πολλούς χρήστες.
Η οθόνη, φυσικά, είναι Super AMOLED και η
Samsung… δεν θα σταματήσει προτού βάλει
τέτοια panels σε όλη τη γκάμα smartphones
της. Εμείς δεν θα είχαμε παράπονο, πάντως, αρκεί οι τιμές να μην αυξηθούν. Εν πάση περιπτώσει, η ανάλυση της οθόνης είναι 1080×2400
pixels, το aspect ratio είναι 20:9 και αξίζει να
σημειώσουμε το 120Hz refresh rate και τα 800
nits φωτεινότητας (HBM). Συνολικά μια οθόνη

αντάξια της κατηγορίας της συσκευής, με διαγώνιο 6,5″, ούτε πολύ μεγάλη, ούτε πολύ μικρή.

Επιδόσεις και κάμερα
Περνώντας στα ενδότερα, θα ήταν θαύμα
αν βλέπαμε chipset-ναυαρχίδα κάτω από τα
€500. Εύλογα, λοιπόν, έχει χρησιμοποιηθεί το
Snapdragon 778G 5G της Qualcomm, μαζί με
6 ή 8GB RAM και 128 ή 256GB επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου. Ο συνδυασμός (μαζί με
την Adreno 642L GPU) θα καλύψει το 99% των
χρηστών με τις επιδόσεις του στις περισσότερες
εφαρμογές, πλην του “βαρέος gaming”. Το
Android 11 συνεπικουρείται από το One UI
3.1 της Samsung, το οποίο πλέον δεν αφήνει
περιθώρια για παράπονα.
Πάμε στα της κάμερας, που σίγουρα είναι ένα από τα selling points του A52s. Τετραπλή,
λοιπόν, με κύριο αισθητήρα 64MP, με φακό
f/1.8, 0,8μm pixel size, PDAF και OIS, θα σας

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

Κάμερα

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

Η τετραπλή κύρια κάμερα του A52s
προσφέρει εξαιρετικές λήψεις φωγτογραφιών και video ενώ και η selfie
κάμερα των 32MP υπερκαλύπτει
άνετα τις απαιτήσεις μας!
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01
02
03
ικανοποιήσει με άνεση. Δυστυχώς απουσιάζει ο
τηλεφακός, αλλά είναι κάτι που οι περισσότεροι
κατασκευαστές κρατάνε για τις ναυαρχίδες τους,
πλέον. Η ultrawide κάμερα έχει αισθητήρα
12MP και έχουμε, επίσης, δύο 5MP κάμερες,
macro και depth αντίστοιχα. Η κάμερα υποστηρίζει HDR και μπορεί να κάνει λήψη 4K video
στα 30FPS αλλά και Super Slow-Motion, με
υποστήριξη gyro-EIS. Όσο για τη selfie κάμερα,
βρίσκεται μέσα σε μια πολύ μικρή οπή και έχει
μεγάλο αισθητήρα των 32MP, με HDR και λήψη
4K video.Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται κάτω από την οθόνη και από
πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε NFC, Wi-Fi
6 και BT 5.0, αλλά και audio jack! Τα stereo
ηχεία βοηθούν πολύ στη multimedia εμπειρία,
αν μη τι άλλο.

Η οθόνη, φυσικά, είναι Super
AMOLED και η Samsung… δεν
θα σταματήσει προτού βάλει
τέτοια panels σε όλη τη γκάμα
smartphones της!

Ο συνδυασμός SD 778G/
RAM (μαζί με την Adreno 642L
GPU) θα καλύψει το 99% των
χρηστών με τις επιδόσεις του
στις περισσότερες εφαρμογές,
πλην του “βαρέος gaming”.

Η μπαταρία των 4.500mAh δεν
αυξάνει υπερβολικά το βάρος
και το μέγεθος της συσκευής,
αλλά παραμένει αρκετά
μεγάλη για να της προσφέρει
ικανοποιητικότατη αυτονομία.

Αυτονομία και συμπέρασμα
Τέλος, η μπαταρία των 4.500mAh δεν αυξάνει
υπερβολικά το βάρος και το μέγεθος της συσκευής, αλλά παραμένει αρκετά μεγάλη για να
της προσφέρει ικανοποιητικότατη αυτονομία.
Επαναφορτίζεται έως και στα 25W, αν και δεν
είχαμε στα χέρια μας τη συσκευασία για να σας
αναφέρουμε τα παρελκόμενά της.
Το Samsung Galaxy A52s είναι ένα πραγματικό
premium mid-ranger που θα υπερκαλύψει
τις ανάγκες των περισσότερων χρηστών για
αρκετά χρόνια. Είναι διαθέσιμο στα ελληνικά
καταστήματα έναντι €449 (6/128GB) και €499
(8/256GB) και σίγουρα είναι μια συσκευή που
θα προτείναμε, σε αυτή την τιμολογιακή κατηγορία.
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Το Samsung Galaxy A52s είναι ο ορισμός του premium mid-ranger και καλύπτει άνετα ακόμα και τους απαιτητικούς
χρήστες, με μια ολιστική προσέγγιση
από πλευράς specs!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
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8/10
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HOW TO

1. Χρησιμοποιήστε το AppGallery

2. Εγκαταστήστε το Petal Search

Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο AppGallery και να
ψάξετε την εφαρμογή που σας ενδιαφέρει. Είναι προεγκατεστημένο σε
όλα τα Huawei κινητά. Εάν δεν την βρείτε, τότε μπορείτε να καταφύγετε
στη λύση του Petal Search που ίσως σας «λύσει» τα χέρια!

Με μια απλή αναζήτηση θα βρείτε το Petal Search στο AppGallery, τότε
το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το εγκαταστήσετε. Πατήστε το κουμπί
για να το κατεβάσετε και απλώς περιμένετε, σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι
έτοιμο για χρήση!

HOW TO Huawei Petal Search

3. Αναζητήστε το app που σας ενδιαφέρει

4. Επιλέξτε την «πηγή» εγκατάστασης

Πλέον, έχετε «τρέξει» το Petal Search και βλέπετε όλες τις εφαρμογές
που έχει διαθέσιμες. Μπορείτε στη μπάρα αναζήτησης να ψάξετε για το
app που σας ενδιαφέρει και ίσως δεν υπάρχει στο AppGallery. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που θα κάνατε σε οποιοδήποτε app store.

Το Petal Search ουσιαστικά είναι μια «μηχανή αναζήτησης» apps.
Σας δίνει την επιλογή να κατεβάσετε το app που ψάχνετε είτε από το
AppGallery, είτε από κάποια web τοποθεσία, είτε από «τρίτο» app store.
Απλώς επιλέξτε την πηγή που προτιμάτε.
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5. Εγκαταστήστε το 3rd party app store

6. Δώστε τα απαραίτητα permissions

Προαιρετικά, αν επιλέξετε ένα 3rd party app store για το κατέβασμα της
εφαρμογής (π.χ. το APKPure), θα πρέπει να κατεβάσετε αντίστοιχα το
app store στο κινητό σας, όπως θα κατεβάζατε οποιοδήποτε άλλο app.

Θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε στη συσκευή να κατεβάσει εφαρμογές
από «τρίτες» πηγές, κάτι που μπορείτε να κάνετε στις ρυθμίσεις, στα
permissions, μέσω του menu apps, αν δε σας οδηγήσει αυτόματα εκεί
η εγκατάσταση του APKPure, για παράδειγμα.

Όπως γνωρίζετε ήδη, τα νέα Huawei διαθέτουν Android λειτουργικό με τα HMS (Huawei Mobile Services).
Αυτό, πρακτικά, σημαίνει πως δε διαθέτουν προεγκατεστημένες τις εφαρμογές και υπηρεσίες της Google.
Όμως, υπάρχει λύση και είναι το Petal Search!

7. Εγκαταστήστε την εφαρμογή

8. Ανανεώνετε τις εφαρμογές σας

Πλέον μπορείτε να επιστρέψετε στο βήμα [4] και να επιλέξετε την
εγκατάσταση της εφαρμογής από το APKPure, αν αυτό θέλατε. Απλά
πατήστε στο πράσινο εικονίδιο και τα υπόλοιπα είναι μια πανεύκολη
διαδικασία. Υπενθυμίζουμε πως το APKPure δε σχετίζεται με το επίσημο store της Huawei, αλλά είναι γενικά αξιόπιστο.

Να θυμάστε πως οι εφαρμογές που κατεβάζετε από οπουδήποτε αλλού
εκτός του AppGallery, δεν ανανεώνονται αυτόματα όταν κυκλοφορεί κάποιο update. Έτσι, θα πρέπει να ελέγχετε αν υπάρχουν ενημερώσεις ανά
τακτά διαστήματα (π.χ. μια φορά το μήνα) και να εκκινείτε εσείς αυτές τις
διαδικασίες ενημερώσεων, αν το θέλετε.
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USER GUIDE

Mobile Guide - Apps
υπενθύμισης - To Do
Σημειώστε τα πάντα στο κινητό σας. Από μια ιδέα που σας ήρθε μια στιγμή, μέχρι
το πρόγραμμα της ημέρας, τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, τις καθημερινές υποχρεώσεις στην δουλειά ή τις πληρωμές στις τράπεζες! Οι εφαρμογές που ακολουθούν
υπόσχονται να σας λύσουν πραγματικά τα χέρια!

Android
iOS
Blackberry
Windows Phone

2Do

Evernote
€Δωρεάν

€Δωρεάν

Αντικειμενικά είναι από τις πληρέστερες εφαρμογές. Υποκειμενικά (επειδή την χρησιμοποιούμε)
δεν υπάρχει καλύτερη. Εντυπωσιακό UI, δυνατότητα προσθήκης άπειρων πρακτικά υποχρεώσεων, υπενθυμίσεων, ραντεβού, γενεθλίων
με δυνατότητα ενημέρωσης από τη συσκευή
μέσω Push μηνύματος, ειδική κατηγοριοποίηση,
ελληνική υποστήριξη κ.ά.

Για τους γνώστες, η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι το Α και το Ω
του καλού επαγγελματία. Μετατρέψτε τις σκέψεις σας σε κείμενο,
εικόνα και ήχο, δημιουργήστε
υπενθυμίσεις, ραντεβού, υποχρεώσεις και κατηγοριοποιήστε
τις ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Η εφαρμογή για τον Η/Υ, θα αναλάβει τον άμεσο συγχρονισμό με το κινητό για να μη χάνετε χρόνο,
ενώ υπάρχει και λειτουργία «Αναζήτησης», αν έχετε αρκετές δεκάδες
υποχρεώσεις/σημειώσεις.

ListPro

Note everything

€4,99
Οργανώστε την καθημερινότητά σας, από
μία βόλτα στα μαγαζιά, μέχρι τις πληρωμές των λογαριασμών, την επιλογή δώρων για τις γιορτές, την αγορά εισιτηρίων
για διακοπές κ.ά. Όλες οι καθημερινές
υποχρεώσεις, εμφανίζονται μπροστά σας
σε λίστα, κατηγοριοποιημένες και η διαχείρισή τους γίνεται αρκετά εύκολα,
δυστυχώς όμως, σε κάποιες περιπτώσεις
θα χρειαστεί να εφοδιαστείτε με αρκετή
υπομονή αν το πρόγραμμά σας είναι ασφυκτικά γεμάτο.

€Δωρεάν
Έστω και αν δεν μπορεί... ακόμα, να συγκριθεί με τις προτάσεις άλλων λειτουργικών
συστημάτων, η συγκεκριμένη εφαρμογή
προσφέρει απλά τη δυνατότητα για σημειώσεις μέσα από το «ανδροειδές» σας. Ο χρήστης μπορεί να κρατήσει σημειώσεις γραπτές
(με το on-screen QWERTY πληκτρολόγιο),
φωνητικές (ηχογραφώντας τη φωνή του) ή
εναλλακτικά να ζωγραφίσει τη σημείωσή
του στην οθόνη της συσκευής (για κατόχους
Galaxy Note 4) και να αποθηκεύσει το οπτικό
αποτέλεσμα για μελλοντική χρήση.
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Notes

Remember the Milk

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Μερικές φορές οι προεγκατεστημένες εφαρμογές στο κινητό είναι και οι
καλύτερες. Η εφαρμογή Σημειώσεις
που εδώ και χρόνια συναντούμε στα
μενού του iPhone/iPad έχει βελτιωθεί
σημαντικά σε σχέση με την πρώτη
φορά που την χρησιμοποιήσαμε.
Πλέον προσφέρει συγχρονισμό με
iCloud, Gmail και MSN/Outlook λογαριασμούς για να έχετε πάντα κοντά
τις σημειώσεις, επιτρέπει τον εύκολο
διαμοιρασμό τους μέσω email και
υποστηρίζει 5 διαφορετικές γραμματοσειρές!

Όχι μόνο το… γάλα της
ημέρας, αλλά κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητάς σας μπορείτε
να θυμηθείτε, με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
Καθορίστε τις υποχρεώσεις και τις καθημερινές σας εργασίες, είτε
είναι επαγγελματικές,
είτε αφορούν απλά,
προσωπικά σας θέματα. Η εφαρμογή είναι απλή, εύχρηστη, υπενθυμίζει στο χρήστη τις υποχρεώσεις του ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ
προσφέρει και online Sync μέσω Web.

Things

ToDoIst

€9,99

€Δωρεάν

Μπορεί το όνομά της να
μην εντυπωσιάζει, τα καταφέρνει περίφημα όμως
στο να βάζει τη ζωή σας
σε… τάξη. Μέσα από τα
μενού της εφαρμογής, ο
χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λίστες υποχρεώσεων, υπενθυμίσεις και
ραντεβού για κάθε τύπο
δουλειάς, να ενημερωθεί
για όσες έχει ξεχάσει ή να δημιουργήσει εβδομαδιαία προγράμματα υποχρεώσεων! Τα μενού της εφαρμογής είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα,
ενώ είναι δυνατός και ο συγχρονισμός με τον Η/Υ μέσω WLAN!

Όπως αποκαλύπτει και το όνομά της, η συγκεκριμένη εφαρμογή επιχειρεί να γίνει ο
πιο στενός σας συνεργάτης υπενθυμίζοντας
διαρκώς τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις
της καθημερινότητάς σας. Από το… που
παρκάρατε και την ανάγκη για να αγοράσετε
ψωμί, μέχρι την ειδοποίηση για εκείνο το
σημαντικό meeting την ερχόμενη εβδομάδα, η εφαρμογή ToDo, σας «οργανώνει»
μέσα από ένα απλό και λειτουργικό UI, που
δεν διακρίνεται όμως για τις δάφνες πρωτοτυπίας της.

ToodleDo

Wunderlist

Δωρεάν - €2,99

€Δωρεάν

Αν θέλετε να αυξήσετε
την παραγωγικότητά σας
και να βάλετε σε τάξη
την καθημερινότητα της
δουλειάς ή του σπιτιού,
τότε… Toodledo. Περίεργο όνομα, καθόλου περίεργες δυνατότητες όμως:
εισαγωγή κειμένου για
υπενθύμιση ή σημείωση, καθορισμός καθημερινών αρμοδιοτήτων, πρόσβαση στις λίστες εργασιών ή υποχρεώσεων μέσω
Web (Toodledo.com) και φυσικά, άμεσος συγχρονισμός με τη συσκευή σας!

