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Nέα Ευρωπαϊκή Πλατφόρµα
Τεχνητής Νοηµοσύνης
& Αναγνώρισης Φωνής
HOT SPOT: Alcatel 3LLenovo Smart ClockSamsung 1TB UFSSamsung Galaxy A9 Pro (2019)
PREVIEWS: Honor View 20Meizu ZeroOukitel U25 ProRedmi GoSamsung Galaxy M10 & M20
REVIEW: Xiaomi Mi 8 Pro

Bluetooth

Plantronics Explorer 55

Plantronics ML15

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

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

Plantronics Explorer 80

Plantronics Explorer 110

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

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

Η Plantronics δίνει
2 χρόνια εγγύηση

www.plantronics.com
Τροίας 58, Βριλήσσια, 15235 Τήλ.: +30 210 6133000
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Ένας από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» για τους κατόχους iPhone, όταν σκέφτονται τη μετάβαση
σε Android συσκευή, είναι και η μεταφορά των δεδομένων και του «προφίλ» τους γενικότερα. Ευτυχώς,
τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί αρκετά η διαδικασία, ωστόσο είναι καλό να είστε προετοιμασμένοι.
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Babbel - Learn languages

50 languages

€Δωρεάν

€Δωρεάν

1

0
1 00

-

100
ξένες γλώσσες με ήχο και υποστήριξη κειμένου
-

ακρόαση, γραφή και ομιλία
που βοηθάνε στην
εκμάθηση του λεξιλογίου

0
-

Courses123-Language
Learning

Duolingo - Learn languages
free

€Δωρεάν

€Δωρεάν
με την μικρή
κουκουβάγια να μεγαλώνει σε κάθε
σωστή απάντηση και σε κάθε λάθος
να χάνει ζωή.

ερμανικά, Αγγλικά, σπανικά,
αλλικά και ταλικά.
-

2
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iLingQ Language Learning

Linqapp - Languages Assistance

€Δωρεάν

€Δωρεάν
-

ενσωματωμένο αναγνώστη που μπορεί
να διαβάσει τα μαθήματα για σας.

φυσικοί ομιλητές στη
γλώσσα που επιθυμούμε.

-

Memrise

OpenLanguage

€Δωρεάν

€Δωρεάν

«επιστρατεύει» μνημονικά κόλπα

Αγγλικά, σπανικά, αλλικά,
ταλικά, Αραβικά και ωσικά.

-

Travel Phrasebook

Learn 33 Languages

€Δωρεάν

€Δωρεάν

διαφορετικές γλώσσες
με διαφορετική προφορά
-

Εξασκήστε και μάθετε σπανικά, Αγγλικά, αλλικά, ερμανικά, Πορτογαλικά,
ταλικά, ώσικα, Νορβηγικά, Δανέζικα, Σουηδικά, Κορεάτικα, απωνικά,
Κινέζικα, Αραβικά, ουμάνικα, Βιετναμέζικα, νδονησιακά, νδικά, Εβραϊκά,
Πολωνικά, Βουλγάρικα, υκρανικά,
Τσέχικα, Κροάτικα, ινλανδικά, Περσικά ( άρσι), Αφρικaάανς, Ταϊλανδέζικα
και Τούρκικα, μεταξύ άλλων!
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MAIC

MLS

M S ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία της νέας M C (M S
rtificial ntelligence Center), η οποία αποτελεί την πρώτη -αυτού
του τύπου- Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης και
Αναγνώρισης ωνής. νέα πλατφόρμα της M S αποτελεί το
σημαντικότερο και μεγαλύτερο pro ect που έχει υλοποιήσει η
εταιρεία στην 29ετη ιστορία της.
Σε ειδική εκδήλωση για εκπροσώπους τους Τύπου και συνεργάτες,
που πραγματοποιήθηκε σ την Κηφισιά, η M S ουσιασ τικά
μας «σύστησε» για πρώτη φορά επίσημα τη M C, έχοντας
διαμορφώσει το χώρο ειδικά σαν ένα demo area των δυνατοτήτων
της συσκευής.
δρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της M S,
κ. ωάννης Καματάκης, ήταν αυτός που μας παρουσίασε τη M C,
δίνοντας έμφαση στο πόσο σημαντικό pro ect αποτελεί για την
εταιρεία, αλλά και ταυτόχρονα, ένα «προσωπικό στοίχημα».
πλατφόρμα, μετά από μια περίοδο prelaunch, λανσάρεται
επίσημα στα Ελληνικά, στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά
ταυτόχρονα, ενώ θα λανσαριστεί εντός του έτους σε ακόμα
Ευρωπαϊκές γλώσσες και αγορές.
M C παίζει μουσική (Ελληνική ή ξένη, όλων των ειδών, ανάλογα
με τη διάθεσή του χρήστη), βρίσκει ραδιοφωνικούς σταθμούς από
όλο τον κόσμο, αναπαράγει μουσικά και άλλα βίντεο, κινούμενα
σχέδια, ενημερώνει για τον καιρό σε όλο τον κόσμο, δείχνει τις
ειδήσεις, κρατάει υπενθυμίσεις, αναζητά σημεία ενδιαφέροντος,
βρίσκει ένα καλό εστιατόριο. Μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση,

να σου δώσει συμβουλές για την κουζίνα, να σου δείξει όποια
συνταγή μαγειρικής επιθυμείς, να σου πει ένα ανέκδοτο, ένα
παραμύθι, ακόμη και να σε βοηθήσει να κοιμηθείς. Μπορεί, επίσης,
να ελέγξει το smarthome, αλλά και να παρέχει video και μουσική on
demand μέσω streaming υπηρεσιών όπως το Spotify και το etflix.
M C χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, όπως φωνητικές
τε χ νολογίε ς με αναγ νώριση υπαγόρευσης σε πραγματικό
χρόνο ( S ), επεξεργασία φυσικής γλώσσας ( atural anguage
rocessing), μηχανική μάθηση, υπολογιστική γλωσσολογία,
αυτόματη μετατροπή φωνής σε κείμενο ( S) και αρκετές ακόμη
εξειδικευμένες τεχνολογίες. Σε συνδυασμό με την υποστήριξη
διαφορετικών Ευρωπαϊκών γλωσσών (λατινογενών και μη)
και προσωπικοτήτων (γυναίκα, άνδρας, ειδική προσωπικότητα
για παιδιά), αποτελεί μια πραγματικά ξεχωριστή, πρωτότυπη,
και ταυτόχρονα καινοτόμο, έξυπνη όσο και φιλική στο χρήστη
ψηφιακή βοηθό. νέα πλατφόρμα έρχεται ενσωματωμένη σε μια
καινούρια κατηγορία επιτραπέζιας οικιακής συσκευής με οθόνη
(Smart isplay) και δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου υψηλής
ποιότητας. M C λειτουργεί πανεύκολα σε οποιοδήποτε σημείο
του σπιτιού υπάρχει πρόσβαση σε ρεύμα και Wi i και διατίθεται
στα καταστήματα προϊόντων τεχνολογίας και κινητής τηλεφωνίας.
νέα M C αποτελεί το πιο τολμηρό αλλά και το πιο ουσιαστικό
βήμα της εταιρείας στην υλοποίηση της διαχρονικής της δέσμευσης
να προσπαθεί να κάνει την ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη (Ma ing
ife Simple).
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MWC 2019… προ των πυλών!

Μετά μερικές χρονιές «στασιμότητας» και μικρού, ομολογουμένως, ενδιαφέροντος όσον αφορά το κομμάτι
των smartphones, η φετινή Βαρκελώνη προμηνύεται… «εκρηκτική»! Ήδη οι μεγάλοι κατασκευαστές
έχουν ανακοινώσει μεγάλα launch events στα οποία θα παρουσιάσουν, όχι απλά τις νέες τους ναυαρχίδες,
αλλά και μοντέλα με μεγάλες καινοτομίες, ιδίως foldables, τα οποία θα ταράξουν τα νερά! Χωρίς να
εξαιρούμε τη Samsung που θα παρουσιάσει τα Galaxy S10 series και το foldable της λίγες μέρες νωρίτερα
από το MWC 2019, τι είναι αυτό που ανυπομονείτε να δείτε περισσότερο στη μεγάλη έκθεση mobiles;

Δεν θα το κρύψω, μετά από αρκετά χρόνια, πραγματικά ανυπομονώ να «πατήσω»
στην πρωτεύουσα της Καταλονίας και ευθύες αμέσως θα τρέξω στο πλησιέστερο…
foldable! Είναι ιδιαίτερως ενθαρρυντικό
το ότι τόσοι κατασκευαστές θα δείξουν αναδιπλούμενες συσκευές, ενώ φέτος έχουμε και ένα ακόμη λόγο να ανυπομονούμε καθώς η Xiaomi θα έχει επίσημη παρουσία με περίπτερο, αλλά και το δικό της
launch event. Το 5G, από την άλλη, δε θεωρώ πως έχει λόγο ύπαρξης ακόμη, στην
consumer αγορά, αλλά από το 2020 θα αρχίσει να μας απασχολεί περισσότερο. Και
φυσικά, αναμένουμε να δούμε τα Galaxy
S10 series…