Σχεδιασμένη για όσους λατρεύουν το cloud η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για
iOS συσκευές αλλά ταυτόχρονα για Mac, Windows
και Linux υπολογιστές. Διαθέτει web application
για πρόσβαση μέσω
Η/Υ, αλλά και εφαρμογή
μέσω iOS, ενώ μπορεί να
συγχρονίζει σε πραγματικό
χρόνο όλες τις υποχρεώσεις και τις εργασίες που έχετε να κάνετε δημιουργώντας τις καλύτερες συνθήκες καθημερινής εργασίας.
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GREEK EVENTS

10o συνέδριο e-Business &
Digital Marketing World

Τη νέα δυναμική της αγοράς στην επόμενη ημέρα της πανδημίας
επιχείρησε να καταγράψει το 10o συνέδριο e-Business & Digital
Marketing World Conference 2021, το οποίο πραγματοποιήθηκε
φέτος στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2021.
Εκπρόσωποι του e-επιχειρείν, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και
του Ψηφιακού Marketing συμμετείχαν σε ένα μοναδικό συνέδριο
για να μοιραστούν γνώσεις, εμπειρίες, τεχνογνωσία, τακτικές
και στρατηγικές σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας, λειτουργίας
και αειφορίας κερδοφόρων επιχειρήσεων στο e-Business και το
Digital Marketing.
Για 10η συνεχή χρονιά η Smartpress, συγκέντρωσε τους πιο
πρωτοποριακούς, καινοτόμους και επιδρασ τικούς keynote
speakers και leaders της αγοράς σε μια πλειάδα ομιλιών, round
tables και θεματικών workshops για να αποτυπώσουν τις τάσεις,
τις προκλήσεις και ευκαιρίες, να μοιρασ τούν αξιόλογα και
πετυχημένα case studies που «αγγίζουν» το τμήμα εκείνο της
αγοράς που γνωρίζει πολύ καλά τη γλώσσα του sustainability
και της κερδοφορίας.
Εξ ε ι δ ι κε υ μ έ νο ι ο μ ιλ ητ έ ς α π ό ο λό κ λ η ρ η τ ην α γο ρ ά τ ο υ
ηλεκτρονικού επιχειρείν και των Social Media, απάντησαν στα
ερωτήματα της COVID-19 εποχής που δεν έχει τελειώσει ακόμη,
μιας πανδημίας με πολλαπλασιαστικό effect που μετέτρεψε
όλες τις επιχειρήσεις σε e-business, έφερε την κορύφωση του eCommerce 5 χρόνια νωρίτερα, που ανέδειξε την Τηλεργασία σε
ισχυρό παράγοντα επιβίωσης και που διόγκωσε την αξία των ΜΚΔ
ως φορείς μηνυμάτων σε μια εποχή που η ψηφιακή Επικοινωνία
έγινε το νέο «νόμισμα».
Καινοτόμες Τεχνολογίες, νέες τάσεις όπως το mobile commerce
(αγορές μέσω κινητού), live shopping (ψώνια ζωντανά με χρήση

τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας), Artificial Intelligence
(Τεχνητή Νοημοσύνη) και 5G στο e-Commerce γεφυρώνονται όλο
και περισσότερο με τα βασικά εργαλεία του ψηφιακού marketing
σε επίπεδο τοποθέτησης προϊόντος, αξίας συναλλαγής, εμπειρίας
πλοήγησης και επιτυχημένης προώθησης.
Tο υβριδικό 10o e-business και Social Media World, το μεγάλο
ετήσιο συνέδριο για το ηλεκτρονικό επιχειρείν με τίτλο “every
business is e-business” «καλύπτει» όλα αυτά τα νέα δεδομένα σε
ψηφιακό περιβάλλον, μέσα από την πλατφόρμα virtual events,
προσφέροντας μια ολοκληρωμένη συνεδριακή εμπειρία για
συνέδρους, ομιλητές και χορηγούς.
Tο συνέδριο απευθύνεται σε Στελέχη της Ψηφιακής Αγοράς, του
Ηλεκτρονικού Εμπορίου, της Διαφήμισης και του Marketing,
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, του PR και της Επικοινωνίας,
των Μεταφορών, Logistics, Τραπεζών, Fintech, Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών, των Αλυσίδων Λιανικής, Συμβούλων
Επικοινωνίας, κ.ά.
Η 1η ημέρα του 10ου e- Business & Social Media World ήταν
αφιερωμένη στην αγορά του e-επιχειρείν και του Ηλεκτρονικού
Εμπορίου σ τελέ χη των οποίων μίλησαν για τις τρέ χουσε ς
εξελίξεις, τις νέε ς τάσεις, τους τρόπους υπερπήδησης των
εμποδίων, αλλά και τις ευκαιρίες που αναδύονται, σε όλη την
αλυσίδα που σχετίζεται με το e-Commerce.
Η 2η ημέρα του συνεδρίου ήταν εξ’ ολοκλήρου αφιερωμένη στον
κόσμο του Digital Marketing και των Social Media περισσότερο
από την πλευρά του business και του branding και λιγότερο
από αυτήν της ψυχαγωγίας ή της επικοινωνίας. Οι σύνεδροι
μετέφεραν κρίσιμη τεχνογνωσία, σημαντικές πληροφορίες, αλλά
και χρήσιμα tips στους συμμετέχοντες.
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Πώληση της Telekom Romania από τον ΟΤΕ,
στις 550.000 οι γραμμές FTTH στην Ελλάδα

Αποχωρεί και τυπικά από την Telekom Romania Communications S.A.
(TKR) ο ΟΤΕ, διατηρώντας στη Ρουμανία μόνο την εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM).
Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε και το τελικό τίμημα που καταβάλει
στην Orange Romania ο ελληνικός οργανισμός για το 54% της TKR
διαμορφώθηκε στα 295,6 εκατ. ευρώ. Ο ΟΤΕ ξεκίνησε να έχει παρουσία
στη Ρουμανία με την εξαγορά του 35% της RomTelecom (όπως ονομαζόταν τότε η TKR) το 1998. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, χαρακτήρισε την πώληση της
Telekom Romania «στρατηγική απόφαση» που ανοίγει το δρόμο για
την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα,
ενισχύοντας παράλληλα τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξής του
και την αξία για τους μετόχους. Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε ότι παράλληλα
δημιουργούνται αναπτυξιακές προοπτικές για την Telekom Romania ενώ
ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ρουμανικής αγοράς.
Αναφορικά με την Telekom Romania Mobile στόχος είναι η επίτευξη
θετικών ταμειακών ροών μέσω μιας ανανεωμένης προσέγγισης της
αγοράς. Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα διανείμει στους μετόχους του περίπου
174 εκατ. με την μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων
μετοχών. Η διανομή του μερίσματος, υπό την αίρεση εταιρικών εγκρίσεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2021.
Εντός συνόρων για τον Όμιλο, περί τα 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα έχουν σήμερα πρόσβαση στις υπερ-υψηλές
ταχύτητες και τις απεριόριστες δυνατότητες της οπτικής ίνας μέχρι το
σπίτι (FTTH), μέσω του Cosmote Fiber, ενώ μέχρι το τέλος του έτους ο
στόχος είναι οι 550.000 FTTH γραμμές. Σύμφωνα με τη σχετική ανα-

κοίνωση η Cosmote «ενεργοποίησε» το FTTH σε 10 νέες περιοχές και
συνέχισε να επεκτείνει τη διαθεσιμότητα σε περιοχές που ήδη έχουν
πρόσβαση σε FTTH. Συνολικά, το Cosmote Fiber (που περιλαμβάνει και
το VDSL - οπτική ίνα μέχρι την υπαίθρια καμπίνα) προσφέρει σήμερα
πρόσβαση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες έως 200Mbps σε περισσότερα
από 3,4 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις πανελλαδικά.
Σε ό,τι αφορά το FTTH, στην Αττική, δυνατότητα σύνδεσης σε 100%
οπτική ίνα μέχρι την πρίζα απέκτησαν πλέον τα Άνω Λιόσια και τα
Γλυκά Νερά. Στη δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, απέκτησαν πρόσβαση
σε εγγυημένες ταχύτητες 100 & 200Mbps, η Άρτα, η Ηγουμενίτσα, η
Πρέβεζα και το Μεσολόγγι, ενώ στην Πελοπόννησο προστέθηκε το
Άργος. Στη Στερεά Ελλάδα, πρόσβαση σε υποδομή FTTH μέσω Cosmote
Fiber, απέκτησε η Θήβα και το Καρπενήσι και στο βόρειο Αιγαίο, το
νησί της Χίου. Επιπλέον, το FTTH επεκτάθηκε σε ακόμα περισσότερα
νοικοκυριά κι επιχειρήσεις στην Αθήνα, στις περιοχές του Ζωγράφου
και του Χαλανδρίου, καθώς και στη Θεσσαλονίκη, στον ομώνυμο
δήμο, καθώς και στην Καλαμαριά και στην Πυλαία.
Όπως σημειώνεται ο Όμιλος ΟΤΕ παραμένει πρώτος σε πληθυσμιακή
κάλυψη, έχοντας εγκαταστήσει πάνω από το 77% των συνολικών
γραμμών FTTH της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι ο καταναλωτής που
θέλει να αποκτήσει πρόσβαση σε σύνδεση FTTH μπορεί να κάνει
χρήση της ειδικής επιδότησης συνολικού ύψους 360 ευρώ της δράσης
Superfast Broadband του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η
δράση υλοποιείται με τη μέθοδο κουπονιού (voucher), που επιδοτεί
το πάγιο με 13 ευρώ/μήνα, για διάστημα 24 μηνών και το εφάπαξ
κόστος σύνδεσης με 48 ευρώ.
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Aυτονομία smartphones: είναι αρκετές
οι 24 ώρες;

Παρά τη διαρκή βελτίωση σχεδόν όλων των χαρακτηριστικών των smartphones, υπάρχει ένας
τομέας στον οποίο η πρόοδος συμβαίνει με ρυθμούς… χελώνας. Οι μπαταρίες των smartphones
έχουν «κολλήσει» εδώ και χρόνια κοντά στις 4.000-4.500mAh και παρά τις προσπάθειες των
κατασκευαστών, το ένα 24ωρο αυτονομίας παραμένει «ουτοπία» για αρκετούς χρήστες. Πότε θα
απεξαρτηθούμε από τα powerbanks; Μπορεί η ταχεία φόρτιση να υποκαταστήσει τη μεγάλη μπαταρία;

Δυστυχώς, η πρόοδος στην τεχνολογία των

ξεργαστές υπόσχονται καλύτερη διαχείριση ε-

χνουν τα πράγματα, μάλλον πολύ δύσκολα

μπαταριών είναι ελάχιστη τα τελευταία χρόνια

νέργειας μέσω τεχνολογίας και ...τεχνητής νοη-

θα αποχαιρετήσουμε τα powerbanks μας…

και φυσικά έχουμε… καλομάθει στις λεπτές

μοσύνης, ενώ οι μπαταρίες, στις περισσότερες

συσκευές, αν και πλέον βλέπουμε μεγάλες

περιπτώσεις, έχουν ανέβει σε χωρητικότητα.

μπαταρίες των 5.000, ενίοτε. Οι κατασκευ-

Φαίνεται όμως πως είμαστε ακόμη μακριά από

Η αυτονομία των κινητών, ακόμα και μετά από

αστές προσπαθούν να «παρακάμψουν» το

την εποχή που θα ξενοιάσουμε οριστικά απ΄

δεκαετίες έρευνας, ακόμα δεν είναι επαρκής.

πρόβλημα της χωρητικότητας με τη διαρκώς

αυτό το ζήτημα.

Αυτό βέβαια είναι ένα γενικό πρόβλημα,

αυξανόμενη ταχύτητα φόρτισης. Από τους

Αρετή Νικολοπούλου

Πέτρος Κυπραίος

καθώς κατ’αναλογία το ίδιο συμβαίνει με τα
tablets, τα laptops, και τα υβρίδια τους. Είναι

κλασικούς φορτιστές των 5 Watts έχουμε
φτάσει αισίως σε αυτούς των… 65W, έτσι με

Η αλήθεια είναι ότι η αυτονομία εξακολου-

προφανές ότι η τεχνολογία ιόντων λιθίου είχε

5-10 λεπτά φόρτισης εξασφαλίζουμε μερικές

θεί και παραμένει ένα «αγκάθι» για τους

αναπτυχθεί για μία εποχή που δεν υπάρχει

ώρες αυτονομίας επιπλέον. Ταυτόχρονα, τα

κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, καθώς

πια, με μικρές non-touch LCD οθόνες, και

fast charging powerbanks αυξάνονται και

παρά τις προσπάθειες τους οι εταιρείες δυ-

hardware με ελάχιστες απαιτήσεις τροφοδο-

έτσι, τουλάχιστον, δύσκολα θα μείνουμε από

σκολεύονται να λύσουν τον δύσκολο γρίφο

σίας. Με δεδομένο ότι δεν φαίνεται να έρχεται

μπαταρία «στο δρόμο»…

του “battery drain”. Αναμφίβολα, οι super

σημαντική πρόοδος σε αυτό το κομμάτι, το

charging δυνατότητες βελτιώνουν σημαντικά

πιο ουσιαστικό που μπορούν να βελτιώσουν

την κατάσταση, αν και μοιάζουν περισσότερο

οι κατασκευαστές σήμερα, είναι η διαχείριση

Το θέμα της αυτονομίας είναι, όντως, μία

ως απλώς μια «ασπιρίνη» για τον πονοκέ-

ενέργειας. Σε συνδυασμό με την ολοένα

ιδιαίτερα πονεμένη ιστορία για το χώρο των

φαλο. Νομίζω ότι το κλειδί εδώ έχει να κάνει

αυξανόμενη χωρητικότητα των μπαταριών,

smartphones. Μπορεί σε άλλα specs οι βελ-

με το θέμα της σωστής ενεργειακής διαχείρι-

είναι εφικτό πλέον για έναν χρήστη να επιστρέ-

τιώσεις να είναι συνεχείς, εδώ έχουμε όμως,

σης. Για να συμβεί αυτό απαιτείται ένας συνδυ-

φει σπίτι του χωρίς να έχει χρησιμοποιήσει

σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και ...χει-

ασμός software και hardware, καθώς από τη

powerbank. Αυτό όμως, οριακά, και είναι εμ-

ροτέρευση των επιδόσεων. Κι αυτό καθώς

μία οι developers θα πρέπει να δημιουργούν

φανές ότι το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί

εντυπωσιακές στην όψη οθόνες -και άλλα

apps που να καταναλώνουν, όσο το δυνατόν

χωρίς κάποιο breakthrough στο στοιχειώδες

σχετικά specs- απαιτούν τόση ενέργεια που ...τι

λιγότερη ενέργεια και από την άλλη οι κατα-

επίπεδο της τεχνολογίας μπαταριών. Πειρα-

να σου κάνει και το κινητό; Οι κατασκευαστές

σκευαστές καλούνται να βρουν νέες τεχνικές

ματισμοί γίνονται βέβαια, απλά είναι ακόμα

smartphones (και εξαρτημάτων) το «παλεύ-

μεθόδους που θα αναβαθμίσουν την χωρη-

μακριά από εμπορικές εφαρμογές…

ουν» η αλήθεια πολύ, καθώς π.χ. οι νέοι επε-

τικότητα των μπαταριών. Πάντως, όπως δεί-

Δημήτρης Σκιάννης
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Το βλέμμα στα άστρα και το χέρι
στην τσέπη
Παρά το γεγονός ότι τα δίκτυα σταθερής και κινητής έχουν βάλει τα δυνατά τους για
την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, οι απομακρυσμένες περιοχές, και γενικότερα η
ανάγκη να υπάρχει διαθέσιμο φθηνό και γρήγορο Internet παντού, κρατούν ψηλά στη
λίστα τη λύση της παροχής Internet μέσω δορυφόρου.
Από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βλέπουν τη λύση των δορυφόρων της
SpaceX να έχει σοβαρές προοπτικές.
Φυσικά το βασικό πρόβλημα είναι το κόστος, αφού το Starlink υπόσχεται ταχύτητες
download / upload στα 100 / 20 Mbps, ωστόσο, το κόστος της υπηρεσίας για την Ελλάδα σήμερα είναι πολύ υψηλό, αφού ο εξοπλισμός τα μεταφορικά και η εγκατάσταση
αγγίζουν τα 600 ευρώ, ενώ η μηνιαία συνδρομή της υπηρεσίας είναι στα 99 ευρώ.
Έτσι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται δυνατόν να προτιμηθεί η δορυφορική
σύνδεση, αν η περιοχή ενδιαφέροντος έχει εναλλακτική κάλυψη από δίκτυο σταθερής
ή κινητής.
Όμως, αν μιλάμε για μία περιοχή που είναι πλήρως ακάλυπτη, ή αδύνατον να καλυφθεί
(π.χ. αραιοκατοικημένες η μη προσβάσιμες περιοχές), τότε το Starlink θα μπορούσε
να δώσει τη λύση.
Αν και το site της Starlink δίνει εδώ και μήνες τη δυνατότητα σε Έλληνες να δηλώσουν
ενδιαφέρον για εγκατάσταση δορυφορικού Ιnternet, δεν υπήρχε ως τώρα η ενδεδειγμένη λύση για τον εξοπλισμό λήψης - εκπομπής.
Η εκκρεμότητα αυτή φαίνεται να βαίνει προς επίλυση, αφού έχει βρεθεί ο απαραίτητος
εξοπλισμός που πληροί τις προδιαγραφές, έχει εγκριθεί από την ΕΕΤΤ, και ετοιμάζεται
η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Τώρα που όλα τα κομμάτια του παζλ έχουν μπει στη θέση τους, το μόνο που μένει είναι
η εύρεση πελατών που να έχουν ανάγκη την υπηρεσία, και ίσως ένα μοντέλο επιδότησης της σύνδεσης, είτε στο τμήμα του εξοπλισμού, είτε σε αυτό της συνδρομής.
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Μήνα - μήνα προχωράμε με την ίνα