Δημήτρης Σκιάννης
Ναι, το πιστεύω πως η φετινή «τεχνολογική» χρονιά θα είναι διαφορετική, καθώς
μία μόνο λέξη αρκεί για να μας κάνει να
προσμένουμε το Mobile World Congress
με άλλο ενδιαφέρον. Αναφερόμαστε φυσικά στη λέξη «foldables» και τις υποσχέσεις πως στη Βαρκελώνη θα δούμε κάποιες
από τις καινοτόμες προτάσεις που οι περισσότεροι λένε ότι θα ταράξουν τα νερά της

αγοράς. Τα foldables λοιπόν είναι εκείνα
που περιμένουμε περισσότερο από κάθε
άλλη πρόταση, μαζί με τις αναφορές στο
5G που θα κάνουν τα τέλη του χειμώνα μία
πραγματική «άνοιξη» για τα τεχνολογικά
μας όνειρα.
Χριστίνα Κιτσάτη
Παρακολουθώντας τα δύο προηγούμενα
MWC από κοντά, η αίσθηση που μου είχε
δημιουργηθεί είναι ότι η mobile τεχνολογία είχε κορεστεί, καθώς έδειχνε να πλέει
σε στάσιμα νερά, με την καινοτομία να… αγνοείται. Το θετικό είναι ότι με την έλευση
του 5G, οι κατασκευάστριες εταιρείες είναι εμφανές ότι είναι διατεθειμένες να κάνουν το επόμενο βήμα προς τα εμπρός και
σίγουρα το MWC 2019 φέτος προσφέρεται για να ρίξουν στην αρένα όλα τα πρωτοποριακά προϊόντα τους. Προσωπικά, τα
foldable smartphones είναι η τεχνολογία
που μου έχει εξάψει περισσότερο την περιέργεια, καθώς τόσο η Samsung, όσο και
η Huawei (αλλά κι άλλες ενδεχομένως εταιρείες) αναμένεται να παίξουν δυνατά
σε αυτή τη νέα (αλλά άγνωστη) κατηγορία
προϊόντων. Το τι θα είναι και πως θα λει-
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τουργούν ακριβώς, είναι κάτι που πρόκειται να το μάθουμε σε λίγες μέρες…
Πέτρος Κυπραίος
Στο φετινό MWC, για μία ακόμα χρονιά, περιμένω να δω αναβαθμισμένο hardware,
απλά με… μεγαλύτερη αρίθμηση στα μοντέλα των mobile chipsets. Το μόνο εγγυημένα δυνατό νέο feature που θα δούμε είναι η έκδοση των fingerprint readers που
θα ενσωματώνονται στις οθόνες. Σίγουρα
η έκπληξη θα είναι τα πολυδιαφημισμένα
foldable smartphones. Με δεδομένο ότι
κανένας κατασκευαστής δεν έχει δημοσιεύσει αναλυτικές λεπτομέρειες, ούτε έχουμε
δει κάποιο ολοκληρωμένο hands-on, θα
γίνει το αδιαχώρητο σε αυτά τα booths. Όμως το όλο θέμα μοιάζει κάπως με πείραμα. Κανένας δεν τα έχει χρησιμοποιήσει ώστε να ξέρει αν είναι εύχρηστα, πόσο
μάλλον έτοιμα για την αγορά. Εννοείται
πως δεν θα είναι επαρκής ο χρόνος κάθε
δημοσιογράφου για να το κρίνει αυτό επί
τόπου. Τέλος, αυτό που θα ήθελα να δω,
είναι μία ελληνική αποστολή με ουσιώδη
παρουσία.…

Δημήτρης Θωμαδάκης
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Ανο ει ο ο ός του
πως δείχνουν όλα, και οι τρεις εταιρείες κινητής προετοιμάζονται αργά αλλά σταθερά για την επερχόμενη δημοπρασία των συχνοτήτων 5ης γενιάς.
Τον Ιούλιο του 2020 θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ η διαγωνιστική διαδικασία για τη διάθεση του φάσματος στη
ζώνη των 700 M z ηφιακό Μέρισμα 2 .
Μέχρι τότε, η επίμαχη ζώνη συχνοτήτων θα πρέπει να είναι ελεύθερη από τηλεοπτικές
εκπομπές.
Έτσι, τον εβρουάριο του 2019 προβλέπεται η έκδοση των πλάνων μετάβασης για τη
διευκόλυνση της μετακίνησης των υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης κάτω από τα 694
M z, κάτι που σημαίνει ότι θα ακολουθήσει σύντομα και η τηλεοπτική μετάβαση στο
πρότυπο D B-T2, με νέους δέκτες και νέα κατανομή συχνοτήτων σε Ε Τ και Digea.
Να σημειώσουμε ότι για την πλήρη ανάπτυξη του 5G, προβλέπονται, εκτός της ζώνης
των 700 M z, οι φασματικές περιοχές ,6 G z και 26 G z.
Αυτό ουσιαστικά θα σημάνει διαγωνιστικούς γύρους για τις εταιρείες κινητής, οπότε
-όπως είναι προφανές- αναμένουμε να δούμε με βάση ποια πρότυπα θα κοστολογηθούν οι ζώνες που θα διεκδικήσουν οι εταιρείες κινητής.
λοι ελπίζουν ότι τα κριτήρια θα είναι ορθολογικά και -κυρίως- μέσα στο πλαίσιο της
τρέχουσας οικονομικής κατάστασης σε μία αγορά την οποία -μεσούσης της κρίσηςέχουν αρμέξει ποικιλοτρόπως και υπέρ το δέον. Διότι σε τελική ανάλυση όλα αυτά θα
κληθεί να τα πληρώσει ο καταναλωτής
Βέβαια, βασισμένοι κυρίως στην εμπειρία του παρελθόντος, δεν είμαστε και πολύ
αισιόδοξοι για το αν η πολιτεία θα απαρνηθεί, έστω και για μία στιγμή, τον ρόλο του
εισπράκτορα, αλλά είπαμε, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία...
Οψόμεθα!
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τασιμ τητα είχνουν οι προβλέ εις για την αγορά
του
.
μφωνα με τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του
η αγορά
υπολογιστών απ επιχειρήσεις και νοικοκυριά α κυμαν εί
κοντά στα
.
τεμάχια ηλα ή περίπου
.
κάτω απ
το
.
σον αφορά στα tablet τώρα μετά απ μία μικρή αναλαμπή το
φαίνεται
τι οι πωλήσεις τους α επιστρέ ουν σε αρνητική τροχιά και μάλιστα με ένα
αρνητικ ποσοστ μεταξ
.
ν και στα σι ερικά a a e εν φαίνεται σοβαρή εξέλιξη σε επίπε ο
πωλήσεων οι υπηρεσίες ίνουν στους είκτες μία ανάσα της τάξεως του και
κάτι τοις εκατ . o e t ut ou ing u o t
e lo u ine
on ulting

u ine
o e
ut ou ing και άλλα εξωτικά lou καλο ια αναμένεται
να φέρουν στην αγορά
κοντά στο ισ. και να ώσουν μία ανάσα στο
σ στημα.
ιαίτερα αν λάβουμε υπ η και το γεγον ς τι σαν υπηρεσίες έχουν καλ τερη
κερ οφορία τ τε η ανάσα είναι ακ μη πιο βα ιά.
ε κά ε περίπτωση μως η στασιμ τητα αντανακλά και την ανάλογη κατάσταση
στην ευρ τερη αγορά αφο η πορεία των
είναι πλέον ευ έως ανάλογη
με τη ραστηρι τητα των επιχειρήσεων την αγορά εργασίας και φυσικά το
καταναλωτικ κλίμα στη χώρα.
αι τα τρία αυτά μεγέ η παραμένουν προεκλογικά αναιμικά με ανάλογη
επί ραση στο σ νολο της οικονομίας.

Ο ρυ μι ς πρέπει να είναι σαν τον διαιτητή.
Οφείλει απλά να διευθύνει τον αγώνα χωρίς παρεμβάσεις, ενώ δεν έχει σημασία μόνο το τι λέει αλλά και το πότε το λέει.
Εκτός από το «νόμιμο» και το «ηθικό» -θέματα για τα οποία μάλλον θα αποφανθούν τα δικαστήρια στον ανώτατο βαθμό- υπάρχει βέβαια
και το οικονομικ .
Στο υπουργείο, ο α κλάρας αποδεικνύεται
far-out πιο αποτελεσματικός.
Tο θέμα π.χ. για τις κεραίες μπαίνει στην τελική ευθεία, ενώ δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει όλα όσα γίνονται για το 5G.
Ενδιαφέρον το pro ect με τα κου δια που υλοποιήθηκε στον Δ.Α. από τη odafone. Ειδοποιείς με SMS 10 λεπτά πριν για να βγουν τα σκουπίδια από τα μαγαζιά ώστε να μαζευτούν άμεσα, κάτι που είναι καλό και για αισθητικούς αλλά και για υγειονομικούς λόγους.
Αν βγει μία εφαρμογή που θα μειώνει τα δημοτικά τέλη σε όποιον βάζει τα κου δια ΜΕΣΑ
στον κάδο -ώστε να πάψουν οι ασυνείδητοι να
τα αφήνουν δίπλα- θα σαρώσει!
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ξη δικτύων 5G και θα είναι διαθέσιμη προς χρήση από τους παρόχους τον Δεκέμβριο του 2020.
Προηγουμένως, ωστόσο, θα χρειασθεί να μετακινηθούν σε άλλες φασματικές περιοχές οι πάροχοι δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής
i
, αλλά και οι Ένοπλες Δυνάμεις που σήμερα τη χρησιμοποιούν.
Είδες ο Ε ΔΟ Με έργο την προστασία των
αστροναυτών από την ακτινοβολία, ομάδα
Ελλήνων επιστημόνων συμμετέχει στην
πρώτη αποστολή του Orion.
Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής που θα
ακολουθήσει το νέο διαστημοπλοίο της NASA
στη Σελήνη, είναι η Μαριάνθη ραγκοπούλου,
Δρ. Πυρηνικής υσικής.
«Δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η διαστημική αγορά», επισημαίνει
ο πρόεδρος του
, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς. Συμφωνούμε. Και το χιούμορ είναι καλό αλλά το καταλαβαίνουν λίγοι
Τον Ιούλιο του 2020 θα πραγματοποιηθεί από την
ΕΕΤΤ ο διαγ κ ωνισμός για τη διάθεση φάσματος
στα
που προορίζεται για την ανάπτυ-