Γ

υαλί vs Χαλκός: 1-0 - επιτάχυνση της «αποχαλκοποίησης»
των τηλεπικοινωνιακών δικτύων προσδοκά ο Κυριάκος
Πιερρακάκης, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
προσβλέποντας στα έργα που έχουν περιληφθεί προς
χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.
Ουσιαστικά, από το υπουργείο βλέπουν τη μετάβαση να πλησιάζει με κύριο
έργο το μεγάλο ΣΔΙΤ, που βαίνει προς υλοποίηση για την κάλυψη με οπτική
ίνα περιοχών που δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον, όπου θα εγκατασταθούν
περί τις 800 χιλιάδες γραμμές με οπτική ίνα, και τις περίπου 2 εκατομμύρια
συνδέσεις FTTH που έχουν ανακοινώσει ότι θα κατασκευάσουν οι
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες
γραμμές, που είναι κοντά στα 4,7 εκατομμύρια.
Σημαντικό θέμα για το υπουργείο είναι και οι υποδομές των κτιρίων, που
θα πρέπει στο μέλλον να μπορούν να υποδεχθούν την οπτική ίνα και να τη
διανείμουν στο εσωτερικό τους.
Το έργο αυτό το έχει αναλάβει ο υφυπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος, και ο
ίδιος δήλωσε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία για το έργο επιδότησης

της εσωτερικής καλωδίωσης πολυκατοικιών, ώστε να μπορούν να
συνδεθούν άμεσα με οπτική ίνα.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 163 εκατ. ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στο
Ταμείο Ανάκαμψης.
Φυσικά, εκτός από το ίδιο το κόστος των υποδομών και τον αναγκαίο χρόνο
που χρειάζεται για την υλοποίηση των έργων, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την
ανάγκη να συμβαδίζει η προσφορά με τη ζήτηση.
Το ιδανικό βέβαια είναι η ζήτηση να «προηγείται» ελαφρά, ώστε οι
επενδύσεις για την ικανοποίησή της να αποδίδουν άμεσα.
Βέβαια, κάτι ο COVID και το WFH, κάτι οι ψηφιακές πλατφόρμες
περιεχομένου, ανεβαίνει σιγά - σιγά η ζήτηση, και οι τηλεπικοινωνιακές
εταιρείες αρχίζουν και βλέπουν τα επενδυτικά τους σχέδια να αποδίδουν.
Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές έχουν τον κύριο λόγο, οι οποίες σύμφωνα με
την ΕΕΤΤ βαίνουν μειούμενες, με την τιμή για το 1 GΒ στο τέλος του έτους
να διαμορφώνεται στο 1 ευρώ, όταν πέρυσι ήταν στο 1,3 και το 2015 στο
δυσθεώρητο κόστος των 8 ευρώ!
Το συμπέρασμα είναι ένα: μήνα - μήνα προχωράμε με την ίνα!!!

Έτσι, με την αύξηση του μέσου όρου bandwidth
στα σπίτια, αλλά και με πιο συμφέροντα πακέτα mobile data, έχει έρθει πλέον η εποχή
να εδραιωθεί το OTT, αποτελώντας τον κανόνα και όχι την εναλλακτική λύση.

Σε πρωταθλητισμό έχει εξελίξει τις επιδόσεις του δικτύου της η Cosmote, καθώς για 5η συνεχόμενη χρονιά καταλαμβάνει την 1η θέση στις μετρήσεις
του γνωστού σε όλους μας Speedtest
της Ookla. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος
ταχύτητας αυξήθηκε κατά 90% από την
ίδια περίοδο πέρυσι, κατατάσσοντας την
Cosmote, ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα».
Ενδιαφέρον έχει ότι τα αποτελέσματα βγήκαν από 545 χιλιάδες μετρήσεις των ίδιων
των χρηστών, που σημαίνει ότι έγιναν σε καθημερινές συνθήκες και όχι εργαστηριακές
ή one off μετρήσεις. Φέτος, για πρώτη φορά
συμπεριλήφθηκαν και μετρήσεις 5G!
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Σε αυτό το πλαίσιο, η Nova θα λανσάρει εντός
του μήνα στην Ελλάδα την EON, δηλαδή το
OTT brand που διαθέτει με μεγάλη επιτυχία
η United και στις υπόλοιπες βαλκανικές αγορές της. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται
να γίνει μέσα στο μήνα από τον CEO Παναγιώτη Γεωργιόπουλο.
Αντίο, ετοιμάζεται να πει και η Nova
στη δορυφορική πλατφόρμα, εστιάζοντας στο OTT περιεχόμενο. Ο καιρός
γαρ εγγύς, αφού η δορυφορική λύση γίνεται όλο και λιγότερο δημοφιλής. Κάτι ο ογκώδης και άβολος εξοπλισμός,
το επιπλέον κόστος εγκατάστασης και
ενεργοποίησης, η αγωνία αν θα δώσει
ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας άδεια
για εγκατάσταση του πιάτου, η αδυναμία λήψης σήματος με άσχημες καιρικές συνθήκες, η μειωμένη δυνατότητα
διάδρασης… ήρθε η ώρα για αλλαγή!

Αυτό θα φέρει στους συνδρομητές της όλα
τα καλούδια που προσφέρουν οι αντίστοιχες
ανταγωνιστικές πλατφόρμες, με κυρίαρχο το
on-demand περιεχόμενο, αλλά και τη δυνατότητα να βλέπουμε οποιοδήποτε πρόγραμμα, από ειδήσεις και εκπομπές μέχρι ταινίες
και σειρές, μέχρι και 7 μέρες πίσω. Φυσικά,
όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα σε smart TV, TV
box, smartphone, tablet, και desktop λειτουργικά συστήματα.
Όπως μου έλεγε ο «καπετάνιος», ΕΟΝ σε λίγο θα σημαίνει «Έχουμε Όλοι Nova». Ίδωμεν!

Ο ΑΝΤ1 International αγόρασε 22 κανάλια της
Sony Pictures Television για την κεντρική και
ανατολική Ευρώπη (μαζί με 2 πλατφόρμες για
pay TV) και πλέον θα απευθύνεται συνολικά
σε κοινό 150 εκατομμυρίων σε όλες τις χώρες
που καλύπτει με pay TV - εκπροσωπώντας τα
μεγαλύτερα studios του κόσμου- στις οποίες, δυστυχώς, δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα.

και το 2024, ο κ. Μασσέλος θα είναι Αντιπρόεδρος του Σώματος. Ο επικεφαλής της
ΕΕΤΤ αποδεικνύεται εξαιρετική επιλογή, καθώς δείχνει δραστήριος και ικανός, τόσο στα
καθήκοντα του, όσο και σε άλλες δραστηριότητες της αγοράς.

Πριν φύγουμε από την συνδρομητική να αναφέρουμε ότι η ισραηλινή σειρά “Tehran” (Τεχεράνη), στην παραγωγή της οποίας συμμετείχε και η Cosmote TV, είναι υποψήφια για
τα International Emmy Awards for Best Drama
για το 2021. Μέρος της σειράς γυρίστηκε
στην Αθήνα και η 1η σεζόν -που αποτελείται
από 8 επεισόδια- είναι ήδη διαθέσιμη στην
πλατφόρμα της Apple TV+, ενώ ετοιμάζεται
και η 2η σεζόν.

Η Κρήτη περνάει δύσκολες ώρες μετά
τον μεγάλο σεισμό των 5,8 ρίχτερ που
σημειώθηκε κοντά στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου. Οι πάροχοι πάντως έδειξαν άμεσα για μία ακόμα φορά την ευαισθησία
τους, καθώς η Cosmote, η Vodafone και
η Wind πρόσφεραν δωρεάν χρόνο ομιλίας και mobile data, όπως και παράταση
εξόφλησης των λογαριασμών. Μπράβο!
Τη δυνατότητα να συνδέονται μέσω Wi-Fi στο
δίκτυο νέας γενιάς οπτικών ινών Wind Fiber,
με ταχύτητες που αγγίζουν τα 200 Mbps, δίνει
η Wind Ελλάς στους επισκέπτες του Μουσείου Μπενάκη. Πάλι πρόλαβε ο George!
Πρόεδρος του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών
για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
το 2023 εξελέγη ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ, καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος. Το 2022

λο τρόπο αναζητά και το υπουργείο λύσεις
«εξ ουρανού».
Την ανάγκη για αντικατάσταση των χάλκινων
τηλεπικοινωνιακών γραμμών με οπτικές ίνες
τόνισε για μία ακόμα φορά ο Κυριάκος Πιερρακάκης, καθιερώνοντας ένα νέο όρο που μάλλον θα γίνει trend, την «αποχαλκοποίηση».
Πως λέμε εκτός από την απολιγνιτοποίηση
υπάρχει και η αποχαλκοποίηση;
Σε κάθε περίπτωση ετοιμάζονται διάφορες
πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη ζήτηση
και θα βοηθήσουν στην ταχύτερη επέκταση
του δικτύου. Όπως, για παράδειγμα, το Fiber
Readiness που είναι πλέον προ των πυλών.

Αποχωρεί και τυπικά από τη Telekom
Romania ο ΟΤΕ, διατηρώντας στη Ρουμανία μόνο την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, Telekom Romania Mobile. Η
συναλλαγή ολοκληρώθηκε και το τελικό τίμημα που καταβάλει στην Orange
Romania ο ελληνικός οργανισμός για το
54% της TKR διαμορφώθηκε στα 295,6
εκατ. ευρώ (από 268 μύρια που ήταν η
αρχική εκτίμηση).
Ο ΟΤΕ ξεκίνησε να έχει παρουσία στη Ρουμανία με την εξαγορά του 35% της RomTelecom
(όπως ονομαζόταν τότε η TKR) το 1998.
Μπορεί η τηλεόραση να φεύγει σιγά-σιγά από
το Διάστημα, όμως το δορυφορικό Ιnternet φιλοδοξεί να αποτελέσει τον τρόπο σύνδεσης
περιοχών όπου δεν υπάρχουν δίκτυα σταθερής η κινητής. Βέβαια, υπηρεσίες δορυφορικού internet υπήρχαν από παλιά, όμως τώρα
μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι η SpaceX του
Elon Musk με το δορυφορικό δίκτυο Starlink.
Το πρόβλημα είναι φυσικά το μεγάλο κόστος, που είναι 499 ευρώ για τον εξοπλισμό
και 61 ευρώ για τα μεταφορικά, ενώ η μηνιαία συνδρομή τιμολογείται στα 99 ευρώ. Στις
περιοχές όμως που δεν καλύπτονται με άλ-

Σημείωσε επίσης ότι τα τηλεπικοινωνιακά έργα χρειάζονται χρόνο, καθώς απαιτούν ειδική προετοιμασία, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνουν δράσεις για την κάλυψη
«λευκών περιοχών», με τη συνεργασία της
Hellas Sat, δηλαδή με δορυφορικές υπηρεσίες.
Ο Κυριάκος #2 ανέφερε επίσης ότι «η χώρα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στην πρόκληση να μην “χάσει το τρένο” της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, αυτή της Τεχνητής
Νοημοσύνης».
Για τις γενιές που δεν έχουμε συνηθίσει τα
πολιτικά «θα» να γίνονται πραγματικότητα,
μας φαίνεται λίγο περίεργο που τόσα έργα
και δράσεις προχωρούν τόσο γρήγορα από
την ανακοίνωση στην υλοποίηση.
Για λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας και για
κάρτες χρόνου ομιλίας που εκδίδονται από
την 1η Ιανουαρίου 2022, θα ισχύσει η μείωση των φορολογικών τελών στην κινητή τηλεφωνία, που είχε ανακοινωθεί πριν από λίγο καιρό στη ΔΕΘ.
Οι μειώσεις αφορούν 10%-20% για τους περισσότερους πολίτες, όμως ισχύει πλήρη απαλλαγή για τους χρήστες ηλικίας 15-29 ετών.
Αυτό, σε συνδυασμό με τη δράση εμβολιασμού
Freedom Pass, που προσφέρει 50GB σε χρήστες 15-17 ετών, δημιουργούν πολύ ευνοϊκές συνθήκες προσβασιμότητας στο Ιnternet
για τους νέους.
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POINT OF VIEW



Πώς επιτυγχάνεις επιχειρηματική
ανταγωνιστικότητα και ευημερία

Γράφει ο
Γιάννης Σταμούλης,
CEO Mobiplus

Οι επιχειρήσεις για να πετύχουν θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρη στρατηγική! Η επιχείρηση θα πρέπει να στοχεύει
πάντα σε ένα ειδικό κοινό στο industry που ανήκει. Τότε
έχεις στρατηγική διαφοροποίησης. Στρατηγική είναι κάτι
μακροπρόθεσμο κάτι που παίρνει χρόνια αποφάσεων
και επίλογων. Στρατηγική είναι όλες οι αποφάσεις που
παίρνεις στην πορεία. Αποφάσεις που δείχνουν τι είδους
εταιρεία είσαι. Σκέψου λοιπόν τώρα την επιχείρησή σου.
Κάθε επιλογή που κάνεις η δεν κάνεις καθορίζει ποια είναι
η επιχείρησή σου και ποιους πελάτες θα ικανοποιήσει. Οι
περισσότεροι ηγέτες εταιρειών έχουν κακή εικόνα του
τι σημαίνει επιτυχία! Οι περισσότεροι ηγέτες θέλουν να
είναι η καλύτερη επιχείρηση π.χ. στον Οικιακό εξοπλισμό
ή η καλύτερη Τράπεζα ή η καλύτερη εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας. Αλλά αυτός δεν είναι ο τρόπος να σκέφτεσαι
τι σημαίνει επιτυχία στο επιχειρείν. Δεν υπάρχει καλύτερη
εταιρεία Οικιακού εξοπλισμού, καλύτερη Τράπεζα, καλύ-
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τερη εταιρεία κινητής. Είναι επικίνδυνο να προσπαθείς να
γίνεις κάτι που είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει μόνο ένας
τρόπος να ανταγωνίζεσαι. Εξαρτάται από τις ανάγκες των
πελατών που προσπαθείς να καλύψεις. Η βασική αρχή της

στρατηγικής είναι να βρεις μια μοναδική θέση στο industry
που ανήκεις και να δημιουργείς σημαντική αξία στους πελάτες που θέλεις να εξυπηρετείς. Ακούγεται απλό αλλά
οι περισσότερες εταιρείες δεν το κάνουν. Οι περισσότεροι
επιχειρήσεις είναι συγκεχυμένες, δεν στοχεύουν σε ένα
ειδικό κοινό πελατών. Και εάν δεν στοχεύεις σε ένα ειδικό
κοινό δεν έχεις κατεύθυνση επιλογών με αποτέλεσμα να
οδηγείσαι στην αποτυχία. Στρατηγική λοιπόν είναι επιλογές που κάνουμε, μακροπρόθεσμες επιλογές, για να
διαφοροποιήσουμε την επιχείρησή μας από τον ανταγωνισμό. Ορίζει πως θα ανταγωνιστούμε διαφορετικά και τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα δημιουργούμε για
να νικήσουμε. Εάν κάνεις το ίδιο με τον ανταγωνισμό δεν
έχεις στρατηγική, ίσως κάνεις το ίδιο πρόγραμμα λίγο καλύτερα. Operational excellence λέγεται! Η στρατηγική αφορά τη δημιουργία ανώτερης οικονομικής απόδοσης! Στις
περισσότερες επιχειρήσεις τα βασικά χαρακτηριστικά της
στρατηγικής έχουν να κάνουν με το industry που ανήκουν,
την επιχείρηση την ίδια και τη θέση που επιλεγούμε να
κρατάμε σε αυτό το industry. Πρέπει να καταλάβουμε που
πάει το industry μας που πάνε οι επιχειρήσεις του χώρου
και που πάμε εμείς. Το βασικότερο είναι να ανησυχούμε
για το industry που ανήκουμε γιατί εάν αυτό δεν πάει καλά
δεν πάμε και εμείς καλά. Σημαντικό σημείο επίσης είναι να
δούμε ποιοι είναι οι Αντικαταστάτες. Εταιρείες και τρόποι
όπου ο πελάτες μας μπορούν να φέρουν το έργο τους εις
πέρας με άλλο τρόπο. Π.χ. εάν παράγεις έτοιμο φαγητό ο
πελάτης μπορείς αγοράσει τα συστατικά του φαγητού και
να το φτιάξει μόνος του. Επίσης στο industry που ανήκεις
ποιες είναι οι Ανταγωνιστικές Δυνάμεις που υπάρχουν και

που πάνε τον χώρο σου! Πως κατορθώνουμε όμως ανώτερη κερδοφορία στο χώρο μας; Αποκτώντας Competitive
Advantage. Nα διαφοροποιηθείς, να κάνεις κάτι καλύτερο
και διαφορετικό από αυτό που κάνουν όλοι, απευθυνόμενοι
σε ένα ειδικό κοινό του industry. Μπορεί να είναι design,
image, λειτουργικότητα, service η οτιδήποτε άλλο. Και εάν
διαφοροποιείσαι πρέπει οπωσδήποτε να έχεις υψηλότερη
τιμή! Εάν οι πελάτες δεν είναι διατιθέμενοι να πληρώσουν
παραπάνω δεν έχεις βρει τρόπο να διαφοροποιηθείς,
δεν κάνεις κάτι καλύτερα! Ένα διαφορετικό competitive
advantage είναι Χαμηλότερη τιμή. Ποιους από τους δυο
δρόμους θαακολουθήσεις… Διαφοροποίηση ή Χαμηλότερη
τιμή; Αφού επιλέξεις λοιπόν την στρατηγική σου μετά θα
πρέπει να δεις πως την εφαρμόζεις στο Value Chain. Η
κάθε επιλογή μας που αφορά οτιδήποτε στους παραπάνω
τομείς για την υλοποίηση της υπηρεσίας μας η του προϊόντος μας θα πρέπει να έχει την στρατηγική μας μέσα
της. Επίσης είναι πολλά πράγματα που πρέπει να κάνεις
μόνο και μόνο για να παραμείνεις στο industry. Πρέπει να
ακολουθείς τα best practices του industry. Π.χ. ποιο είναι
το κατάλληλο ERP για το είδος της επιχειρήσεις μου σε
αυτό το industry, πως είναι το βέλτιστο eshop στο industry
μου, ποιες είναι οι σημαντικές τεχνολογίες που πρέπει
να έχω στο industry μου. Έχω επιχείρηση Λιανικής και
e-shop τότε χρειάζομαι Recommendation Engine. Εάν δεν
χρησιμοποιείς τα best practices του industry σου θα χάσεις
σίγουρα! Άρα σε κάθε επιχείρηση έχουμε δυο στόχους: Να
εφαρμόζουμε τα best practices τα οποία βρίσκουμε συνεχώς, και να δημιουργούμε συνεχώς competitive advantage
- στρατηγική για τη μοναδικότητά μας στο industry.
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INTERVIEW

Γιάννης Δοξαράς
CEO, WARPLY
Δεν χρειάζεται κάποιος να γράψει διθυραμβικά για να περιγράψει το success story του
Γιάννη Δοξαρά και της Warply. Αρκεί ένα απλό Google search για να εμφανίσει δεκάδες
σελίδες του βιβλίου της επιτυχίας δίπλα σε keywords όπως Τεχνολογία, Καινοτομία,
Λιανεμπόριο, Τουρισμός, Loyalty, Customer Engagement, πλατφόρμες push μηνυμάτων
κ.ά. Μια εταιρεία παράδειγμα μετασχηματισμού μιας startup σε παγκόσμιο ηγέτη και
πρωτοπόρο της αγοράς. Πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκεται ο ιθύνων νους, Γιάννης
Δοξαράς, CEO της Warply, στο μυαλό του οποίου λειτουργεί αέναα ένα εργοτάξιο ιδεών
και καινοτομίας.



Συνέντευξη στη
Σόνια Χαϊμαντά

I.C.: Σήμερα η Warply είναι ηγέτιδα εταιρεία στα προγράμματα loyalty με εκατοντάδες πελάτες σε όλο τον κόσμο.
Από το 2012 έως και σήμερα εξάγετε καινοτομία σε όλο
τον κόσμο. Ποιο ήταν το συγκριτικό σας πλεονέκτημα σε
σχέση με ανταγωνιστές σας και σας τοποθέτησε στην
κορυφή, ως leader στα προγράμματα loyalty;
Γ.Δ.: Η Warply είναι μια ελληνική εταιρεία τεχνολογίας, που
δραστηριοποιείται στην παγκόσμια και ελληνική αγορά των
προγραμμάτων loyalty και customer engagement. Έχουμε
ήδη διανύσει μια μεγάλη πορεία δεκαετίας και ο δρόμος
που ακολουθήσαμε από την αρχή ήταν να είμαστε πάντα
στην αιχμή της τεχνολογίας, με αρκετά νέα niche που θα
μας διαφοροποιούν. Ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά
μας πλεονεκτήματα είναι η 360 προσέγγιση που έχουμε
στα προγράμματα πιστότητας που λειτουργούμε. Κατά
συνέπεια η εμπειρία μας στον τομέα της τεχνολογίας και
του mobile -που κανείς από τους ανταγωνιστές μας δεν
διαθέτει- και η μεγάλη εμπειρία μας στη διαχείριση τέτοιων
προγραμμάτων, προσφέρει αυτόματα μια ολοκληρωμένη
λύση στους πελάτες, μειώνοντας δραματικά την εσωτερική
επένδυση των πελατών μας. Γενικά, διαρκώς φέρνουμε και
προσφέρουμε νέες λύσεις και ιδέες, και αυτό μας έχει
βάλει στην κορυφή σαν προτιμητέα λύση και συνεργάτη.
I.C.: Έχετε ήδη ξεχωρίσει σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο διεθνώς, και η Warply είναι μια από τις
κορυφαίες εταιρείες στα προγράμματα επιβράβευσης και
τις ψηφιακές πληρωμές στον κόσμο. Ποια είναι η συνταγή
της επιτυχίας σας;
Γ.Δ.: Η στόχευση σε ένα συγκεκριμένο niche της παγκόσμιας αγοράς και η πελατοκεντρική προσέγγιση που έχουμε
- επιδιώκουμε πάντα να βρίσκουμε λύσεις σε υφιστάμενα
προβλήματα ή challenges του πελάτη (customer pain). Διαθέτουμε στο portfolio μας λύσεις από κάθε παραγωγικό
τομέα, και έχουμε δομήσει την εταιρεία με τέτοιο τρόπο
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ώστε να εξυπηρετεί και μεγάλους οργανισμούς (τον ηγέτη
σε κάθε αγορά) και τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό μέσω
προσωποποιημένων κινήτρων και τεχνολογιών που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση. Επίσης έχουμε μια ομάδα
πωλήσεων βελτιστοποιημένη για διεθνείς διαγωνισμούς
(tender like), η οποία στη διαδικασία πωλήσεων δημιουργεί
την ανάγκη, την επιβεβαιώνει μέσω PoC και συμμετέχει
και στο tender.
I.C.: Αποτελείτε ένα εξαιρετικό παράδειγμα greek talent
και επιτυχημένης σύνδεσης του ακαδημαϊκών γνώσεων
με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Πώς αποφασίσατε να στραφείτε από τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα
στην καινοτομία;
Γ.Δ.: Θυμάμαι πολύ καθαρά την ημέρα που πήρα την απόφαση να αφήσω την ακαδημαϊκή καριέρα και να μπω στον
επιχειρηματικό στίβο. Ήταν ένα πρωινό με την ομίχλη να
έχει καθίσει στο χωριό του Cambridge, όταν περπατώντας
προς το Cavendish Lab, σκεφτόμουν μια συζήτηση για τις
προοπτικές εξέλιξης στο ακαδημαϊκό περιβάλλον με έναν
από τους μέντορές μου.
Έφτασα γρήγορα στο συμπέρασμα ότι με ενδιαφέρει περισσότερο να διευκολύνω την καθημερινότητα εκατομμυρίων καταναλωτών από να δημοσιεύω σε έναν κλάδο
της φυσικής συμπυκνωμένης ύλης και της θεωρίας πολυπλοκότητας κβαντικών υπολογιστών, απευθυνόμενος σε
χιλιάδες ερευνητές ανά την υφήλιο. Την επόμενη μέρα
ανακοίνωσα την απόφασή μου στους ομότιμους μου και
τους οικείους μου, και μέσα σε μια εβδομάδα είχα βρει
δουλειά στη Vodafone Αγγλίας.
I.C.: Τί μέρος της δραστηριότητάς σας προέρχεται σήμερα
από το εξωτερικό - σε ποιες χώρες; Έχετε σχέδια για
περαιτέρω επέκταση; Ποια έργα και ποιες γεωγραφικές
περιοχές θεωρείτε σήμερα πιο σημαντικές; Μπορείτε να

Έχουμε σταθερή
ανάπτυξη πάνω
από 100% το χρόνο
στον τζίρο και πάνω
από 160% στην
κερδοφορία.
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INTERVIEW

«Πράσινοι»
καταναλωτές
αναμένεται να
γίνουν ανάρπαστοι
τα επόμενα χρόνια
για τα brands.

τον διατηρήσετε και την επόμενη τριετία; Η ανάπτυξή σας
θα είναι οργανική, ή μέσω εξαγορών;
Γ.Δ.: Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου μας προέρχεται από το εξωτερικό, με την Ελλάδα τα τελευταία δύο
χρόνια όμως να διπλασιάζει τους τζίρους. Έχουμε σταθερή
ανάπτυξη πάνω από 100% το χρόνο στο τζίρο και πάνω
από 160% στην κερδοφορία. Αυτό όμως που συνεισφέρει
πολλαπλασιαστικά στην αποτίμηση μας είναι η τοποθέτησή
μας σε αγορές που θα παρουσιάσουν ανάπτυξη +50%
τα επόμενα έτη όπως π.χ. είναι η Βραζιλία, η Σαουδική
Αραβία και οι Φιλιππίνες. Μετά από πολλές δοκιμές σε
επιχειρηματικά μοντέλα ανάπτυξης έχουμε καταλήξει ότι
το επικρατέστερο για το δικό μας μοντέλο είναι οι εξαγορές εταιρειών και υπηρεσιών στον τομέα μας. Πρόσφατο
παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά της εταιρίας Mobideals
στο DIFC των Η.Α.Ε., όπου με 20%-25% λειτουργική κερδοφορία σε έναν πολλαπλασιαστή 7 φορές το EBITDA, όπου
μέσω αναδιάρθρωσης και αυτοματοποίησης υπηρεσιών
αυξάνουμε το τζίρο αλλά ταυτόχρονα διατηρούμε σταθερά
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τα κόστη. Εξετάζουμε ενεργητικά παρόμοιες περιπτώσεις
στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.
I.C.: Η Warply ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη το 2011
με πλατφόρμα PUSH μηνυμάτων, η πρώτη εταιρεία με
ολοκληρωμένη λύση Merchant Wallet το 2014 και μετά η
πρώτη εταιρεία που λανσάρει σε μια πλατφόρμα το «Warply
Engage» - loyalty, το πολυκαναλικοαυτοματοποιημένο
marketing, τις πληρωμές με κάρτα και λογαριασμό όψεως,
τα μικροδάνεια, καθώς και τα προνόμια καταναλωτή και τα
κουπόνια. Ποια θα είναι η επόμενη πρωτιά σας;
Γ.Δ.: Η αλήθεια είναι ότι να είσαι ο πρώτος που λανσάρει
μια τεχνολογία έχει ένα μεγάλο κόστος στη διάσταση της
εκπαίδευσης της αγοράς σε αυτή την τεχνολογία. Η θέση
της εταιρείας σήμερα βέβαια είναι πολύ διαφορετική, μιας
και μέσω συνεργασιών και μεγάλων πελατών έχουμε πρόσβαση σε εκατοντάδες εκατομμύρια καταναλωτών. Κατά
συνέπεια το λανσάρισμα μιας νέας τεχνολογίας σήμερα
δεν απαιτεί μεγάλους κύκλους εκπαίδευσης της αγοράς.

Επόμενη μεγάλη μας υλοποίηση αποτελεί ένα σύστημα
τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε αναπτύξει, το οποίο
είναι σε θέση να υπολογίζει το αποτύπωμα άνθρακα κάθε
καταναλωτή με βάση τις συναλλαγές του από ένα PSD2
open banking κανάλι. «Πράσινοι» καταναλωτές αναμένεται
να γίνουν ανάρπαστοι τα επόμενα χρόνια για τα brands,
μιας και οι επιδόσεις τους θα προσμετρώνται στο ESG
αποτύπωμά τους συνολικά.
I.C.: Μέσα στην πανδημία, αποφασίσατε να δώσετε έμφαση
και στην εγχώρια αγορά, στηρίζοντας την προσπάθεια
στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Το Visit Greece
Application, το επίσημο mobile application του ΕΟΤ που
λανσαρίστηκε μόλις τον προηγούμενο Ιούλιο, είναι ένα
από τα πιο επιτυχημένα ψηφιακά case studies στον τομέα
του τουρισμού, παγκοσμίως. Ομοίως και το e-katanalotis,
η εφαρμογή του ΟΑΕΔ, και η το e-Λαχαναγορά, φέρουν
την υπογραφή της Warply. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τον
τρόπο που οδηγείστε στην επιτυχία σε βραδυκίνητους και
δαιδαλώδεις κυβερνητικούς μηχανισμούς;
Γ.Δ.: Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μειώθηκαν δραματικά οι μετακινήσεις στο εξωτερικό και κατά συνέπεια
δώσαμε περισσότερο έμφαση στην εγχώρια αγορά. Ακολουθήσαμε με την ελληνική δημόσια διοίκηση μια προσέγγιση που υιοθετούμε και με τους άλλους μας πελάτες,
αυτή των πιλοτικών έργων μεγάλης κλίμακας. Πρόκειται
για υλοποιήσεις σε κανονική κλίμακα αλλά με ευέλικτους
τρόπους συνεργασίας π.χ. pro bono ή μόχλευση χορηγιών
από την αγορά, ώστε να μειώσουμε την τριβή των δημοσίων
προμηθειών στο ελάχιστο και να συγκεντρώσουμε δεδομένα με σκοπό να «πείσουμε» τον εκάστοτε φορέα για την
αναγκαιότητα και βιωσιμότητα της λύσης.
Ειδικότερα για την περίπτωση του Visitgreece app με την
πολύτιμη υποστήριξη των συνεργατών μας Eurobank και
Mastercard καταφέραμε μια παγκόσμια καινοτομία στον
τομέα των κυβερνητικών έργων και της βιομηχανίας του

τουρισμού. Αφ’ ενός λανσάραμε το πιο ολοκληρωμένο
app προορισμού σε έξι εβδομάδες το καλοκαίρι του 2020
και καταφέραμε μετά από 18 μήνες λειτουργίας να το έχει
χρησιμοποιήσει το 42% των επισκεπτών στη χώρα!!! Αυτό
το πρωτοφανές success story, μας έδωσε τα δεδομένα όχι
μόνο να μετασχηματίσουμε την τουριστική εμπειρία στην
Ελλάδα, αλλά και να εξάγουμε αυτή την εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας σε ακόμα έξι πρωτεύουσες ανά την υφήλιο,
με μερικές από αυτές όπως η Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι
να θεωρούνται ηγέτες στον ψηφιακό μετασχηματισμό κυβερνητικών υπηρεσιών.
I.C.: Πριν από οκτώ χρόνια, και συγκεκριμένα το 2013,
όταν η εταιρεία σας ήταν ακόμη startup, είχατε δηλώσει ότι για να φθάσει μια νέα εταιρεία στην πολυπόθητη
επένδυση πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να αναπτύξει
κάτι που έχει νόημα. «Αν το καταφέρεις αυτό, να βρεις τα
χρήματα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αρκεί να
το παρουσιάσεις σωστά, σε σοβαρούς επενδυτές και να
εξηγήσεις τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα φέρει έσοδα»,
είχατε επισημάνει τότε, και αναρωτιόμαστε αν και σήμερα θα λέγατε το ίδιο, αν η εμπειρία που αποκομίσατε στο
μεταξύ διάστημα διαφοροποίησε το mindset σας και την
κοσμοθεωρία σας για το business ή αν η πανδημία άλλαξε
εντελώς τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο;
Γ.Δ.: Εξακολουθώ να το πιστεύω και να πορευόμαστε με
βάση αυτή τη φιλοσοφία με μια μικρή παραλλαγή. Αν τα
νούμερα είναι εκεί, η χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά
εύκολη και το αντίκτυπο πολλαπλασιαστικό. Ειδικότερα
στην περίπτωσή μας, όπου και η λειτουργική κερδοφορία
χρηματοδοτεί την ανάπτυξή μας τα πράγματα είναι ακόμα
πιο ευνοϊκά. Μια τέτοια ευελιξία μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τι έχει πραγματική αξία και να
επενδύσουμε προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης του αποτυπώματος της Warply στην κοινωνία και το
περιβάλλον.