Χαράς ευαγγέλια και θα κινηθεί πάλι η αγορά με τους δέκ ες σως να σαλέψει λίγο και η αγορά των τηλεοράσεων.
Το έργο
o
n βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στις
Βρυξέλλες, μεταξύ Παππά, Μαγκλάρα, Κορίνας
Κρέτσου και της Επιτρόπου ηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Μαρίγια Γκάμπριελ.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο UFBB έχει προ πολογισμό 700 εκατ. ευρώ και θα δώσει πρόσβαση σε
εκα ολ ες στο Διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps, αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps.
Το ζητούμενο είναι να βάλουν οι υρω α οι το χέρι
στην τσέπη για να υλοποιηθεί η δράση. Τι διάολο,
τόσα χατίρια τους κάναμε, δεν μπορούν να μας κάνουν με Ultra-Fast διαδικασίες μία διευθέτηση
Το περιμένουμε άλλωστε με λαχτάρα όλοι: οι
εταιρείες, οι συνδρομητές αλλά βεβαίως και η
κυ έρν
που χρειάζεται -εν όψει εκλογών- τα
καλά νέα όσο τίποτα άλλο
Σε συμφωνία επί μίας ανα εωρ μέν ς οδ ας,
με στόχο τη διευκόλυνση της διαθεσιμότητας και
της περαιτέρω χρήσης δεδομένων του δημόσιου
τομέα, κατέληξαν το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο της Ε.Ε. και η Επιτροπή.

Σύμφωνα με το σκεπτικό τους, τα δεδομένα
αποτελούν την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης
πολλών ψηφιακών προ όντων και υπηρεσιών.
Αργά θα πάει το το . Προς το τέλος του
2019 ή ακόμα και μέσα στο 2020. Πολλά θα
εξαρτηθούν από το πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά και το ποιοτικό τους αποτέλεσμα.
Άλλο μία νίκη και άλλο δύο ισοπαλίες, όπως
θα έλεγε και ο Steve obs
Από τη μία θα μπορούσε κάποιος να πει «αρχίστε
την επανάσταση του in
i i i i ion χωρίς
εμάς» ή «better late than never» Γιατί στην πράξη όλοι ξέρουμε ότι 5G δεν είναι απλά evolution,
αλλά revolution!
Δεν θα αλλάξει μόνο τις λε ικοινων ες αλλά
και όλο το οικοσύστημα, όλες τις αγορές, όλες
τις δραστηριότητες. Δεν είναι εποχή αλλαγών,
αλλά αλλαγή εποχής!

Από την άλλη βέβαια προέχει, για την ώρα, να
αποκτήσουμε G στα ά ω α ια

Διότι όπως λέει και η παροιμία κάλιο
στο χέρι, παρά 5G και καρτέρει

και

Οριζόντια, τολμηρή ψηφιακή πολιτική, η οποία θα
αφορά όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας πολιτικής, υπόσχεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με « ουρ ε ο
ιακ ς ολι ικ ς αρά
ω ρω υ ουρ ».
Αυτό είναι καλό, γιατί εγγυάται τη συνέχεια του
κράτους. Αν γυρίσουμε περίπου τέσσερα χρόνια
πίσω θα θυμηθούμε έναν Σπρίτζη να λέει ότι θα
καταργήσει « ο i i ου αμαρά», ενώ στη συνέχεια και η Μισέλ έλεγε ότι θα καταργήσει το
Υπουργείο, θέση για την οποία την «κράξαμε»
άσχημα κι εμείς. Μακάρι κάποτε αυτές οι μικροπολιτικές να λάβουν τέλος!
Για μας είναι καλό, ότι είναι καλό για την αγορά, την επιχειρηματικότητα και τη χώρα. Και την
προσέγγιση του υριάκου μόνο θετικά μπορεί
να την εκλάβει κάποιος. Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα αλλάξουν οι καιροί και τα πολιτικά ήθη.
Βέβαια - i
- μέχρι σήμερα ξέραμε ότι να περιμένεις να βγει κάτι καλό στην Ελλάδα με τις εκλογές, είναι σα να περιμένεις να παντρευτούν στο τέλος της τσόντας! Γι αυτό επικρατεί και η άποψη ότι αν οι εκλογές μπορούσαν
να αλλάξουν τα πράγματα θα ήταν παράνομες
Αν τώρα καταφέρει κάποιος να μας αλλάξει αυτή την άποψη μα κιά ου. α χαρούμε πραγματικά αν κάποιος στην πράξη μας διαψεύσει!
Η MAIC είναι ένα φιλόδοξο προ όν που έχει
άπειρα
n ion και του οποίου ο υπογράφων
-ως early user- δηλώνει φανατικός λάτρης
Η επίσημη κυκλοφορία της νέας MAIC, αποτελεί
το σημαντικότερο και μεγαλύτερο pro ect που
έχει υλοποιήσει η
στην 29-ετή ιστορία της.

Στην ουσία είναι η πρώτη -αυτού του τύπουυρω α κ λα ρμα Τεχνητής Νοημοσύνης
και Αναγνώρισης ωνής και λανσάρεται ταυτόχρονα στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά, αλλά
οσονούπω και σε 7 ακόμα ευρωπαίκές αγορές!
Μας άρεσε που ο αμα άκ ς δήλωσε λάτρης
του Steve obs και της Amazon. Αν πάντως κάνει τα μισά απ όσα είπε, θα πρέπει να τον «λατρέψουμε» κι εμείς με τη σειρά μας, γιατί ως
χώρα έχουμε ανάγκη τέτοιες πρωτοβουλίες
Άλλωστε η καινοτομία είναι αυτό που ξεχωρίζει έναν ηγέτη από έναν οπαδό Και τέτοια διαθέτει από την εποχή του
o , που πήρε πριν από 20 χρόνια Πανευρωπα κό βραβείο!

Ας περάσουμε και σε ένα uiz: τι ήταν αυτό που δεν έδειξε η M S στη συνέντευξη
τύπου Αυτό που θα παρουσιάσει στην ε μεν υνέν ευ , αλλά είναι σχεδόν έτοιμο ως προ όν Stay tuned!
Κατά 11 φορές αυξήθηκε το ποσό που επενδύθηκε σε ελληνικές startups σε ετήσια βάση,
από το 2010 ως το 2018, σύμφωνα με σχετική
μελέτη του
on n
i .
Στο ίδιο διάστημα
ελλ νικές
έχουν
λάβει συνολική χρηματοδότηση ύψους 2,4 δισ.
δολαρίων σε 500 γύρους επένδυσης από 268
venture capital funds.
Την ανάδειξη της νέας γενιάς σε διαμορφωτή των
εξελίξεων φιλοδοξεί να ενισχύσει και το 2019
το πρόγραμμα
in
, που γιορτάζει φέτος τα 9α γενέθλιά του. Πάντα τέτοια!
Τον Δεκέμβριο ανέβηκαν αρκετά οι πωλήσεις
των
n
i, έπεσαν οι λοιποί Κινέζοι, ενώ έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της και η onor. χι τόσο «λόγω τιμής»,
όσο λόγω ποιότητας!
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POINT OF VIEW

ς νας υμ αρα ρει
ν α κ μια α ορά
on


μ ρ ς κιάνν ς
Αρχισυντάκτης
MyPhone.gr

Από τις απαρχές της, η αγορά των smartphones, στα τέλη
της προηγούμενης δεκαετίας, ούτε μια φορά δεν είχε
γνωρίσει πτώση σε επίπεδο πωληθέντων τεμαχίων... μέχρι
σήμερα. Το 2018 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για την αγορά
αυτή, καθώς σημείωσε πτώση για πρώτη φορά, σύμφωνα
με την Counterpoint.
Ο λόγος ήταν κυρίως η πτωτική πορεία της κινέζικης αγοράς -11% , που έχει κορεστεί σε μεγάλο βαθμό μετά την
εκρηκτική άνοδο που γνώρισε τα τελευταία χρόνια, αλλά
και οι, ούτως ή άλλως κορεσμένες, ανεπτυγμένες χώρες.
Οι περισσότεροι κατασκευαστές σημείωσαν μικρή ή μεγάλη
πτώση πωλήσεων σε τεμάχια, εξαιρουμένων κάποιων Κινέζων κατασκευαστών που βρίσκονται σε ανοδική πορεία,
και της MD Global, που εκμεταλλεύεται τη δημοφιλία του
okia brand.
Για το ημερολογιακό έτος 2018, λοιπόν, η παγκόσμια αγορά
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smartphones «έπεσε» κατά 4% σε σχέση με το 2017, αφού
διατέθηκαν 1.498. 00.000 συσκευές, έναντι 1.558.800.000
πέρυσι. Απ ότι φαίνεται, ο κόσμος μας δε μπορεί να απορροφήσει πάνω από 1,5 δισ. smartphones ετησίως, και η αγορά
είχε χτυπήσει αυτό το «ταβάνι» εδώ και αρκετό καιρό, οπότε
η πτώση ήταν, λίγο έως πολύ, αναμενόμενη. Samsung και
Apple είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται κατά -8% και
-4%αντίστοιχα, ενώ G και enovo ήταν οι δύο μεγάλοι
«χαμένοι», με -26% και -2 % αντίστοιχα. Στον αντίποδα,
η uawei μαζί με την onor ξεπέρασε το στόχο των 200
εκατομμυρίων πωλήσεων που είχε θέσει, και τις αύξησε
5% σε σχέση με το 2017, έτσι βρίσκεται οριακά στην η
θέση παγκοσμίως, από πλευράς τεμαχίων, με 14% της
«πίτας», όσο και η Apple. Μόνο 1 εκατομμύριο τεμάχια τη
χωρίζουν από τον κολοσσό των ΗΠΑ, και θεωρείται μάλλον
δεδομένο πως θα βρεθεί στη 2η θέση το 2019, καθώς η

Apple σημειώνει διαρκή μείωση πωλήσεων σε τεμάχια,
αλλά όχι σε αξία . Στους μεγάλους «κερδισμένους» και η
Xiaomi, που έφτασε τα 121 εκατομμύρια τεμάχια, αύξηση
26% σε σχέση με το 2017, και πλέον βρίσκεται στην 4η
θέση παγκοσμίως, οριακά πάνω από την Oppo 120,2 εκατομμύρια τεμάχια , με ποσοστό 8%. σο για τη okia MD
Global , εκτόξευσε τις πωλήσεις της κατά 126%, στα 17,5
εκατομμύρια τεμάχια, από 7,7 πέρυσι.
Αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο στα δεδομένα της
Κίνας, καθώς οι εγχώριες πωλήσεις της, αντιπροσωπεύουν
σχεδόν το 1 του παγκόσμιου συνόλου. Σταδιακά, χάρη
στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου και την ενίσχυση του
εισοδήματος των Κινέζων, οι πωλήσεις smartphones εντός
συνόρων απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία απέναντι στις
εξαγωγές, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. στόσο,
η οικονομία της Κίνας δεν «καλπάζει» με τους ρυθμούς των
περασμένων ετών, η διείσδυση των smartphones αγγίζει
υψηλά ποσοστά, οπότε δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για
περαιτέρω ανάπτυξη. Εξ ου και οι κατά 11% μειωμένες
πωλήσεις σε σχέση με το 2017, ενώ συγκεκριμένα το 4ο
τρίμηνο του 2018 διατέθηκαν 12% λιγότερα smartphones σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, αποδεικνύοντας
πως πως το trend αυτό εντείνεται...
Οι κατασκευαστές προσπαθούν να παρουσιάσουν καινοτομίες στα νέα τους μοντέλα, ώστε να ωθήσουν τους χρήστες
στο να αλλάζουν τη συσκευή τους σχεδόν σε ετήσια βάση,
καθώς είναι ο μόνος τρόπος να ανακόψουν την πτωτική
αυτή τάση. Απόρροια αυτής της τακτικής είναι οι όλο και
πιο ελκυστικές συσκευές από Κινέζους κατασκευαστές,
«φορτωμένες» με όλο και περισσότερη «τεχνολογία» σε
σχέση με τις αντίστοιχες των Αμερικάνων, των Κορεατών
και των Ιαπώνων. Η uawei διατηρεί την 1η θέση στην Κίνα
με το 25% της αγοράς, ενώ δύο μεγάλοι παίκτες είναι οι
Oppo και ivo, που διατηρούν τη 2η και την η θέση με 18%
και 17% αντίστοιχα. Στην 4η θέση βρίσκεται η Xiaomi με 12%
έναντι 11% το 2017 ενώ η Apple βρίσκεται σταθερή στο
10%, αλλά όντας 1η σε αξία πωλήσεων στην Κίνα, χάρη στην
αυξημένη μέση τιμή ASP των συσκευών της. Από εκεί και
κάτω... το χάος, με ποσοστά 0,5%-2% για Meizu, Samsung,
China Mobile, Gionee και ZTE.
υσιολογική, λοιπόν, είναι η ενισχυούμενη εξωστρέφεια
των Κινέζων κατασκευαστών, οι οποίοι στοχεύουν πλέον τη
διεθνή αγορά, καθώς η Κίνα έχει κορεστεί. Πλέον, το 46%
της παραγωγής τους πωλείται εκτός Κίνας, από 25% που
πωλείτο το 2015. στόσο, πλην της uawei, μόνο οι Xiaomi

και OnePlus έχουν καταφέρει να γίνουν ιδιαίτερα δημοφιλείς
στην Ευρώπη, καθώς Oppo και ivo δεν έχουν καταφέρει να
επεκταθούν στον ίδιο βαθμό στη Γηραιά πειρο. Επίσης,
σημαντική αγορά είναι η ταχέως αναπτυσσόμενη Ινδία, χάρη
στην οποία η Xiaomi κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις
της σημαντικά.
εωρώ μάλλον απίθανο να αντιστραφεί το αρνητικό πρόσημο εντός του 2019, καθώς οι ελπίδες των κατασκευαστών βασίζονται μονάχα στις αναπτυσσόμενες χώρες της
Ασίας και της ατινικής Αμερικής, ενώ η Αφρική προφανώς δεν αποτελεί ακόμα πρόσφορο έδαφος για την αγορά
smartphones. Το 5G δεν είναι έτοιμο να «πουλήσει», και οι
foldable συσκευές που θα παρουσιαστούν στο MWC 2019
της Βαρκελώνης από τους «μεγάλους», είτε δεν θα είναι
έτοιμες για μαζική διάθεση, είτε θα διατεθούν σε πολύ
μικρά νούμερα, σε συγκεκριμένες αγορές. Έτσι, μάλλον
δε θα μπορέσουν να «τραβήξουν» τις πωλήσεις προς τα
πάνω, αφού ακόμα και οι high-profile καταναλωτές, δύσκολα
θα αγοράσουν μία τέτοια συσκευή σαν «κύριο» smartphone
τους. Ανησυχητικό είναι το trend των διαρκώς αυξανόμενων
τιμών των ναυαρχίδων, που έχουν ξεπεράσει τα €1.000
προ πολλού, χωρίς διάθεση επιστροφής σε χαμηλότερα
επίπεδα. Στα θετικά όμως, η mid-range κατηγορία μεταξύ
€250-€500 δείχνει να ελκύει αρκετούς χρήστες και μπορεί
να διατηρήσει ψηλά τις ASP, ενώ οι συσκευές της δεν έχουν
πολλά να ζηλέψουν από τις πανάκριβες ναυαρχίδες.
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Συνέντευξη στον
Ανδρέα αραν ν