Γιάννης Δοξαράς
Ο Γιάννης Δοξαράς είναι ο ιδρυτής της Warply. Σπούδασε
θεωρητική φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, και στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Πριν
ξεκινήσει τη δική του πορεία, εργάστηκε σε διάφορους
MVNO, σε τράπεζες και σε κρατικές υπηρεσίες, σε όλη
την Ευρώπη. Έχει εκδώσει περισσότερα από 100 άρθρα,
έχει συγγράψει ένα βιβλίο για τις τεχνολογίες web, και έχει
εκκινήσει δύο εταιρείες στις αγορές της κινητής τηλεφωνίας
και του τουρισμού. Είναι ενεργός hacker και του αρέσει η
γυμναστική.
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COVER STORY

10ο Συνέδριο e-Business &
Digital Marketing World
H ώρα του Social Commerce και του Social Intelligence


Γράφει η
Σόνια Χαϊμαντά

Μια αναλυτική και σε βάθος ακτινογραφία της αγοράς
αλλά και τις τάσεις και προοπτικές του Ηλεκτρονικού
Εμπορίου, των Social Media και του Digital Marketing παρουσίασαν οι ομιλητές και keynote-speakers στους 3.000
και πλέον e-συνέδρους που παρακολούθησαν το 10ο ebusiness and social media world. Η γενική αίσθηση και
το κεντρικό συμπέρασμα που εν πολλοίς αφήνει πίσω του
το συνέδριο είναι ότι η αγορά και των δύο κλάδων ωρίμασε με γεωμετρική πρόοδο ενσωματώνοντας εργαλεία
και τάσεις που οι «γκουρού» του Ηλεκτρονικού Εμπορίου,
της Έρευνας και των Social Media υπολόγιζαν ότι θα κατακτούσε η Ελλάδα μετά το 2025.
Η συντριπτική πλειονότητα των ομιλητών του συνεδρίου
συμφωνεί ότι η πανδημία υπήρξε καταλυτική μάλιστα όπως
οι περισσότεροι επεσήμαναν χαρακτηριστικά, «η ωρίμανση του social commerce και της social intelligence
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αποτελούν δύο από τις ελάχιστες θετικές επιπτώσεις της
συνθήκης Covid-19». Με αυτή τη διαπίστωση άλλωστε
άνοιξε το συνέδριο ο κ. Κώστας Νόστης, Διευθύνων Σύμβουλος της Smart Press για να δώσει το λόγο στους Μάκη
Σαββίδη, Αντιπρόεδρο του GRECA και Μάνο Μακρομάλλη,
Αντιπρόεδρο του ΣΕΚΕΕ, Founding Member Excelon, οι
οποίοι μοιράστηκαν από θεσμικής πλευράς τις δικές τους
εμπειρίες για τη ραγδαία εξέλιξη του e-Commerce.

Στην πρώτη ενότητα της πρώτης ημέρας οι σύνεδροι
έμαθαν από τους ομιλητές… τα μαθήματα της επιτάχυνσης που προκάλεσε η πανδημία (Lessons from the Covid
acceleration!) με τον κ. Αθανάσιο Καμέα, CEO and Founder
της PlusHost.Gr να εστιάζει στο καινοτόμο μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας του, το ADP, το οποίο συνιστά
το «μεγάλο στοίχημα για το ηλεκτρονικό εμπόριο στη
νέα εποχή». Τι σημαίνει ADP στην αγορά του e-εμπορίου; Εστίαση σε τρεις δυναμικούς παράγοντες και πάντως
καθοριστικούς για την επιτυχία ενός e-shop: Adaptation,
Data, Personalization.

Όσον αφορά στους «αμιγώς digital retailers» σε σύγκριση με τους «omnichannel big players», παρατηρούμε από
στοιχεία της BrandIndex από 11/9/20 έως 23/9/21 ότι οι
πρώτοι κερδίζουν σημαντικό έδαφος σε θετικό buzz και σε
consideration επόμενης αγοράς, έχοντας μπει ενεργά στο
top of mind των καταναλωτών, ενώ… οι «omnichannel»
μεγάλοι παίκτες του λιανεμπορίου διατηρούν σχετικό
προβάδισμα ως προς την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των
προϊόντων τους.

Στη συνέχεια η κ. Νανά Ιωακειμίδου, Chief Commercial
Officer, Junior Partner, Generation Y μίλησε για τον τρόπο
με τον οποίο μπορεί ένας e-λιανέμπορος να εντυπωσιάσει
τους πελάτες του και να χαράξει μια κερδοφόρα πορεία,
ενώ ο κ. Κάρολος Τσιλιγκιριάν, CEO, GIM μοιράστηκε
την τεχνογνωσία του αναφορικά με το πώς τα e-shops
μπορούν να αναβαθμίσουν τις δομές και τις επιδόσεις
τους. Στην τεράστια αξία που αντλεί ένα e-shop από το
Trustmark, το Ελληνικό σήμα αξιοπιστίας, αναφέρθηκε ο
κ. Αλέξανδρος Λεούσης, Μέλος Δ.Σ. GRECA και Founder
& General Manager Digilex ενώ ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης, Chief Innovation Officer, TheFutureCats, παρουσίασε
τις θετικές πτυχές του Social Commerce στο Facebook
και το Instagram. Η κ. Φωτεινή Σκαπινάκη, Commercial
Manager, Logika αναφέρθηκε στο νέο «χρυσάφι» στον
χώρο των logistics, την επίδοση (Performance) ενώ η κ.
Ξένια Κούρτογλου, Founder & Managing Partner, Focus
Bar παρουσίασε τις τελευταίες τάσεις στις συμπεριφορές
των Ελλήνων καταναλωτών και των μεγάλων «παικτών»
του λιανεμπορίου στο e-Commerce, μέσα από τα τελευταία στοιχεία των Focus on Tech Life Web και Focus Bari |
YouGov BrandIndex, που έδειξαν συνοπτικά τα εξής:

Η δεύτερη ενότητα εμβάθυνε περαιτέρω σε θέματα ανάπτυξης και κερδοφορίας με τον κ. Τίμο Χαϊκάλη, General
Manager, Zackret Sport να ξεκινά τη συζήτηση και τους κ.
Φώτη Αντωνόπουλο, Γενικό Διευθυντή, ToFarmakeioMou.
gr και Βασίλη Αλεξόπουλο, General Manager, Protean
Technologies να προδιαγράφουν τη δυναμική και τις μελλοντικές προοπτικές ενός χώρου όπου η «αλλαγή» είναι η
μόνη σταθερά. Και οι τρεις ομιλητές μοιράστηκαν με τους
συνέδρους τις Στρατηγικές, τα εργαλεία, τις τάσεις και τα
«μυστικά» του growth και του performance.

Η αγορά μετά…Covid
Όλοι οι Έλληνες ηλικίας 13-74 ετών είναι πλέον χρήστες
internet και περισσότεροι από 3 στους 4 πραγματοποιούν
ηλεκτρονικές αγορές. Συγκρίνοντας την «προ & μετά
Covid» εποχή παρατηρείται κυριολεκτικά εκτόξευση στα
είδη που αγοράζονται online, στους διαφορετικούς τρόπους πληρωμής και σχεδόν διπλασιασμός της δαπάνης σε
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών online. Σημαντική είναι
πλέον η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου και από τους
«ώριμους ενήλικες 55-64 ετών», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Κούρτογλου προσθέτοντας ότι «οι δύο στους τρεις
κάνουν ηλεκτρονικές αγορές, ενώ εννιά στους δέκα βρίσκονται ενεργά στα social media».

The Leaders’ Opinion Growth is a process!

Η 3η ενότητα με τίτλο «The Backbone & the Ecosystem»
ξεκίνησε με ομιλητή τον κ. Δημήτρη Θεοφάνους,
Managing Director, eTURN ο οποίος μίλησε για την αξία
της Επιχειρηματικής Υπομονής ή Ανοχής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ο κ. Hugo Lebre, Sales Director, Sitecore
International, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάλυσης του
περιεχομένου, της εμπειρίας και του εμπορίου για την
προσφορά συναρπαστικών ψηφιακών εμπειριών ενώ ο κ.
Κωστής Μπισκίνης, Group Account Director / Media Head
- Communication Factory ανέφερε ότι η πανδημία «ενηλικίωσε» βίαια το ψηφιακό κανάλι πωλήσεων προσθέτοντας
ότι προ πανδημίας το e-commerce ήταν το territory των
e-businesses ενώ σήμερα το e-purchase είναι territory
όλου του λιανεμπορίου. Την ενότητα έκλεισαν οι κ. Γιάννης Ελπίδης, Managing Director, Darkpony (Shopify or
WooCommerce?), Θοδωρής Καυκής, Co-founder & COO,
Mynext.io (Deliver like Amazon!), Νικόλας Χατζηδάκης,
Co Founder & CTO, AfterSalesPro! Ο οποίος αναφέρθηκε
στην αυτόματη και μαζική έκδοση Voucher, Ιωάννης Κισκιπελής, Data Driven Marketer | Head of Digital @ONIT!
(ONIT! TikTok ads for e-Commerce), Γεώργιος Μαρκατάτος, CEO, Regate, Πρόεδρος ΣΕΚΕΕ (Leveraging the
power of WordPress, WooCommerce and Regate Effective
Mobile CRM, to achieve maximum Customer Experience),
Δημήτρης Λυκούρης, CEO, StoFerno.gr (Stoferno.gr:
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Transforming Courier for e-Commerce). Τέλος η κα Έλενα
Σπυροπούλου, Δικηγόρος, DPO, Διαμεσολαβήτρια έδωσε
πολύ εύστοχα και κατατοπιστικά ορισμένες κρίσιμες νομικές διαστάσεις του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Δουλειές υπάρχουν, πάσχουμε στο
upskilling
Με δεδομένο ότι η στελέχωση με εξειδικευμένους συνεργάτες αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα
του χώρου, η ενότητα Careers and Recruiting, έβαλε στο
τραπέζι μια κρίσιμη διάσταση: Ο κ. Θεόφιλος Βασιλειάδης,
Founder and CEO Socital & Kariera.GR έκανε λόγο για ανάγκη διαρκούς upskilling τονίζοντας ότι «συχνά τα στελέχη
της αγοράς πρέπει να ξεμάθουν ό,τι έμαθαν για να προσθέσουν νέες γνώσεις». Οι κ. Δημήτρης Μανιάτης, CEO
Upstream και Φάνης Ρήγας, Founder Accelerate Growth,
αναφέρθηκαν στις δεξαμενές αλίευσης στελεχών, στο
επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας και στις αμοιβές και
τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων.

Ιστορίες επιτυχίας και workshop

Τα Social Media σε απόλυτα
επαγγελματική βάση
Η 2η ημέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στις τάσεις
και τα νέα εργαλεία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε η κ. Ειρήνη Νόστη,
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Smart Press η οποία έδωσε τον λόγο
στον Σέργιο Δημητριάδη, Καθηγητή και πρόεδρο του τμήματος Marketing και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εξαιρετικά εύστοχα και συνοπτικά
περιέγραψε με ακαδημαϊκό πρόσημο τη νέα εικόνα.
Στην 1η ενότητα Digital & Social Media Advertising: Που
είναι το ROAS; διαπιστώθηκε ότι καθώς οι επιχειρήσεις
αγωνίζονται να ανακτήσουν τις χαμένες πωλήσεις μετά
την πανδημία, τα brands στρέφονται όλο και περισσότερο
στα Social Media προκειμένου να ανταποκριθούν σε δύο
εξίσου επείγουσες και σημαντικές επιταγές: Αφενός να
επιτευχθεί το πολυπόθητο ROAS (return on advertising
spend) και αφετέρου προκειμένου να χτίσουν καινοτόμες
ψηφιακές εμπειρίες που κερδίζουν μακροπρόθεσμη αφοσίωση (engagement).

Η 4η ενότητα ήταν αφιερωμένη σε πετυχημένα Case
Studies των:
• Αθανάσιου Καμέα, CEO and Founder, PlusHost.Gr:
PERSONALIZATION: Το reasons why του success story
της NOBACCO
• Γιάννη Στεργίου, CEO, Δίαυλος Μεταφορική: The transport
(r)evolution!
• Κωνσταντίνου Ουζούνη, Founder & CEO, LiveOn: Enabling
Digital Communication & Events through the LiveOn
platform
• Φώτη Ε. Ζαμπνάρη, Head of Development, YouNet: Ο
τουρισμός στο δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού
Στην παράλληλη ενότητα των workshop ξεχώρισε η παρουσίαση του Μανώλη Λαμπόβα, CEO & Co-Founder,
Repath με τίτλο «Why your business needs a CRM more
than ever».
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Στο «οπλοστάσιο» της στρατηγικής των brands, δεσπόζουν το Premium Display advertising, το Programmatic
Display advertising, φυσικά οι Facebook & Instagram ads
και εννοείται το Google search ads και το Conversion
rate optimization. Για όλα αυτά μίλησαν οι Χρύσα Φακή,
e-Business Strategist, Generation Y (Maximize your ROAS
with AI), Γεωργία Ζαχαράκη, Digital Strategy & Innovation
Director, Tempo OMD (Premium Display Advertising,
Programmatic and Native Ads), Γαληνός Γιαγλής, Head of
AdOps, OCM (Programmatic Display Αdvertising), Γιώργος
Αραπογιάννης, Managing Director, Human Minds (Διαφήμιση στα Social Media - 3 Συχνές Παρανοήσεις), Σταυρούλα
Κόγκα, Performance Marketing Manager, Sem Wizard (Πώς
το offline conversion tracking μπορεί να συμβάλλει στην
αποτελεσματική βελτιστοποίηση του ROAS στα Google
Ads), Βασίλης Πολύζος, Co-Founder & Managing Director,
THE VSCOPE (Conversion rate optimization) και Τίνα Μι-

χαηλίδου, Founder, GR8 Communication (Τα μυστικά του
Social Media Content).

Adapt or Die
Επιβεβαιώνοντας τον Δαρβίνο, οι έξυπνες -και όχι πάντα
οι ισχυρότερες μάρκες- προσαρμόστηκαν στη συνθήκη
Covid-19 και στη συνέχεια κέρδισαν με δημιουργικούς,
πρωτότυπους τρόπους προσαρμογής και στρατηγικές
marketing για να σπάσουν τον τοίχο της αδιαφορίας μιας
γενιάς που «ανθίζει» στα Social Media.
Έτσι, προσέγγισαν με ιδιαίτερο τρόπο μιλώντας στη γλώσσα τους και κυρίως στους ψηφιακούς τόπους συνάντησής
τους, εκεί που «ζουν» και «επικοινωνούν», τις δύσκολες
γενιές (Generation Z & Υ καθώς και τη γενιά μετά Covid).

Εδραιώνεται η δυναμική του Content marketing strategy
και του Growth marketing strategy, το Influencer marketing
strategy ωριμάζει, το Reputation monitoring γίνεται όλο
και πιο επαγγελματικό, όπως άλλωστε και το Affiliate
marketing και SEO copywriting.

Η δύναμη των stories αναδεικνύεται κυρίαρχη, ενώ νέα
tools μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της μάχης, όπως το
audio και τα podcasts.

Last but not least, η πιο πρόσφατη τάση, το Mobile
marketing η εφαρμογή του οποίου γενικεύεται καθολικά,
με εξαιρετικά κατά κανόνα αποτελέσματα!

Στο παιχνίδι του Social Media Marketing, υπάρχει μια σκληρή αλήθεια: Τα λάθη κοστίζουν αρκετά και όποιος χάσει,
χάθηκε! Στη 2η ενότητα – Social Media Marketing: Adapt
or Die! ο κ. Παναγιώτης Καζάνης, Managing Director
& Design Thinker, BaaS | Digital αναφέρθηκε στις B2B
Digital Campaigns ενώ ακολούθησαν οι κ. Νίκος Ξυδάς,
Founder, Humble Digital Agency (Learnings after spending
7.000.000€ on SoMe Ads), Κατερίνα Δημητρακοπούλου,
Managing Director, Social Mellon (The power of stories
on social media), Έθελ Αγγελάτου, LinkedIn Trainer |
Corporate & Employer Branding Coach (Rise of Social
Sell[in]g during Covid-19) και Αντώνης Λίνας, Digital
Services Product Marketing Manager, ΟΤΕ Group (Cosmote
Digital Marketing4U).

Για όλα αυτά μίλησαν στην 3η ενότητα -Innovative Digital
Marketing Strategies- οι Πάνος Αλεφραγκής, Head of
Digital & 360 The Newtons Laboratory (Why Nobody Cares
About Your Content), Αλέξανδρος Καράμπελας, Digital
Growth Strategist & Consultant - CEO of GrowthOwls
(Growth Marketing Strategy), Λίνα Στούμπου, CCO Chief
Creative Officer, Susurrus (Influencer marketing: From old
school PR to the digital ERA), Παναγιώτης Τσαντίλας,
Founder & CEO, Palo Services (WEB and Social Intelligence
με Τεχνητή Νοημοσύνη), Σουζάνα Θεοδωρίδου, Lead SEO
Strategist & Co-Founder, SEO Copywriting Agency (SEO
Copyrwriting: Μύθοι και αλήθειες), Νικολέτα Γωνιανάκη,
Head of SMEs, Apifon (Mobile Marketing), Θωμάς Σλάμαρης, Εκπαιδευτής πωλήσεων και CRM strategist, I WANT 2
HELP! (Innovative Digital Marketing Strategies - Εργαλεία
και κόστος για επιτυχημένο Digital Marketing της μικρομεσαίας επιχείρησης) και Στέφανος Σκλαβενίτης, Founder,
Flipside Digital Marketing (Nostalgia sells).

Νέες ιδέες, καινοτομίες και ευφάνταστες στρατηγικές δεσπόζουν στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται παγιώνοντας
στην καθημερινότητα κυρίαρχες τάσεις από το μέλλον.

Success stories
Στην κορύφωση του συνεδρίου οι κ. Αποστόλης Αϊβαλής,
Head of Curriculum, Knowcrunch και Τάσος Βελιάδης,
Chief Strategist, Socialab αφηγήθηκαν τις δικές τους Ιστορίες επιτυχίας που έγραψαν από κοινού τα Brands, οι
εταιρείες και οι social media strategists τους. Ο πρώτος
μίλησε για την επιτυχημένη καμπάνια ενός σεμιναρίου
της Knowcrunch που απέδωσε το καταπληκτικό 51 ROAS
(Black Friday case study! An amazing R.O.A.S: 51) ενώ ο
δεύτερος μίλησε για την εκστρατεία της Durex στα social
media με τον ευφάνταστο τίτλο (Let’s talk about sex).
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THESSINTEC

Τι περιλαμβάνει το Τεχνολογικό Πάρκο
4ης Γενιάς στη Θεσσαλονίκη
Αναμένεται να δημιουργηθούν συνολικά 7.000 θέσεις εργασίας και για τον σχεδιασμό του εξετάστηκαν οι καλές
πρακτικές από περίπου 400 τεχνολογικά πάρκα.
Η έκταση έχει μεταβιβασθεί κατά κυριότητα από το ΤΑΙΠΕΔ
(Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου)
στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, με σκοπό την ίδρυση
και λειτουργία Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς
(με την επωνυμία Thessaloniki International Technology
Center και διακριτικό τίτλο Thess-Intec).
Το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς εντάσσεται στην κατηγορία Επιχειρηματικό Πάρκο Ειδικού Τύπου - Τεχνόπολη,
χώρος όπου εγκαθίστανται επιχειρηματικές δραστηριότητες
νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για την έκταση των 757 στρεμμάτων
στην παράκτια ζώνη ανατολικά του οικισμού Περαίας, νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης, στην οποία θα κατασκευαστεί το
Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς (Thess Intec).
Θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις για τις ερευνητικές και
παραγωγικές ανάγκες του τεχνολογικού πάρκου, συμπεριλαμβανομένου συνεδριακού κέντρου, ξενοδοχείο, θεματικό
πάρκο εκπαίδευσης και αναψυχής (ενυδρείο) και χώρο
πρασίνου.
Η δημόσια διαβούλευση της ΣΜΠΕ αποτελεί ένα από τα
πρώτα βήματα για την αδειοδότηση του έργου και θα διαρκέσει 30 μέρες.
Με βάση τις εκτιμήσεις των εμπνευστών του Thess Intec
ο προϋπολογισμός της πρώτης φάσης είναι 58 - 60 εκατ.
ευρώ (περιλαμβάνει υποδομές αξίας περίπου 10 εκατ.
ευρώ) ενώ εντός πενταετίας από την έναρξη της λειτουργίας του πάρκου, το συνολικό του οικονομικό αποτύπωμα
θα προσθέσει στο ΑΕΠ της χώρας 432 εκατ. ευρώ, τα οποία
στη δεκαετία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 2 δισ. και στην
εικοσαετία σε 11 δισ. ευρώ.
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Όπως επισημαίνεται, η προτεινόμενη επέμβαση θα συμβάλει στην εδραίωση και ενίσχυση του μητροπολιτικού
χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και την ενίσχυση του νέου
επιδιωκόμενου brand name της πόλης, στην ενίσχυση της
παραγωγικής και οικονομικής δυναμικής της, στην κατάργηση της χωρικής ασυνέχειας και υποβάθμισης που παρατηρείται σήμερα και σε απώτερο επίπεδο στη βελτίωση των
γενικότερων προοπτικών ανάπτυξης της συμπρωτεύουσας.
Το 58% της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου
θα ανήκει στον ιδιωτικό τομέα (μερίδιο θα μεταξύ άλλων ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Εξαγωγέων και σε επιχειρήσεις) και το 42% στον δημόσιο (μέσω της Αλεξάνδρειας
Ζώνης Καινοτομίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ενώ θα συμμετέχουν και δήμοι).
Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο εγκρίνεται με Προεδρικό
Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρμοδίων Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και καθορίζει τις ειδικότερες
χρήσεις γης και τους όρους δόμησης, λαμβάνοντας υπόψη
τις πολεοδομικές ρυθμίσεις.
Δεν υπάρχει ασφαλής εκτίμηση για το πότε το έργο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται καθώς η αδειοδοτική διαδικασία
έχει ακόμα αρκετά στάδια.
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Κυριάκος Πιερρακάκης: η Ελλάδα
χρειάζεται αποχαλκοποίηση


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

«Στη σταθερή τηλεφωνία υπάρχει πρόβλημα, η Ελλάδα
χρειάζεται αποχαλκοποίηση με σημαντικές επενδύσεις»
τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος
Πιερρακάκης, απαντώντας σε ερωτήματα εφ’ όλης της
ύλης σε ενημέρωση του Τύπου, προσθέτοντας ότι αντίθετα στην κινητή έχουμε προχωρήσει σημαντικά και με το 5G.
Ο υπουργός αναφέρθηκε στα έργα που έχουν περιληφθεί
προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης ή και το
ΕΣΠΑ και αφορούν τη συνδεσιμότητα, λέγοντας ότι η
προσδοκία είναι το δίκτυο του χαλκού να αντικατασταθεί
από οπτική ίνα.
Με το μεγάλο ΣΔΙΤ που βαίνει προς υλοποίηση για την
κάλυψη με οπτική ίνα περιοχών που δεν έχουν εμπορικό
ενδιαφέρον θα εγκατασταθούν περί τις 800 χιλ. γραμμές
με οπτική ίνα, περί τα 2 εκατ. είναι οι συνδέσεις FTTH
(οπτική ίνα στο σπίτι) που έχουν ανακοινώσει ότι θα κατασκευάσουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, ενώ το σύνολο
των γραμμών στη χώρα είναι περί τα 4,7 εκατ.
Κληθείς να σχολιάσει την είσοδο της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες ο κ. Πιερρακάκης, αφού παρατήρησε ότι όλες οι
επενδύσεις γίνονται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, δήλωσε ότι το υπουργείο είναι έτοιμο να ακούσει όλα τα σχέδια
που υπάρχουν, τονίζοντας πως υπάρχει χώρος για δίκτυα
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οπτικών ινών καθώς και ότι αυτό που ενδιαφέρει τελικά
την πολιτική ηγεσία είναι η υπηρεσία προς τον πολίτη.
Σημείωσε ότι τα τηλεπικοινωνιακά έργα χρειάζονται χρόνο
καθώς απαιτούν ειδική προετοιμασία και δεν απέκλεισε
να γίνουν δράσεις για την κάλυψη λευκών περιοχών με
τη συνεργασία της Hellas Sat, δηλαδή με δορυφορικές
υπηρεσίες.
Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρος Λιβάνιος συμπλήρωσε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία
για το έργο της επιδότησης της εσωτερικής καλωδίωσης
των πολυκατοικιών ώστε να μπορούν να συνδεθούν άμεσα
με οπτική ίνα, προϋπολογισμού 163 εκατ. ευρώ, το οποίο
έχει περιληφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Για τις τιμές των Data μέσω της κινητής ο υπουργός είπε
ότι βάσει των στοιχείων της ΕΕΤΤ υπάρχει σημαντική αποκλιμάκωση με την τιμή για το 1 GΒ στο τέλος του έτους να
διαμορφώνεται στο 1 ευρώ από 1,3 στο τέλος του 2020
και 8 ευρώ το 2015.
Αναφορικά με τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στα
επόμενα που θα προκηρυχθούν περιλαμβάνονται η ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων και υπηρεσιών της δικαιοσύνης.

CLOUD

Οι οργανισμοί με θετικά αποτελέσματα
αντιμετωπίζουν το cloud ως ένα
λειτουργικό μοντέλο καινοτομίας

Νέα μελέτη της Accenture εντοπίζει μια ξεχωριστή ομάδα
επιχειρήσεων που αντιμετωπίζει το cloud ως ένα νέο
λειτουργικό μοντέλο για τη διαρκή επανεφεύρεσή τους. Οι
επιχειρήσεις αυτές αξιοποιούν τις καινοτόμες δυνατότητες
σε όλο το φάσμα του cloud -public, private και edge- και
αποκομίζουν μεγαλύτερη επιχειρηματική αξία, πέρα απλά
από την εξοικονόμηση κόστους.
Βασισμένη σε παγκόσμια έρευνα 4.000 υψηλόβαθμων
στελεχών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, η μελέτη με
τίτλο «Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash
Competitiveness on the Cloud Continuum», εξηγεί γιατί η
μετάβαση στο cloud ως μια απλή μεταφορά υπολογιστικής
ισχύος -στη λογική ενός οικονομικότερου και αποδοτικότερου κέντρου δεδομένων- είναι περιοριστική. Στην
πράξη, η μυωπική εστίαση στην εξοικονόμηση κόστους
μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους
οργανισμούς σε σύγκριση με εκείνους που υιοθετούν μια
ολιστική στρατηγική προσέγγιση. Η μελέτη αποκαλύπτει
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επίσης ότι ενώ οι επιχειρήσεις σκοπεύουν να μεταφέρουν
περισσότερα από τα 2/3 του όγκου εργασίας τους στο
cloud -κατά μέσο όρο τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια, μόνο
οι μισές θα χρησιμοποιούν τις πλήρεις δυνατότητες του
cloud στις διάφορες μορφές του για να μετασχηματίσουν
τις καθημερινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες
και να εκσυγχρονίσουν εφαρμογές για την κάλυψη των
επιχειρηματικών τους αναγκών.
Η Accenture αποκαλεί τις επιχειρήσεις που πρωτοστατούν στο cloud ως «Continuum Competitors». Αυτές οι
επιχειρήσεις -περίπου 12-15% του δείγματος, ανάλογα
με τη γεωγραφική περιοχή- ξεχωρίζουν καθώς επεκτείνουν την εμπειρία που απέκτησαν στο public cloud σε
επίπεδο private και edge cloud για να μετασχηματίσουν τις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα,
επιτυγχάνουν σημαντικά οφέλη από τη διαρκή δέσμευσή
τους στο cloud και ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα
με τη μελέτη, οι «Continuum Competitors» είναι επίσης

πολύ καλύτερα τοποθετημένοι και προετοιμασμένοι για
μελλοντικούς κινδύνους.
«Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας εξαρτάται από την επιλογή του κατάλληλου τύπου cloud για
τις κατάλληλες εφαρμογές και cloud–based υπηρεσίες,
όπως τεχνητή νοημοσύνη, edge computing, επαυξημένη
πραγματικότητα και άλλα, απ’ όλο το φάσμα και την εφαρμογή των απαιτούμενων προηγμένων πρακτικών για την
αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών», δήλωσε ο Κώστας
Καμποσιώρας, Technology Lead της Accenture στην Ελλάδα. «Αξιοποιώντας cloud first στρατηγικές, οι εταιρείες
μπορούν να οικοδομήσουν καλύτερες εμπειρίες για τους
πελάτες τους, εξυπνότερες επιχειρηματικές διαδικασίες
και πιο βιώσιμα προϊόντα» σημείωσε η Κατερίνα Δράκου,
Cloud First Lead της Accenture στην Ελλάδα.
Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που επιλέγουν απλά το
cloud για εξοικονόμηση κόστους και αποτελεσματικότητα,
οι «Continuum Competitors»:
• είναι δύο έως τρεις φορές πιο πιθανό να καινοτομήσουν,
να αυτοματοποιήσουν και να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες και τις δραστηριότητές τους
• επιτυγχάνουν μεγαλύτερη μείωση κόστους -μεταξύ 1,2x
στη Βόρεια Αμερική και 2,7x στην Ευρώπη- σε σχέση με
τις επιχειρήσεις που εστιάζουν κυρίως στη μεταφορά
δεδομένων (data migration)
• στοχεύουν στην επίτευξη περισσότερων επιχειρησιακών
και οικονομικών στόχων, όπως αύξηση πελατών και ταχύτερη μετάβαση στην αγορά («go to market») από τους
ανταγωνιστές τους
• είναι έως και τρεις φορές πιο πιθανό να αξιοποιήσουν το
cloud για τουλάχιστον δύο στόχους βιωσιμότητας, όπως η
χρήση πράσινων πηγών ενέργειας, ο σχεδιασμός για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και η χρήση διακομιστών
πιο αποδοτικά για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Μελετώντας τη χρήση του Cloud από τους «Continuum
Competitors», η Accenture εντόπισε τέσσερις επιτυχημένες
προσεγγίσεις που ισχύουν σε κάθε οργανισμό:
• Όραμα και στοχοπροσήλωση. Μια επιχείρηση πρέπει
πρώτα να αναπτύξει ένα όραμα και μια στρατηγική που να
δηλώνει με σαφήνεια τις βασικές αξίες και τις μελλοντικές
φιλοδοξίες της, να προσδιορίζει τα ευάλωτα ανταγωνιστικά σημεία και να ταξινομεί τις δυνατότητες σε σχέση με
το πού βρίσκεται η εταιρεία σήμερα και το πού θέλει να
πάει. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει όμως να λαμβάνουν
υπόψη τη συνεχή εξέλιξη των δυνατοτήτων του cloud σε
όλο το φάσμα.
• Καθιέρωση πρακτικών cloud για υποστήριξη και ανάπτυξη
τεχνολογιών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να συνδυάσουν την
υιοθέτηση της τεχνολογίας με πρακτικές που επιβάλλουν
πειθαρχία και βοηθούν στην αλλαγή μη τεχνολογικών
περιοχών σύμφωνα με το ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων. Η ευελιξία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των
«Continuum Competitors» και αντανακλάται σε περιοχές
όπως οι cloud-first εφαρμογές, ο μετασχηματισμός του
ανθρώπινου δυναμικού και ο πειραματισμός με νέες τεχνολογίες.
• Επιτάχυνση της καινοτομίας για την παροχή εξαιρετικών
εμπειριών. Οι «Continuum Competitors» δίνουν έμφαση σε
έναν τομέα: την εμπειρία. Χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό
ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και cloud τεχνολογιών
-όπως το edge computing- για να επανασχεδιάσουν τις
εμπειρίες που προσφέρουν και να τις φέρουν πιο κοντά
στα σημεία διάδρασης με τους πελάτες, τους συνεργάτες
και τους υπαλλήλους τους.
• Διαρκή στρατηγική δέσμευση. Η ηγεσία πρέπει να καθορίσει επιχειρηματικούς στόχους, να θέσει θεμιτά επίπεδα
κινδύνου και να προωθήσει μια κουλτούρα ευελιξίας και
ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν τη συλλογική συμμετοχή των υπαλλήλων στην
πρόκληση: όλοι οι εργαζόμενοι, σε όλο το εύρος της
επιχείρησης, πρέπει να ενημερώνονται για τις συνεχώς
βελτιωμένες δυνατότητες και τις βέλτιστες πρακτικές
του cloud.