I.C.: οιες ε ναι οι α ικές υ ρε ες ου αρέ ει ους
ρ ες ς
o
: Ένας χρήστης μπορεί να κατεβάσει το app της
evolut και να δημιουργήσει έναν τραπεζικό λογαριασμό
ΙΒΑΝ μέσα σε λίγα λεπτά, απ ευθείας από το κινητό του
τηλέφωνο, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα. Ο λογαριασμός
συνοδεύεται επίσης από μια προπληρωμένη κάρτα, με την
οποία κάποιος μπορεί να κάνει τις αγορές του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποφεύγοντας τις κρυφές χρεώσεις
και τις υπέρογκες προμήθειες. Οι χρήστες της evolut
απολαμβάνουν αυξημένη ασφάλεια συναλλαγών, τόσο
με το geolocation security, όσο και με τις άυλες κάρτες
μίας χρήσης. Επίσης βάζουν τάξη στα οικονομικά τους,
με τα προηγμένα στατιστικά στοιχεία για τις καταναλωτικές τους συνθήκες και τον μηνιαίο προ πολογισμό που
μπορούν να θέτουν ανά κατηγορία εξόδου. Τέλος, μπορούν να εκτελέσουν πλήθος άλλων λειτουργιών, όπως
το «σπάσιμο» ενός λογαριασμού, την αγορά ασφάλειας
ταξιδιού ή κινητού τηλεφώνου, και την πρόσβαση σε κρυπτονομίσματα, όλα με ένα μόνο tap.
I.C.: ε ε μας δυο λ ια ια ν κάρ α
ς δια ορο οιε αι α
ν α λ κάρ α και οιες ε ι λέον
δυνα
ες δ νει ους ρ ες ς
: Είναι μία πανέμορφη contactless μεταλική κάρτα
που έχει φορές το βάρος μίας συμβατικής πλαστικής
κάρτας. Πέρα όμως από την εντυπωσιακή της όψη, δίνει
έως 1% επιστροφή χρημάτων για κάθε συναλλαγή σε
οποιονδήποτε έμπορο και όχι μόνο, σε ένα συγκεκριμένο
δίκτυο καταστημάτων, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια,
τριπλάσιο όριο αναλήψεως μετρητών τα πρώτα 600 ευρώ
είναι δωρεάν και προσωπικό consierge που βρίσκεται
στη διάθεση του πελάτη 24 7 έτοιμος να βοηθήσει σε
οποιοδήποτε αίτημα του ανατεθεί.
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I.C.: ρο ε ε να ανα
ε ε κά οια ε ειδικευμέν
υ ρε α ια ρ
α ε αιρε ες
: Το evolut Business δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανοίξουν εταιρικό λογαριασμό και να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα. Μπορούν να κρατήσουν
25 διαφορετικά νομίσματα και να κάνουν μετατροπή συναλλάγματος χωρίς προμήθεια, να παραγγείλουν εταιρικές κάρτες και να θέσουν διαφορετικά όρια χρήσης
στην καθεμία, ώστε να κάνουν καλύτερη διαχείριση των
εταιρικών εξόδων, χωρίς προμήθειες φόρτισης του λογαριασμού τους.
Μπορούν να συνδέσουν τον εταιρικό τραπεζικό τους
λογαριασμό με δημοφιλείς εφαρμογές, όπως το Slack
ή το FreeAgent, για να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες
χωρίς περίπλοκες και δαπανηρές εγκαταστάσεις. Τέλος,
μπορούν να χτίσουν δικές τους διαδικασίες μέσω του
ανοιχτού API το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν για όλους
τους πελάτες μας.
I.C.: ι ακρι ς ε ναι ο
o
o και ως μ ορε κά οιος να νει μέλος
: Η εκρηκτική άνοδος της evolut έχει βασιστεί κυρίως στη διάδοση των υπηρεσιών μας από στόμα σε στόμα,
καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε επενδύσει ούτε ένα
ευρώ σε παραδοσιακές μορφές διαφήμισης. Ο evolut
Ambassador είναι ο πλέον επίσημος τρόπος να συμβάλει
κάποιος στη διάδοση του brand, με επιπλέον εργαλεία
που παρέχει η εταιρεία, και φυσικά δίνοντας κίνητρα όπως
η δωρεάν αναβάθμιση σε Premium, βάσει των αποτελεσμάτων του κάθε Ambassador.
I.C.: ι ε ε ε ι α αραδο ιακά ρ μα ο ι ω ικά
ιδρ μα α μ ορο ν να αν α ωνι ο ν in
ε ι ειρ εις

Οι χρήστες
της Revolut
απολαμβάνουν
αυξημένη ασφάλεια
συναλλαγών.
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Οι Έλληνες χρήστες
είναι αρκετά
εξοικειωμένοι με
τις mobile banking
υπηρεσίες.

: Στο χέρι τους είναι, αρκεί να βάλουν τον πελάτη
στο κέντρο κάθε νέας υπηρεσίας που σχεδιάζουν, αντί να
στοχεύουν απλά στο να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.
I.C.: οιο εωρε ε υ κρι ικ λεονέκ μα ς
o
ε έ με άλλες αν α ωνι ικές in
: Η επένδυσή μας στην τεχνολογία. Η evolut προσθέτει μία νέα υπηρεσία σχεδόν κάθε μήνα, ανοίγοντας
όλο και περισσότερο την ψαλίδα από τον ανταγωνισμό,
μιας και η ταχύτητα με την οποία κινούμαστε, από την
σύλληψη μιας ιδέας έως την υλοποίηση της, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Από τα perks που επιβραβεύουν
με επιστροφή χρημάτων τους χρήστες που κάνουν 10
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συναλλαγές, έως την άμεση μεταφορά χρημάτων σε
χρήστες που είναι δίπλα μας χωρίς καν να ξέρουμε, το
ΙΒΑΝ ή ακόμα και το κινητό τους τηλέφωνο, θα δείτε πως
η εφαρμογή μας δεν μείνει ποτέ στάσιμη. ever settle
άλλωστε είναι και ένα από τα μότο της εταιρείας.
I.C.: ναι οι λλ νες ρ
ες ε οικειωμένοι με ις
o i
n in υ ρε ες
: Οι έρευνες δείχνουν ότι είναι αρκετά εξοικειωμένοι,
ειδικά μάλιστα μετά από τα capital controls. Το κινητό
τηλέφωνο είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο που είναι πλέον
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και ψυχαγωγούμαστε καθημερινά με το κινητό

ρος του ασφαλίστρου που έχει πληρώσει, ως μια επιπλέον
επιβράβευση. Αντίστοιχα, στην Primetel επιβραβεύουμε με
1GB bonus κάθε νέο συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας που
θα εκδώσει την co-brand κάρτα της evolut, επιπλέον ΜΒ
για κάθε ευρώ που ξοδεύει με την κάρτα, και επιπρόσθετες
εκπτώσεις σε ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων.

μας. Είναι απλώς φυσικό επακόλουθο να απολαμβάνουμε
και άνετες τραπεζικές υπηρεσίες με αυτό, χωρίς να στηνόμαστε στην ουρά ενός καταστήματος.
I.C.: να α
α με ονα
μα α ο n in ε ναι οι
διαδικ υακές α ά ες ε οιον ρ ο ις ρολαμ άνε ε
: Το 2017 οι διαδικτυακές απάτες στην Ευρώπη
έφτασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, με αυξητικές μάλιστα τάσεις
της τάξεως του 10%! Η evolut βοηθάει έμπρακτα στην
αντιμετώπιση της, με τις άυλες κάρτες μίας χρήσης. Η
πρωτοποριακή τεχνολογία, μας επιτρέπει να δημιουργούμε
άμεσα μία ψηφιακή κάρτα για να εκτελέσουμε μία αγορά
μέσω Διαδικτύου για ένα συγκεκριμένο ποσό, και με την
ολοκλήρωση της συναλλαγής η κάρτα αυτή παύει να υφίσταται, καθιστώντας έτσι αδύνατη οποιαδήποτε περίπτωση
να πέσουν τα στοιχεία της σε κακόβουλους χρήστες.

I.C.: οια ε ναι α άμε α λάνα ς ε αιρε ας ε ε εδο
ε ενδ εων αλλά και ια ο άνοι μα νέων α ορ ν
: Έχουμε ήδη λάβει άδεια για έναρξη σε Σιγκαπούρη
και Ιαπωνία. Είμαστε το 1ο Ευρωπα κό FinTech που το πετυχαίνει. Ακολουθούν οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Νέα ηλανδία, ο
Καναδάς και αμέσως μετά η Βραζιλία, το Μεξικό και η ωσία.
Στο κομμάτι των επενδύσεων, θα λανσάρουμε πολύ σύντομα
την πλατφόρμα διαπραγμάτευσης μετοχών από τα χρηματιστήρια των ASDA και YSE με μηδενικές προμήθειες.
Στόχος μας είναι να εκδημοκρατήσουμε τις επενδύσεις, που
παραμένουν ένα ακριβό σπορ για τον απλό χρήστη, που δεν
έχει εκατομμύρια στο χαρτοφυλάκιο του.

I.C.: ε ε ανα
ει ρα ικές υνερ α ες ως
με ν
i
ν ελλ νικ α ορά αλλά και με
i
ν αν
οι
ς
ρου
ς λει ουρ ο ν
α υ κεκριμένα ρο ράμμα α ε ι ρά ευ ς
: Στόχος του γραφείου στην Αθήνα ήταν εξ αρχής να
αναπτύξουμε συνεργασίες που φέρνουν ακόμα περισσότερα προνόμια στους χρήστες. Έτσι αναπτύξαμε τις πρώτες
μάλιστα co-brand λύσεις της evolut σε όλη την Ευρώπη,
αυξάνοντας την αγοραστική δύναμη των χρηστών μας.
Στην περίπτωση της ellas Direct καλωσορίζουμε κάθε νέο
πελάτη στεγαστικού ασφαλιστηρίου με 10 ευρώ bonus, και
κάθε εβδομάδα που περνάει επιστρέφουμε αυτόματα μέ-

Δ

I.C.: α αν ολμ ρ να ο με ι μακρο ρ ε μος
ος ς
o ε ναι να με α ρα ε ο με αλ ερο
ρ μα ο ι ω ικ δρυμα ου κ μου
: Το 5-ετές μας σχέδιο είναι όντως φιλόδοξο: 100
εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Με τον εκθετικό
ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε μέχρι σήμερα, είναι κάτι
που μπορεί να επιτευχθεί, όχι μόνο σε καλοφτιαγμένα
Powerpoint slides, αλλά με πολλή δουλειά και απόλυτη
συγκέντρωση στην εμπειρία του πελάτη.