Η μελέτη «Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash
Competitiveness on the Cloud Continuum» της Accenture
πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις
έχουν αναγκαστεί λόγω της πανδημίας να παρέχουν στους
πελάτες τους μοναδικές εμπειρίες και να τους εξυπηρετούν με νέους και εικονικούς τρόπους. Προηγούμενη
μελέτη της Accenture διαπίστωσε ότι εταιρείες που ενίσχυσαν την τεχνολογική τους καινοτομία κατά τη διάρκεια
της πανδημίας αυξάνουν τα έσοδά τους πέντε φορές
γρηγορότερα.
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Το πρώτο δοκιμαστικό chip του
Ευρωπαϊκού Επεξεργαστή RISC-V δίνει
σημάδια ζωής στο Ηράκλειο Κρήτης
«Μεταξύ των άλλων εργασιών σχεδιασμού και υλοποίησης
σημαντικών υποσυστημάτων, η Ελλάδα συμμετέχει και
στις δοκιμές των chips, κι έτσι ή πρώτη αυτή έκδοση του
Ευρωπαϊκού Επεξεργαστή έδωσε τα πρώτα σημάδια ζωής
του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Προ ολίγων ημερών, τύπωσε
το μήνυμα “Hello World!” στην κονσόλα του, στο Εργαστήριο
Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI (CARV)
του ΙΠ-ΙΤΕ, με τις επίμονες προσπάθειες της πολυπληθούς
ομάδας έμπειρων σχεδιαστών, η πλειοψηφία των οποίων
είναι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό την καθοδήγηση των Δρ. Βασίλη
Παπαευσταθίου, Ερευνητή Γ’, και Δρ. Μανόλη Μαραζάκη,
Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’, στο ΙΠ-ΙΤΕ», όπως
εξηγεί ο καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Ινστιτούτου
Πληροφορικής του ΙΤΕ, κ. Δημήτρης Πλεξουσάκης.
Σημάδια «ζωής» έδωσε το EPAC1.0, το πρώτο δοκιμαστικό
chip του Ευρωπαϊκού Επεξεργαστή, με το μήνυμα «HELLO
WORLD» να εμφανίζεται στην κονσόλα του, στο Ινστιτούτο
Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Οι επεξεργαστές αποτελούν την καρδιά όλων των ψηφιακών συστημάτων, από κινητά, υπολογιστές, και κέντρα
δεδομένων, μέχρι αυτοκίνητα, μηχανές και αυτοματισμούς,
δηλαδή την τεχνολογική βάση της σύγχρονης κοινωνίας. Ο
Ευρωπαϊκός Επεξεργαστής αποτελεί εμβληματικό έργο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και προμετωπίδα στην κατεύθυνση της
τεχνολογικής ανεξαρτησίας και ασφάλειας της Ευρώπης, σε
όλες τις κρίσιμες υποδομές της ψηφιακής εποχής.
Η επίσημη ανακοίνωση της Κοινοπραξίας: https://www.
european-processor-initiative.eu/epi-epac1-0-risc-v-testchip-samples-delivered
Από την Ελλάδα, στην Κοινοπραξία συμμετέχει το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του ΙΤΕ, με σημαντική συνεισφορά
στις τεχνικές εργασίες, που κατατάσσει τη χώρα μας στις
πρώτες πέντε (5) θέσεις μεταξύ όλων των συμμετεχουσών
χωρών.
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«Το chip, που “ζωντάνεψε” για πρώτη φορά στην Κρήτη,
αφορά το τμήμα του Ευρωπαϊκού επεξεργαστή που στηρίζεται στο ανοικτό διεθνές ρεπερτόριο εντολών RISC-V.
Το εν λόγω τμήμα υλοποιήθηκε καθ’ ολοκληρία και αμιγώς
στην Ευρώπη. Η ελληνική συνεισφορά στον Ευρωπαϊκό
Επεξεργαστή συνίσταται στην κοινόχρηστη κρυφή μνήμη
δεύτερου επιπέδου (shared L2 cache) του επεξεργαστή,
σε λογισμικό συστήματος, στο περιβάλλον προσομοίωσης
και επαλήθευσης μέσω FPGA και στις δοκιμές μετά την
κατασκευή», εξηγεί ο καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και επικεφαλής του
Εργαστηρίου CARV, κ. Μανόλης Κατεβαίνης.
«Οι δραστηριότητες αυτές, σε τόσο σημαντικές διεθνείς
ερευνητικές πρωτοβουλίες, είναι αποτέλεσμα της σημαντικής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης που διαθέτουν το
Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ και το Τμήμα Επιστήμης
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνιστούν δε,
ένα εξαιρετικό περιβάλλον που δίνει την ευκαιρία σε νέους
επιστήμονες, μηχανικούς και φοιτητές, να συμμετέχουν
στην επίλυση βασικών προβλημάτων και στην αντιμετώπιση

δύσκολων τεχνολογικών και επιστημονικών προκλήσεων
στην Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών», ανέφερε
ο καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Αντώνης Αργυρός.

Την εξαιρετική σημασία δράσεων όπως αυτή του Ευρωπαϊκού Επεξεργαστή τόνισε, προ δυο εβδομάδων, η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα von der Leyen, στη φετινή
της ομιλία “State of the Union 2021”, αναφέροντας σχετικά:
«Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ στους ημιαγωγούς, σ’
αυτά τα μικροσκοπικά τσιπ χάρη στα οποία λειτουργούν
τα πάντα: από έξυπνα τηλέφωνα και ηλεκτρικά σκούτερ
έως τρένα ή ολόκληρα έξυπνα εργοστάσια. Δε νοούνται
ψηφιακές τεχνολογίες χωρίς μικροτσίπ. Το ζήτημα αυτό
δεν αφορά μόνο την ανταγωνιστικότητά μας. Αφορά επίσης
την τεχνολογική κυριαρχία. Ας δώσουμε λοιπόν όλη μας την
προσοχή εκεί. Θα παρουσιάσουμε μια νέα ευρωπαϊκή πράξη
για τα μικροτσίπ.»
Η πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Επεξεργαστή (2019-2021)
χρηματοδοτήθηκε πλήρως με 80 εκατομμύρια ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η δεύτερη φάση του (2022-2024)
αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί κατά το ήμισυ από την
Ευρώπη και το άλλο ήμισυ από τις εθνικές κυβερνήσεις. Η
Ελλάδα συμμετέχει και στις δύο φάσεις, κατατασόμενη στην
πέμπτη (5η) θέση από πλευράς προϋπολογισμού, αμέσως
μετά τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, και την Ιταλία.
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91,5% του κακόβουλου λογισμικού
έφτασε μέσω κρυπτογραφημένων
συνδέσεων το 2ο τρίμηνο

Η WatchGuard Technologies, παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλεια και τη νοημοσύνη του δικτύου, τον έλεγχο ταυτότητας
πολλαπλών παραγόντων (MFA), την προηγμένη προστασία
τελικού σημείου και το ασφαλές Wi-Fi, σήμερα δημοσίευσε
την τελευταία τριμηνιαία αναφορά Internet Security Report,
περιγράφοντας λεπτομερώς τις κορυφαίες τάσεις κακόβουλου λογισμικού και απειλές για την ασφάλεια δικτύου, που
αναλύθηκαν από ερευνητές του Threat Lab της WatchGuard,
κατά το 2ο τρίμηνο του 2021. Η αναφορά περιλαμβάνει
επίσης νέα στοιχεία βασισμένα σε πληροφορίες απειλής
τελικού σημείου που εντοπίστηκαν καθ ‘όλη τη διάρκεια
του πρώτου εξαμήνου του 2021. Τα κορυφαία ευρήματα
της έρευνας αποκάλυψαν ένα εντυπωσιακό ποσοστό 91,5%
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του κακόβουλου λογισμικού που έφτασε μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων HTTPS, ανησυχητικές εξάρσεις
σε απειλές κακόβουλου λογισμικού fileless, δραματική
αύξηση ransomware, μεγάλη ανάπτυξη επιθέσεων δικτύου
και πολλά άλλα.
“Με μεγάλο μέρος του κόσμου να λειτουργεί σταθερά σε
κινητό ή υβριδικό μοντέλο εργασίας, η παραδοσιακή περίμετρος δικτύου δεν παίζει πάντα ρόλο στην εξίσωση της
άμυνας στον κυβερνοχώρο”, δήλωσε ο Corey Nachreiner,
διευθυντής ασφαλείας της WatchGuard. “Ενώ μια ισχυρή
περιμετρική άμυνα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό
μέρος μιας πολυεπίπεδης προσέγγισης ασφάλειας, η ισχυ-

ρή προστασία του τελικού σημείου (EPP) και η ανίχνευση
και απόκριση τελικού σημείου (EDR) είναι ολοένα και πιο
ουσιαστικής σημασίας.”
Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων ευρημάτων, η έκθεση
Internet Security Report του 2ου τριμήνου, αποκαλύπτει:
• Μεγάλες ποσότητες κακόβουλου λογισμικού φτάνουν
μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων - Στο 2ο τρίμηνο,
το 91,5% του κακόβουλου λογισμικού έφτασε μέσω μιας
κρυπτογραφημένης σύνδεσης, μια δραματική αύξηση
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Με απλά λόγια,
οποιοσδήποτε οργανισμός που δεν εξετάζει την κίνηση
κρυπτογραφημένου HTTPS στην περίμετρο χάνει το 9/10
από όλα τα κακόβουλα προγράμματα.
• Το κακόβουλο λογισμικό χρησιμοποιεί εργαλεία
Powershell για να παρακάμψει τις ισχυρές προστασίες
- Το AMSI.Disable.A εμφανίστηκε στην κορυφαία ενότητα κακόβουλου λογισμικού της WatchGuard για πρώτη
φορά στο πρώτο τρίμηνο και αμέσως εκτοξεύθηκε στο
επόμενο τρίμηνο, αγγίζοντας τη λίστα στο #2 συνολικά
κατά όγκο και αποκτώντας την #1 θέση για συνολικά κρυπτογραφημένες απειλές. Αυτή η οικογένεια κακόβουλων
προγραμμάτων χρησιμοποιεί εργαλεία PowerShell για να
εκμεταλλευτεί διάφορες ευπάθειες στα Windows. Αυτό
όμως που το κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι η τεχνική
υπεκφυγής του. Η WatchGuard διαπίστωσε ότι το AMSI.
Disable.A διαθέτει κώδικα ικανό να απενεργοποιήσει τη διεπαφή σάρωσης κατά του κακόβουλου λογισμικού (AMSI)
στο PowerShell, επιτρέποντάς του να παρακάμψει τους

ελέγχους ασφαλείας με το ωφέλιμο κακόβουλο λογισμικό
του να μην ανιχνεύεται.
• Οι απειλές Fileless εκτοξεύονται στα ύψη, γίνονται ακόμη πιο αποφευκτικές - Μόνο τους πρώτους έξι μήνες
του 2021, οι ανιχνεύσεις κακόβουλου λογισμικού που
προέρχονται από μηχανές δέσμης ενεργειών όπως το
PowerShell έχουν ήδη φτάσει το 80% του συνολικού όγκου
επίθεσης που ξεκίνησε το περασμένο έτος, όπου η ίδια
αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Με τον τρέχοντα ρυθμό, οι ανιχνεύσεις
κακόβουλου λογισμικού Fileless το 2021 είναι σε καλό
δρόμο για να διπλασιαστούν σε όγκο ετησίως.
• Οι επιθέσεις δικτύου ανθίζουν παρά τη στροφή προς
κυρίως απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό - Οι συσκευές
της WatchGuard εντόπισαν σημαντική αύξηση των επιθέσεων δικτύου, η οποία αυξήθηκε κατά 22% σε σχέση
με το προηγούμενο τρίμηνο και έφτασε στον υψηλότερο
όγκο από τις αρχές του 2018. Το πρώτο τρίμηνο σημείωσε σχεδόν 4,1 εκατομμύρια επιθέσεις δικτύου. Στο
τρίμηνο που ακολούθησε, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε
κατά ένα εκατομμύριο-χάραξε μια επιθετική πορεία που
αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία της διατήρησης
της περιμετρικής ασφάλειας παράλληλα με προστασίες
εστιασμένες στους χρήστες.
• Οι επιθέσεις ransomware επιστρέφουν εκδικητικά - Ενώ
οι συνολικές ανιχνεύσεις ransomware στο τελικό σημείο
βρίσκονταν σε πτωτική τροχιά από το 2018 έως το 2020,
αυτή η τάση έσπασε το πρώτο εξάμηνο του 2021, καθώς
το σύνολο των έξι μηνών τελείωσε μόλις μετά το σύνολο
του έτους 2020. Εάν οι ημερήσιοι εντοπισμοί ransomware
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παραμείνουν σταθεροί μέχρι το υπόλοιπο του 2021, ο
φετινός όγκος θα αγγίξει αύξηση πάνω από 150% σε
σύγκριση με το 2020.
• Ισχυρό ransomware χτυπάει με επιθέσεις τύπου “shotgun
blast” - Η επίθεση της Colonial Pipeline στις 7 Μαΐου
2021 κατέστησε απόλυτα και τρομακτικά σαφές ότι το
ransomware ως απειλή είναι εδώ για να μείνει. Ως το κορυφαίο περιστατικό ασφάλειας του τριμήνου, η παραβίαση
υπογραμμίζει πώς οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο όχι
μόνο βάζουν τις πιο ζωτικές υπηρεσίες-όπως νοσοκομεία,
βιομηχανικό έλεγχο και υποδομή-στο στόχαστρό τους,
αλλά φαίνεται να αυξάνουν εξίσου τις επιθέσεις εναντίον
αυτών των στόχων υψηλής αξίας. Η ανάλυση περιστατικών
της WatchGuard εξετάζει τις συνέπειες, πώς φαίνεται το
μέλλον για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών και τα
βήματα που μπορούν να λάβουν οι οργανισμοί σε κάθε
τομέα για να βοηθήσουν στην άμυνα ενάντια σε αυτές τις
επιθέσεις και να επιβραδύνουν τη διάδοσή τους.
• Οι παλιές υπηρεσίες συνεχίζουν να αποδεικνύονται άξιοι
στόχοι - Παρεκκλίνοντας από τις συνηθισμένες μία έως
δύο νέες υπογραφές που εμφανίστηκαν σε προηγούμενες
τριμηνιαίες αναφορές, υπήρξαν τέσσερις ολοκαίνουριες
υπογραφές μεταξύ των κορυφαίων 10 επιθέσεων δικτύου
της WatchGuard για το δεύτερο τρίμηνο. Αξιοσημείωτο, το
πιο πρόσφατο ήταν μια ευπάθεια του 2020 στη δημοφιλή
γλώσσα δικτύου PHP, αλλά τα άλλα τρία δεν είναι καθόλου
νέα. Αυτά περιλαμβάνουν μια ευπάθεια στο 20ll Oracle
GlassFish Server, ένα ελάττωμα έγχυσης SQL 2013 στην
εφαρμογή ιατρικών αρχείων OpenEMR και μια ευπάθεια
απομακρυσμένης εκτέλεσης κώδικα (RCE) 2017 στο
Microsoft Edge. Ενώ είναι παρωχημένα, όλα εξακολουθούν
να ενέχουν κινδύνους εάν αφεθούν χωρίς έλεγχο.
• Οι απειλές που βασίζονται στο Microsoft Office εξακολουθούν να είναι δημοφιλείς - Tο Q2 είδε μια νέα προσθήκη
στη λίστα των 10 πιο διαδεδομένων επιθέσεων δικτύου,
και έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή. Η υπογραφή, 1133630, είναι το θέμα ευπάθειας RCE 2017 που
αναφέρθηκε παραπάνω και επηρεάζει τα προγράμματα
περιήγησης της Microsoft. Αν και μπορεί να είναι μια
παλιά ευπάθεια και να έχει διορθωθεί στα περισσότερα
συστήματα (ελπίζουμε), εκείνα που δεν έχουν ακόμη
επιδιορθωθεί προβλέπεται να αντιμετωπίσουν μια έντονη
επαγρύπνηση, εάν ένας εισβολέας είναι σε θέση να τα
φτάσει πριν λάβουν δράση. Στην πραγματικότητα, ένα πολύ
παρόμοιο σφάλμα ασφαλείας RCE υψηλής σοβαρότητας,
που εντοπίστηκε ως CVE-2021-40444, έγινε πρωτοσέλιδο
νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν χρησιμοποιήθηκε ενεργά
σε στοχευμένες επιθέσεις εναντίον υπολογιστών με
Windows 10 και του Office Οι απειλές που βασίζονται στο
Office εξακολουθούν να είναι δημοφιλείς όταν πρόκειται
για κακόβουλο λογισμικό, γι’ αυτό ακόμα εντοπίζουμε
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αυτές τις δοκιμασμένες και αληθινές επιθέσεις στην
εκεί έξω. Ευτυχώς, εξακολουθούν να εντοπίζονται από
δοκιμασμένες άμυνες IPS.
• Οι τομείς ηλεκτρονικού “ψαρέματος” μεταμφιέζονται ως
νόμιμοι, ευρέως αναγνωρισμένοι τομείς - Η WatchGuard
έχει παρατηρήσει αύξηση της χρήσης κακόβουλου λογισμικού που στοχεύει πρόσφατα διακομιστές του Microsoft
Exchange και γενικούς χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λήψη trojans απομακρυσμένης πρόσβασης (RATs)
σε εξαιρετικά ευαίσθητες τοποθεσίες. Αυτό πιθανότατα
οφείλεται στο γεγονός ότι το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο
που οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι και μαθητευόμενοι
επέστρεψαν είτε σε υβριδικά γραφεία και ακαδημαϊκά
περιβάλλοντα είτε στις συνηθισμένες προς αυτούς συμπεριφορές δραστηριότητας στον χώρο τους. Σε κάθε
δραστηριότητα -ή τοποθεσία- συνιστάται η ισχυρή επίγνωση της ασφάλειας και η παρακολούθηση των εξερχόμενων
επικοινωνιών σε συσκευές που δεν είναι απαραίτητα
συνδεδεμένες απευθείας με τις συνδεδεμένες συσκευές.

Οι αναφορές τριμήνου της Watchguard βασίζονται σε
ανώνυμα δεδομένα Firebox Feed από ενεργά WatchGuard
Fireboxes των οποίων οι κάτοχοι έχουν συναινέσει να μοιραστούν τα δεδομένα τους για να υποστηρίξουν άμεσα τις
ερευνητικές προσπάθειες του Threat Lab. Στο δεύτερο τρίμηνο, η WatchGuard απέκλεισε συνολικά περισσότερες από
16,6 εκατομμύρια παραλλαγές κακόβουλου λογισμικού (438
ανά συσκευή) και σχεδόν 5,2 εκατομμύρια απειλές δικτύου
(137 ανά συσκευή). Η πλήρης αναφορά περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με πρόσθετα κακόβουλα προγράμματα και
τάσεις δικτύου από το δεύτερο τρίμηνο του 2021, μια ακόμη
βαθύτερη βουτιά σε απειλές που εντοπίστηκαν στο τελικό
σημείο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, προτεινόμενες
στρατηγικές ασφάλειας και κρίσιμες συμβουλές άμυνας
για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και σε οποιονδήποτε
τομέα και πολλά άλλα.

DEMOCRACY

H Ericsson υπογραμμίζει τη σημασία
του 5G για την Ελλάδα στο Athens
Democracy Forum
λειών για τους Έλληνες πολίτες και τις επιχειρήσεις από
την περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης του 5G σε όλη
τη χώρα.»

O Senior Director, Government & Industry Relations της
Ericsson, Ulf Pehrsson, ήταν μεταξύ των ομιλητών της
συνεδρίας "Democracy Catching up With Technology”
του Pre-plenary Event του Athens Democracy Forum, ο
οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία του 5G ως
πλατφόρμα καινοτομίας.
O Ulf Pehrsson, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Η ταχεία ανάπτυξη του 5G, ιδίως στη μεσαία ζώνη συχνοτήτων, εγγυάται
τεράστια κοινωνικοοικονομικά οφέλη για κάθε χώρα που
το επιδιώκει ενεργά. Με την Ευρώπη να υστερεί σε σχέση
με την Αμερική και την Ασία στην ανάπτυξη δικτύων 5G,
απειλείται το παρόν και το μέλλον τόσο της βιώσιμης
ανάπτυξής της όσο και της ανταγωνιστικότητάς της. Οι
κυβερνήσεις μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο
σε αυτή την παγκόσμια κούρσα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, αίροντας τα εμπόδια για την ανάπτυξη του 5G,
μεγιστοποιώντας τα επενδυτικά κίνητρα και επιδοτώντας
την ανάπτυξη της μεσαίας ζώνης σε εμπορικά ασύμφορες
γεωγραφικές περιοχές.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει ορισμένες τολμηρές και καινοτόμες δράσεις για την ενεργή υποστήριξη
της ανάπτυξης του 5G στη χώρα, και μπορούν να γίνουν
περισσότερα για την περαιτέρω υποστήριξη των στόχων
της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ και την αύξηση των ωφε-
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Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει αφάνταστες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Αυτό όμως μας
δίνει μια μοναδική ευκαιρία να ανακάμψουμε και να ανοικοδομήσουμε: να δημιουργήσουμε μια δυναμική, δίκαιη
και πράσινη οικονομία που θα προσφέρει σε κάθε πολίτη,
όπου κι αν ζει, την ευκαιρία να βελτιώσει τη ζωή του και
να συνεισφέρει στο κοινό καλό. Από την μείωση των βιομηχανικών εκπομπών έως την υψηλής πιστότητας σύνδεση
απομακρυσμένων περιοχών, το 5G θα αποτελέσει βασικό
παράγοντα που θα διευκολύνει αυτόν τον μετασχηματισμό.
Ο Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
της Ericsson Hellas, σχολίασε:
«Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να ακούμε τους Έλληνες
πολίτες, ειδικά αυτούς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, να θεωρούν ότι η ανάγκη τους να έχουν πρόσβαση
σε προηγμένη τεχνολογία 5G είναι πολύ μεγαλύτερη από
την ανάγκη των πολιτών που ζουν σε μεγάλες πόλεις.
Αυτό αποδεικνύει ότι μόλις οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν τις πραγματικές δυνατότητες του 5G και τον θετικό
αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην καθημερινή τους ζωή,
ανυπομονούν να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν και μάλιστα
το θεωρούν "ανθρώπινο δικαίωμα".
Εναπόκειται λοιπόν στον κλάδο μας να υποστηρίξει την
κυβέρνηση στην προώθηση της κατανόησης των κοινωνικοοικονομικών οφελών του 5G σε ολόκληρη τη χώρα μας
και εναπόκειται στην κυβέρνηση να συνεχίσει να αίρει τα
εμπόδια, να μεγιστοποιήσει τα επενδυτικά κίνητρα και
να επιδοτήσει την υλοποίηση δικτύων 5G στην μεσαία
ζώνη συχνοτήτων σε εμπορικά ασύμφορες γεωγραφικές περιοχές, προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω
η ανάπτυξη του 5G σε ολόκληρη την Ελλάδα και η χώρα
μας να αποτελέσει για άλλη μια φορά παράδειγμα καλής
πρακτικής στην Ευρώπη.»

ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ
ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΏΔΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΌΜΩΝ ΣΤΟΥΣ… ΝΌΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΏΔΙΚΑ!
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INVEST

Το Ταμείο Φαιστός συνεπενδυτής με
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες του Ταμείου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) αποκτά η
Συμμετοχές 5G / Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός. Έπειτα από
σχετική αξιολόγηση έχει συμπεριληφθεί στους πιθανούς
συνεπενδυτές σε επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί
από το ΕΣΚ.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας ιδρύθηκε τον Μάρτιο
του 2021 με προϋπολογισμό 10 δισ. ευρώ. Συνδυάζει την
έρευνα στις αναδυόμενες τεχνολογίες με ένα πρόγραμμα
επιτάχυνσης και ένα ειδικό ταμείο μετοχικών κεφαλαίων,
το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, για
την αναβάθμιση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας προσφέρει χρηματοδότηση έως και 15 εκατ. ευρώ σε καινοτόμες επιχειρήσεις και παρέχει πρόσβαση σε επενδυτές
-υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις- σε έναν
κατάλογο με περισσότερες από 130 εταιρείες που έχουν
αξιολογηθεί και έχουν λάβει, ή αναμένεται να λάβουν,
κεφαλαιακή ενίσχυση από αυτό.
Ο συγκεκριμένος κατάλογος περιλαμβάνει μικρές, μεσαίες
και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις από την Ευρώπη
και τον υπόλοιπο κόσμο με δραστηριότητα σε ένα ευρύ
φάσμα τομέων όπως η μεταποίηση, ο αγροδιατροφικός
τομέας, η ψηφιακή τεχνολογία, οι εφοδιαστικές αλυσίδες,
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οι μεταφορές, οι υπηρεσίες Υγείας, η αεροναυπηγική και
το διάστημα - τομείς στους οποίους εστιάζει με ιδιαίτερη
έμφαση για επενδυτική δραστηριότητα η Συμμετοχές 5G
/ Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός.
Το Ταμείο του ΕΣΚ επιλέγει επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης μέσω μιας ανταγωνιστικής
διαδικασίας, ενώ παράλληλα διεξάγει έλεγχο δέουσας
επιμέλειας (due diligence) των επιχειρήσεων που είναι
υποψήφιες προς επένδυση.
Όπως σημειώνεται από το Φαιστός η δυνατότητα συνεπένδυσης στις επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί προσεκτικά από το ΕΣΚ αποτελεί για το ίδιο εξαιρετική ευκαιρία.
Η Συμμετοχές 5G / Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός ως καινοτόμα εθνική πρωτοβουλία έχει απολύτως συμβατούς
στόχους με το νεοσυσταθέν Ταμείο του ΕΣΚ και δίνει μεγάλο βάρος σε επενδύσεις σε κλάδους της οικονομίας που
εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του 5G και, ευρύτερα,
των νέας γενιάς ψηφιακών υπηρεσιών.
Υπενθυμίζεται ότι η Συμμετοχές 5G έχει αναπτύξει ένα
σημαντικό «δίκτυο συνεργασίας» με αναγνωρισμένους
φορείς από τον ακαδημαϊκό τομέα (Πανεπιστήμιο Πατρών,
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») και την αγορά (Corallia, Vantage
Towers Greece, Nokia Hellas, Cosmote) για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των εταιρειών στις οποίες θα επενδύει.

HEALTH

Ψηφιακά εκδίδονται οι ιατρικές
βεβαιώσεις - διαθέσιμες μέσω του
MyHealth

Ψηφιακά, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια, γίνεται πλέον
η έκδοση των ιατρικών βεβαιώσεων. Τη νέα υπηρεσία
της ΗΔΙΚΑ παρουσίασαν το πρωί της Πέμπτης ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο
Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς και η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της
ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα. Οι ιατρικές βεβαιώσεις αποτελούν
την επίσημη πιστοποίηση από τον ιατρό ότι ένας πολίτης
μπορεί να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες με
ασφάλεια για τον ίδιο και τους συνανθρώπους του. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα η βεβαίωση να εκδίδεται
για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση. Η διαδικασία γίνεται
αποκλειστικά από τον ιατρό κάθε πολίτη. Αρχικά, ο ιατρός
καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του πολίτη στην υπηρεσία «Ιατρικές
Βεβαιώσεις» του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, επιλέγει τον τύπο της βεβαίωσης (κολυμβητήριο,
γυμναστήριο, συγκεκριμένο άθλημα ή για κάθε νόμιμη
χρήση) και τέλος διαλέγει ένα από τα προτυποποιημένα
κείμενα. Η ιατρική βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα και είναι
διαθέσιμη στον πολίτη ως εξής:
• από το myHealth app, στην ενότητα «Ιατρικές Βεβαιώσεις»
• εφόσον ο πολίτης έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ο αριθμός barcode της ιατρικής βεβαίωσης
αποστέλλεται με SMS και η πλήρης ιατρική βεβαίωση με
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e-mail σε μορφή pdf (αναλόγως τι έχει επιλέξει ο πολίτης
ως κανάλι ενημέρωσης για την άυλη συνταγογράφηση)
• εάν ο πολίτης δεν είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση, η ιατρική βεβαίωση εκτυπώνεται από τον ιατρό

Ο έλεγχος γνησιότητας των ιατρικών βεβαιώσεων από
τους φορείς στους οποίους απευθύνεται γίνεται μέσω του
myhealth.gov.gr/verify. Εκεί, ο παραλήπτης στον οποίο ο
πολίτης απευθύνει προς χρήση την ιατρική βεβαίωση έχει
τη δυνατότητα να την αναζητήσει με τον κωδικό barcode
και να ελέγξει τα στοιχεία της, όπως το ονοματεπώνυμο,
την ειδικότητα του ιατρού, τον τύπο και το κείμενο που
αυτός έχει συντάξει. Επίσης, ανάλογα με την κατάσταση
της ιατρικής βεβαίωσης εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω
μηνύματα:
• «Έγκυρη Ιατρική Βεβαίωση»
• «Ληγμένη Ιατρική Βεβαίωση» (Οι ιατρικές βεβαιώσεις για
Κολυμβητήρια, Γυμναστήρια ή Συγκεκριμένα αθλήματα
έχουν ισχύ ενός έτους)
• «Μη Έγκυρη Ιατρική Βεβαίωση»

Για τον έλεγχο μιας ιατρικής βεβαίωσης σύμφωνα με την
παραπάνω διαδικασία, ο παραλήπτης εισέρχεται στην
πλατφόρμα myhealth.gov.gr/verify με τους κωδικούς στο
Taxisnet.

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

PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά
@folding: Ένα άλλο πτυσσόμενο smartphone
της Huawei είναι στα σκαριά και σε αντίθεση
με τον μηχανισμό που μοιάζει με βιβλίο, το
επερχόμενο μοντέλο θα έχει σχεδιασμό
clamshell. Το αναδιπλούμενο τηλέφωνο θα
είναι παρόμοιο με τη σειρά Z Flip της Samsung,
η οποία διπλώνει και ξεδιπλώνεται κάθετα. Η
Huawei δεν έχει επιβεβαιώσει την κυκλοφορία
του clamshell αλλά εάν συμβεί, θα είναι η τρίτη
κατά σειρά foldable συσκευή της.

Γιώργος Τζανετάκος

Εμπορικός Διευθυντής
Εταιρικών Πελατών,
Vodafone Ελλάδας

Ο Γιώργος Τζανετάκος, μέχρι πρότινος διευθυντής Λιανικών Πωλήσεων, ανέλαβε εμπορικός διευθυντής εταιρικών πελατών στη Vodafone
από την 1η Οκτωβρίου 2021. Ο Γιώργος Τζανετάκος, ο οποίος εντάχθηκε στην οικογένεια της Vodafone Ελλάδας το 2000, διαθέτει μακρά
εμπειρία στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών
και τεχνολογικών υπηρεσιών προς εταιρικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και των πελατών του δημοσίου τομέα, καθώς και σε ICT έργα.
Έχει στο παρελθόν διατελέσει διευθυντής του κλάδου μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, με σημαντικές επιτυχίες, και διαδραμάτισε καθοριστικό
ρόλο στη διάθεση προς επιχειρήσεις όλων των μεγεθών καινοτόμων
υπηρεσιών νέας γενιάς, που συμβάλλουν καταλυτικά στον ψηφιακό
μετασχηματισμό τους, όπως το Vodafone Giga Smart Business και το
One Net. Από τον Ιούλιο 2020 μέχρι πρόσφατα, ο Γιώργος Τζανετάκος
κατείχε τον ρόλο του διευθυντή Λιανικών Πωλήσεων, και από τη θέση
αυτή οργάνωσε τον επιτυχημένο μετασχηματισμό των καταστημάτων
Vodafone σε Future Ready stores, φέρνοντας μία καινοτόμα αντίληψη
για τη λιανική που προσφέρει μία νέα εμπειρία, με τεχνολογία για
όλους. Ο Γιώργος Τζανετάκος αναλαμβάνει τη θέση αυτή, αντικαθιστώντας την Κάτια Σταθάκη, η οποία ήδη από τον Ιούλιο 2021 έχει
αναλάβει θέση Διευθύνουσας Συμβούλου στη Vodafone Αλβανίας.
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@store: Με τα Windows 11 να κάνουν
πρεμιέρα στις 5 Οκτωβρίου, η Microsoft
λανσάρει μια ολοκαίνουργια έκδοση του
Microsoft Store που θα υποστηρίζει μια
ευρύτερη ποικιλία εφαρμογών. Οι χρήστες θα
μπορούν επίσης να εγκαταστήσουν εφαρμογές
Android χάρη στην ενσωμάτωση στο Amazon
Appstore. Η εταιρεία αποκάλυψε επιπλέον
ότι το Microsoft Store υποστηρίζει και άλλα
καταστήματα εφαρμογών τρίτων.
@diehard: Αν είχατε αμφιβολίες για την
αντοχή του Apple iPhone 13 Pro Max,
το τελευταίο νέο βίντεο δοκιμών του
JerryRigEverything θα σας διαφωτίσει. Οι
επιμέρους δοκιμές καψίματος, κάμψης
και εκδοράς του κορυφαίου νέου iPhone,
αποδεικνύουν ότι η συσκευή είναι αρκετά
ανθεκτική.
@charge: Το iPhone 13 Pro Max όταν
συνδυάζεται με φορτιστή τουλάχιστον 30W
μπορεί να φτάσει σε ταχύτητες φόρτισης έως
27W. Ωστόσο η ταχύτητα δεν είναι σταθερή
στα 27W, αλλά φαίνεται να είναι ταχύτερη από
του iPhone 12 Pro Max, το οποίο αγγίζει τα
22W. Φαίνεται επίσης ότι το τηλέφωνο είναι
συμβατό με ακόμη πιο ισχυρούς φορτιστές,
έως 100W, αλλά δεν σημειώνεται τόσο μεγάλη
διαφορά πέρα από τα 30W.
@double: Αυτό το φθινόπωρο η OPPO θα
δημιουργήσει μια διπλή ναυαρχίδα με την
OnePlus για την high-end αγορά. Η εταιρεία
επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο συσκευών της με
την προσθήκη tablets και την εμφάνιση ενός
νέου αναδιπλούμενου τηλεφώνου. Το πρώτο
tablet αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο
εξάμηνο του 2022.