ήτ

ς ιτσικ κ ς

O Δημήτρης Λιτσικάκης είναι απόφοιτος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει κάνει τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο
Project Management, στο Lancaster University.
Εργάστηκε στην IBM UK ως Project Manager, παραδίδοντας έργα
πληροφορικής μεγάλης εμβέλειας. Στη συνέχεια ανέλαβε Digital
Transformation Manager στην Edenred Greece όπου ηγήθηκε της ολοκληρωτικής ψηφιοποίησης των λύσεων της εταιρείας, εκδίδοντας εκατοντάδες χιλιάδες προπληρωμένες κάρτες Mastercard σε δικαιούχους.
Το 2018 ανέλαβε καθήκοντα Country Manager Greece για τη Revolut,
την ταχύτερα αναπτυσσόμενη FinTech με έδρα το Λονδίνο. Έχοντας
εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 350$, η αποτίμηση της Revolut
ανέρχεται στα 1,7 δισ. δολάρια! Με 3,5 εκατομμύρια χρήστες σε όλη
την Ευρώπη, παρέχει τον πιο γρήγορο, ασφαλή και εύκολο τρόπο να
αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε πρωτοποριακές τραπεζικές υπηρεσίες με καινοτόμο mobile-only τρόπο.
Από το 2014 εκτελεί χρέη Athens Chapter Director για το Startup Grind,
τη μεγαλύτερη κοινότητα επιχειρηματιών σε όλον τον κόσμο.
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Στα 5,49 δισ. ευρώ με υποχώρηση σε σχέση με πέρσι
0,4% θα διαμορφωθεί φέτος η ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΠΕ , ενώ το 2018
έναντι του 2017 περιορίστηκε 0,1% στα 5,515 δισ. ευρώ.
Τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις ανήκουν στον EITO European
IT Observatory και παρουσιάστηκαν από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Επικοινωνιών Ελλάδας επίσημο συνεργάτη του EITO .
Η εικόνα στους δύο επιμέρους πυλώνες του κλάδου διαφέρει, με την Πληροφορική να ενισχύεται 2,5% το 2018 στα
1,778 δισ. και να εκτιμάται ότι θα εμφανίσει οριακή μείωση 0,9% το τρέχον έτος στα 1,761 δισ. . Με αρνητικό
πρόσημο ολοκλήρωσε τη χρήση του 2018 η αγορά Τηλεπικοινωνιών, υποχωρώντας 1, % στα ,7 7 δισ., ενώ και
το 2019 το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό 0,1%
στα ,7 2 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα στους επιμέρους κλάδους, σύμφωνα με τον
ΕΙΤΟ, η αξία της αγοράς κινητών τηλεφώνων περιορίστηκε στα 15 εκατ. το 2018, καταγράφοντας πτώση 10, %,
ενώ για το 2019 θα βρεθεί στα 16 εκατ., σχεδόν σταθερή οριακή αύξηση 0, % . Οι πωλήσεις smartphones δέχτηκαν το 2018 ισχυρότατο χτύπημα, με την αξία αγοράς

να μειώνεται 46,1% και να διαμορφώνεται σε 110 εκατ. Για
το 2019 αναμένεται και πάλι πτώση, 21% στα 87 εκατ. ευρώ . Αντίθετα ισχυρή ανάπτυξη σημειώθηκε πέρσι στις πωλήσεις smartphones με μεγάλη οθόνη phablets , οι οποίες
σε αξία έφθασαν 188 εκατ., αυξημένες 50,6%. Οι θετικές
επιδόσεις θα συνεχιστούν και το 2019, με άνοδο 14,6% και
αξία 215 εκατ. ευρώ.
Η αγορά υπηρεσιών τηλεφωνίας το 2018 διαμορφώθηκε
στα ,197 δισ. πτώση 0,6% , ενώ για φέτος εκτιμάται ότι
η μείωση θα είναι 0, % στα ,187 δισ. Από τις επιμέρους

κατηγορίες η αξία αγοράς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας
περιορίστηκε 7,7% το περασμένο έτος και θα μειωθεί 7,6%
φέτος, διαμορφούμενη στα 881 εκατ. και 814 εκατ. αντίστοιχα. Αντίθετα οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σημείωσαν άνοδο 8% το 2018 650 εκατ. και εκτιμάται ότι φέτος θα ενισχυθούν περαιτέρω 8,7%, στα 706 εκατ. ευρώ.
Η αγορά υπηρεσιών πληροφορικής το 2018 ενισχύθηκε ,6%
1,004 δισ. ευρώ . Το 2019 η άνοδος θα είναι , 1,0 7
δισ. . Το θετικό κλίμα αφορά όλες τις επιμέρους κατηγορίες του τομέα Pro ects, Outsourcing, Support Deploy,
Business Consulting Business Process Outsourcing , οι

οποίες, χωρίς καμία εξαίρεση, κινήθηκαν ανοδικά το 2018
και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και το 2019.
Μείωση 1,1% κατέγραψε η αξία της αγοράς εξοπλισμού
πληροφορικής το 2018, στα 492 εκατ. ενώ για το 2019 προβλέπεται νέα, σημαντική αυτή τη φορά πτώση, κατά 11,9%,
στα 4 4 εκατ. ευρώ.
Οι επιδόσεις του εξοπλισμού πληροφορικής συνδέονται σε
μεγάλο βαθμό με την υποτονική επίδοση των πωλήσεων
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το 2018, η αξία αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κινήθηκε οριακά με θετικό πρόσημο 0,6% 2 εκατ. ενώ για το 2019 αναμένεται ισχυρή
πτώση κατά 17,9% 192 εκατ. ευρώ .
Με ελάχιστες εξαιρέσεις όλες οι επιμέρους κατηγορίες
της αγοράς ορητοί και Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για Προσωπική και Επαγγελματική Χρήση σημείωσαν το περασμένο έτος και αναμένεται να παρουσιάσουν
και φέτος, αρνητικό πρόσημο.
Η αγορά των tablets το 2018 σημείωσε αύξηση 2,1%, ενώ
το πρόσημο θα γίνει και πάλι αρνητικό 8,7% το 2019.
Σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, στην ελληνική αγορά διατέθηκε το 2018 μικρότερος αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά 1% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ κατά
το τρέχον έτος το πρόσημο θα είναι έντονα αρνητικό κατά 2 %. Σε απόλυτα μεγέθη, στην Ελλάδα πωλήθηκαν το
περασμένο έτος 412.000 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μέγεθος που θα περιοριστεί στα 17.000 τεμάχια το 2019.

infocom•04•16

13

SOCI-TECH

α α ων δεδομένων μας α
κρι ε
ν
ιακ αυ
α
Δ ιου α ας τ τοιας λ σ ς ε τ
τε νικών

ήσ


Γράφει η
ρι να α ιο ρα
cpatsioura@gsma.com

14 infocom•03•19

ταν αρχές Δεκεμβρίου όταν γράφαμε ότι ο τρόπος διαχείρισης των δεδομένων μας από τις εταιρείες ψηφιακών
εφαρμογών θα πρέπει να αλλάξει, ξεκινώντας από τους
καταναλωτές και τη συνειδητοποίηση ότι τα δεδομένα
μας έχουν αξία. Και η αξία έγκειται στη δυνατότητα των
εταιρειών αυτών να προσφέρουν προ όντα «κομμένα και
ραμμένα» στις προτιμήσεις μας, τις οποίες μπορούν και
γνωρίζουν χάρη στην ανάλυση των δεδομένων που λίγο-πολύ πρόθυμα δίνουμε, ή αν όχι, αυτά που συχνά υπεξαιρούν
για τη δημιουργία λεπτομερών προφίλ χρηστών, χάρη στη

χρήση «έξυπνων αλγορίθμων» Μηχανική Μάθηση, Τεχνητή
Νοημοσύνη .
Στην πρώιμη περίοδο της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης Α.Ι. που διανύουμε τώρα, γνωρίζουμε ήδη πως
η ποιότητα του Α.Ι. είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα που
το «τα ζουν», από τα οποία τα συστήματα «μαθαίνουν»
και γίνονται «εξυπνότερα», δηλαδή πιο αποτελεσματικά.
Γι αυτό το λόγο, είναι απαραίτητα τα κανονιστικά πλαίσια
τύπου GDP , για παραβίαση του οποίου κατηγορείται από
τον περασμένο Ιανουάριο η Google στη Γαλλία.

Το ζήτημα της αξίας των δεδομένων μας όμως δεν άπτεται
μόνο των σχετικών πολιτικών των εταιρειών τεχνολογίας
και του κανονιστικού πλαισίου. Είναι επίσης πολύ σημαντικό
να συνυπολογίσουμε τον παράγοντα της εμπειρίας του
χρήστη, τη διευκόλυνση και χρηστικότητα των εφαρμογών,
τη δυνατότητα ελέγχου και το αίσθημα ασφάλειας που έχει
όταν μοιράζεται τα δεδομένα του με αυτές τις εφαρμογές:
προσωπικά δεδομένα, τοποθεσία, καταναλωτικές και άλλες προτιμήσεις. Με άλλα λόγια, πέρα από το «τι πρέπει»
να γίνει με τα δεδομένα μας, πρέπει να δούμε και το «τι
θέλουμε» εμείς να ισχύει γι αυτά, καθώς τα δημιουργούμε
και τα μοιραζόμαστε στις αμέτρητες ψηφιακές εφαρμογές.
Αυτός ο κατακερματισμός των πολλών εφαρμογών που
θέλουμε να χρησιμοποιούμε μέσα από τα κινητά και τις
φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, στην πραγματικότητα
δημιουργεί τον κατακερματισμό του ψηφιακού μας προφίλ
ή της λεγόμενης ψηφιακής μας ταυτότητας. Από τα διαφορετικά ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης, στα
διαφορετικά ψηφιακά «ίχνη» των προτιμήσεών μας για τη
χρήση κάθε διαφορετικής εφαρμογής, η ζωή μας δυσκολεύει όταν πρέπει να καταχωρούμε και να θυμόμαστε όλα
αυτά τα «κλειδιά» και τις προτιμήσεις π.χ. την τοποθεσία
του σπιτιού μας για να μας βγάλει τις οδηγίες πλοήγησης
αλλά και για να τις μοιραστούμε με την υπηρεσία delivery
φαγητού , πόσο μάλλον όταν θα πρέπει να συναινέσουμε
σε όλους τους διαφορετικούς όρους χρήσης που ισχύουν
για κάθε μία εφαρμογή.
Τέλος, η πρακτική παρακράτησης των προσωπικών μας
δεδομένων και προτιμήσεων από τις εταιρείες ψηφιακών
εφαρμογών ως περιουσιακό τους στοιχείο, ουσιαστικά εμποδίζει τη χρήση τους από άλλες εταιρείες ή οντότητες, βάζοντας εμπόδια στην καινοτομία. υσικά μιλάμε για ανώνυμα
στοιχεία. Για παράδειγμα, ένα ερευνητικό κέντρο για τη
δημόσια υγεία, θέλει να γνωρίζει τις «συμπεριφορές» στις
μετακινήσεις μας για να σχεδιάσει μία καμπάνια ενημέρωσης
του κοινού για την ατμοσφαιρική ρύπανση ανά περιοχή. Για

να το κάνει αυτό, θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε λεπτομερή δεδομένα εφαρμογών τύπου «maps» ή «taxi», κάτι που
αυτονόητα δεν θα μπορεί να γίνει, αφού η διαχείριση και η
ιδιοκτησία αυτών των δεδομένων είναι στην αποκλειστική
ευχέρεια των εταιρειών αυτών.
Με λίγη περισσότερη φαντασία, δεν αργεί κάποιος να συνειδητοποιήσει ότι το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας των ψηφιακών εφαρμογών και ψηφιακής μας ταυτότητας, βρίσκεται
σε «πρωτόγονη» κατάσταση.
Προκύπτει λοιπόν το ζητούμενο. Χρειαζόμαστε ψηφιακές
ταυτότητες προσωπικών και άλλων δεδομένων προτιμήσεών μας που να εγγυώνται την ανωνυμία και την προστασία
μας, να μπορούν τα στοιχεία τους να είναι προσβάσιμα από
οποιοδήποτε χρειαστεί να τα αξιοποιήσει για το κοινό καλό,
φυσικά με την συγκατάθεσή μας. α πρέπει να μπορούμε να
δίνουμε τη συγκατάθεση μας αυτή με τρόπο απλό, γρήγορο,
ασφαλή, και σε κάθε διαφορετική εφαρμογή, δηλαδή να
απαλλαγούμε από τα πολλαπλά ονόματα χρήστη και κωδικών
πρόσβασης, χωρίς να θυσιάσουμε την ασφάλεια μας.
Μία σειρά εταιρειών έχουν ήδη προχωρημένες λύσεις στο εν
λόγω πρόβλημα. Πρόκειται για λύσεις ψηφιακής ταυτότητας
που υλοποιούνται χάρη στη σύμπραξη εταιρειών λογισμικού,
τηλεπικοινωνιών ακόμα και ψηφιακής τραπεζικής. Η κεντρική
ιδέα των λύσεων τους είναι η διαλειτουργικότητα της ψηφιακής ταυτότητας στην πληθώρα εφαρμογών που χρησιμοποιούμε, άπαξ και αυτή η ταυτότητα εξακριβωθεί μία φορά.
Στο οικοσύστημα του Blockchain έχει δημιουργηθεί μία ευρεία
συμμαχία εταιρειών και ερευνητών κάτω από το όνομα Sovrin
Foundation. Ο σκοπός της συμμαχίας είναι η δημιουργία μίας
τέτοιας λύσης ψηφιακής ταυτότητας, με τη χρήση τεχνικών
Blockchain, η οποία όμως θα δίνει τη δυνατότητα ιδιοκτησίας
και διαχείρισης των δεδομένων στον ίδιο τον χρήστη, ο οποίος θα μπορεί να χρεώνει άλλα μέρη για πρόσβαση και χρήση
των δεδομένων του. Αυτή η λύση της ψηφιακής ταυτότητας
δεν θα ανήκει σε καμία από αυτές τις εταιρείες, αλλά θα
βασίζεται στο μοντέλο του ανοιχτού κώδικα, με σκοπό να
υιοθετηθεί από όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες,
ενώ η ύπαρξης της ψηφιακής ταυτότητας δεν θα εξαρτάται
από καμία εταιρεία αποκλειστικά.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η αξία των προσωπικών μας δεδομένων
δεν έχει να κάνει μόνο με το σεβασμό των κανονισμών, όπως
ο GDP . Η κορυφαία αναγνώριση της αξίας των δεδομένων
μας θα υπάρξει όταν μπορέσουμε εμείς να είμαστε οι μόνοι
ιδιοκτήτες τους και μάλιστα χωρίς να συμβιβάσουμε ούτε την
πρόσβαση και τη χρηστικότητα, αλλά ούτε και την ψηφιακή
μας ασφάλεια, καθώς θα περιηγούμαστε στις αμέτρητες
ψηφιακές εφαρμογές. Οι εξελίξεις στο πεδίο αυτό επιταχύνονται, και το Blockchain δείχνει για ακόμα μία φορά να
δημιουργεί τις περισσότερες προσδοκίες.
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Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου
2019 το 1ο BnB Guest Conference από τη Smart Press, στο
ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens. Στο συνέδριο παραβρέθηκαν συνολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότεροι
από 1.000 επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά βραχυχρόνιων τουριστικών μισθώσεων, παρακολουθώντας
με αμείωτο ενδιαφέρον τις ομιλίες, τις παρουσιάσεις και τα
panels συζητήσεων που διοργανώθηκαν, ενώ οι εκθέτες που
παρουσίαζαν τα προ όντα και τις υπηρεσίες τους στο lobby
του συνεδριακού χώρου, είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με εκατοντάδες ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.
Οι εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν με τους χαιρετισμούς
του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου,
και Διευθύνοντος Συμβούλου της Smart Press, ων αν νου
Ν
, του Προέδρου της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών
Ακινήτων UIPI της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών
Ακινήτων ΠΟΜΙΔΑ , ρά ου αραδιά, του Προέδρου του
Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων - Κατοικιών, ι ρ ου ανελλ ουλου, του Προέδρου του Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, Ανδρέα ου,
και της Προέδρου του Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού,
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εοδ ρας μα.
Ο keynote speaker του συνεδρίου, o
on, Chef
evenue Officer της AirD A, του κορυφαίου παρόχου στατιστικών και δεδομένων για τις βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις, ανέλυσε τα στοιχεία των βραχυχρόνιων μισθώσεων
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως αυτά προκύπτουν από
τις δυο μεγαλύτερες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, Airbnb και
omeaway. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι καταχωρήσεις για
τουριστική μίσθωση σπιτιών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά
21% το 2018 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ
οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 24%. στόσο, αρνητική
πορεία κατέγραψαν η πληρότητα -1 % , η μέση ημερήσια
τιμή -17% και τα έσοδα ανά διαθέσιμο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα -28% . Κάτι που δείχνει τον ισχυρό ανταγωνισμό
του επικρατεί πλέον στον κλάδο.
Ακολούθησε η ενότητα
Α να ια λ μα ικ . Στο πρώτο πάνελ συζήτησης, με τίτλο
ορε α ς
οικονομ ας διαμοιρα μο
ν Α να: ευκαιρ ες και ροκλ εις , συμμετείχαν ο Thomas Caton, ο Γιώργος Κανελλόπουλος, ο Στράτος Παραδιάς, η Αγνή Χριστίδου Διευθύντρια
ΕΕ , ο Αλέξης Γαληνός Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας

Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και ο Βαγγέλης Κτενιάδης, CEO της 2 Development, με συντονίστρια την
CEO του GTP ews, κα Μαρία εοφανοπούλου.
Ο o
on ανέφερε ότι το πρώτο που κοιτούν οι ενδιαφερόμενοι για τουριστική μίσθωση σπιτιών είναι οι φωτογραφίες
και ακολουθούν η περιγραφή του σπιτιού, οι κριτικές και η
καλή τιμή. Επισήμανε, επίσης, ότι ξενοδοχειακές αλυσίδες,
μεγάλες και μικρές, εισέρχονται στην αγορά αυτή, καθώς
παρουσιάζει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Εκτιμάται ότι αυτή
τη στιγμή ο παγκόσμιος τζίρος των αλυσίδων στη μίσθωση
σπιτιών ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια.
Ο ι ρ ος ανελλ ουλος είπε ότι στην Αθήνα πιο δημοφιλή
είναι τα μεγάλα σπίτια στην Αθήνα, καθώς ο ανταγωνισμός
είναι μικρότερος τόσο με τα ξενοδοχεία όσο και με τα άλλα
rentals και προσελκύουν μεγάλες οικογένειες που θέλουν να
μείνουν όλοι μαζί ή παρέες.
Ο Αλέ ς αλ ν ς τόνισε ότι αν δεν είχε η Αθήνα τέτοια
καταλύματα, θα υπήρχε πρόβλημα καθώς ξενοδοχειακή
αγορά δεν έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί τόσο γρήγορα
όσο αυτή. Διάφορες γειτονιές γίνονται νέοι προορισμοί, με
θετική συνέπεια την ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας.
Υπογράμμισε, πάντως, ότι αν δεν διαφυλάξουμε έναν προορισμό από το να γίνει ένας τεράστιος accommodation venue
θα υπάρξει πρόβλημα.
Ο α έλ ς ενιάδ ς είπε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι

η πρώτη χώρα παγκοσμίως σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα
Golden isa.
Ο ρά ος αραδιάς τόνισε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί μια λύση για τη διάσωση των ακινήτων λόγω της βαριάς
φορολογίας και χρεών. α επιβιώσουν, πρόσθεσε, μόνο οι
καλοί επαγγελματίες σε αυτή την αγορά. Και κατέληξε ότι
όταν έρθει ο «λογαριασμός» στο τέλος της χρονιάς εφορία,
πάγια έξοδα , πολλοί θα δουν ότι τους συμφέρει καλύτερα να
στραφούν στη μακροχρόνια μίσθωση.
Η Α ν ρ δου αναφέρθηκε στον κοινωνικό αντίκτυπο από
τη δραματική αύξηση του φαινομένου της τουριστικής μίσθωσης σπιτιών, επισήμανε ότι πρέπει και τα εν λόγω σπίτια να
έχουν ανάλογη φορολογία με τα ξενοδοχεία και υπογράμμισε
την ανάγκη για μέτρα προστασίας του καταναλωτή.
Ακολούθησε η παρουσίαση της επιστημονικής μελέτης με
τίτλο
ιδρά εις ς λα ρμας i n - ν μ ων
ιδιοκ
ν από τον ο οκλ κο λ ο, καθηγητή στο τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Η μελέτη που έχει διεξαχθεί από κορυφαία ομάδα
Ελλήνων επιστημόνων του τουριστικού τομέα έδειξε ότι ο
βασικός λόγος ενασχόλησης με τις βραχυχρόνιες τουριστικές
μισθώσεις είναι για τη δημιουργία επιπλέον ατομικού εισοδήματος και για τη συνεισφορά στο οικογενειακό εισόδημα,
ενώ οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες εκτιμούν ότι η δραστηριότητα αυτή
συμβάλει στην εθνική οικονομία και στην τοπική οικονομία,
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εκτός από την άνοδο του βιοτικού τους επιπέδου.
Στο δεύτερο πάνελ συζήτησης, με τίτλο
ι
εις
ν
ο ικ κοινων α οικονομ α , συμμετείχαν ο Δρ. Πάρις
Τσάρτας, καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ο Γιώργος Ιντζιάδης, ταμίας ΔΣ του
Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, ο Γρηγόρης
Τάσιος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ενοδόχων, ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Αθηνών, ο Ιωάννης Παππάς, Διευθυντής Εκπρόσωπος Global Sustainable Tourism Council GSTC και
η Έλενα Βαρελά, partner της Smartbnb, με συντονίστρια τη
Δημοσιογράφο του Tornos ews Βίκη Τρύφωνα.
Ο ρ άρις άρ ας επεσήμανε ότι θα πρέπει η αγορά
αυτή να αναπτυχθεί με κανόνες και όρους υγιούς ανταγωνισμού προκειμένου να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος ενώ η χωρική διαχείρηση είναι κρίσιμης σημασίας.
Ο ι ρ ος ν ιάδ ς τόνισε ότι, δεδομένου του μεγάλου
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ανταγωνισμού στην Αθήνα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει
να γνωρίζουν ότι η βραχυχρόνια μίσθωση απαιτεί μεγάλη
ενασχόληση ενώ υπάρχουν περιπτώσεις -ανάλογα την
περιοχή και το είδος του ακινήτου- που ίσως να συμφέρει
καλύτερα η μακροχρόνια μίσθωση.
Ο ρ ρ ς ά ιος παραδέχτηκε ότι υπάρχουν και θετικές
επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό από την ανάπτυξη της
αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης ωστόσο θα πρέπει να γίνει
αντιληπτό ότι η υποδοχή και εξυπηρέτηση τουριστών απαιτεί
εκπαίδευση και επαγγελματισμό.
Στο σημείο αυτό ο κ. Ιντζιάδης απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση
προς την ΠΟ για διάλογο και συνεργασία, κάτι που ο κ. Τάσιος αποδέχτηκε, επισημαίνοντας: «Ενώ η Πολιτεία κλείνει
τα μάτια στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οργανωμένοι
δορείς δείχνουν το δρόμο της συνεννόησης και της λογικής,
με την ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο και συεργασία που
απηύθυνε προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία ενοδόχων, ο

Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων». Ο διευθύνων σύμβουλος της Smart Press κ. Κωνσταντίνος Νόστης
πρότεινε να οργανώσει συνάντηση των φορέων για την
έναρξη του σχετικού διαλόγου.
Ο α ρος α ο ν ς είπε ότι υπάρχουν γειτονιές που
έχουν αναβιώσει λόγω των καταλυμάτων βραχυχρόνιας
μίσθωσης, κάτι από το οποίο επωφελούνται τα τοπικά καταστήματα ενώ δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
Ο ωάνν ς α άς έβαλε στη συζήτηση τη διάσταση της
αειφορικής ανάπτυξης, τονίζοντας σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων ότι πρέπει ήδη να ξεκινήσουν να προσαρμόζονται στις αρχές της αειφορίας καθώς πολύ σύντομα
θα ο ζητούν οι ίδιοι οι ενοικιαστές.
Η λενα αρελά τόνισε ότι το 5% των καταχωρήσεων
φέρνουν το 20% των κρατήσεων στην Airbnb, και η σωστή
στρατηγική τιμολόγησης είναι ικανή α προσφέρει στους
ιδιοκτήτες αυξημένα έσοδα.
Ακολούθησε η παρουσίαση της ooo in o από τον
ευ έρ ερ ου, Senior Account Manager και τον Τάσο Ευθυμίου, Product Performance Manager, οι οποίοι ανέφεραν
ότι ένας τους τρεις επισκέπτες της πλαφόρμας booking.
com επιλέγει καταλύματα βαχυχρόνιας μίσθωσης.
Στη 2η ενότητα του συνεδρίου
: λοι νωρ ουν
ους καν νες αλλά λ οι ις ε αιρέ εις , εξετάστηκαν όλα
τα ζητήματα των ιδιοκτητών και εταιρειών σε φορολογικό
και νομικό επίπεδο. Το
και ο Οικονομολόγος
- οροτεχνικός α έλ ς ι ελινάκ ς, το Δικηγορικό

γραφείο αραδιάς
υνερ ά ες και ο Δικηγόρος ά ος
ά ας, ο νομικός εκπρόσωπος της ΠΟΜΙΔΑ, Δικηγόρος
ι ρ ος ρι
ουλος και ο ων αν νος άικος, CEO
Founder της K S, υπό τον συντονισμό του εκδότη του
Money Tourism κ. Κωνσταντίνου Δεριζιώτη, απάντησαν στις
ερωτήσεις του κοινού.
Στην η και τελευταία ενότητα του συνεδρίου ο i i i
ου n : λε ομέρεια κάνει δια ορά , ο άνος ι ν ος, Concierge Εκτελεστικός Διευθυντής της KSM uman
esources επεσήμανε, μέσα από παραδείγματα, ότι οι
οικοδεσπότες θα πρέπει να κάνουν τους ενοίκους τους να
αισθάνονται μοναδικοί. Μετά από σύντομες παρουσιάσεις
των εταιρειών SmartBnB, All-in-One, Syncbnb, entability,
2 Development, Pennie, Istikbal, Welcome Pickups, United
Cleaning, espresso. Το συνέδριο έκλεισε με πάνελ συζήτησης στο οποίο συμμετείχε η Αν ο λα ιολδά , Marketing
Manager της City Contact Athens Walking Tours, η οποία
αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας εμπειριών στους
προορισμούς, ο φωτογράφος ξενοδοχείων υά ελος
α κέλ ς, ο οποίος τόνισε τη σημασία της σωστής φωτογραφικής παρουσίασης του ακινήτου στις πλατφόρμες,
η λέν ουρο μ αλ από την Istikbal η οποία τόνισε την
σημασία της καλής ποιότητας ύπνου στα καταλύματα, η
λέν
α από τη espresso ellas, η οποία αναφέρθηκε
στην προστιθέμενη αξία που δίνει μια μηχανή espresso μέσα
στο κατάλυμα, καθώς και ο Γιώργος Μπόθος από την Pennie
ο οποίος αναφέρθηκε στη θετική εντύπωση που προκαλούν
τα καλά κλινοσκεπάσματα και ο ιματισμός. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Αντιπροέδρου της
Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου Στάθη Καρόπουλου.
Παράλληλα, η oo in o πραγματοποίησε o
o
σε άλλη αίθουσα, όπου παρουσίασε τις λύσεις που έχει
σχεδιάσει η παγκόσμια πλατφόρμα για να ανταποκριθεί στις
ανάγκες των επαγγελματιών του κλάδου της βραχυχρόνιας
φιλοξενίας.
Το κλείσιμο του συνεδρίου έκαναν ο Ανδρέας ου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων,
ο οποίος αναφέρθηκε στη δυναμική που έχει η αγορά,
η ομ να
ου, Γραμματέας του Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού η οποία κάλεσε τους οικοδεσπότες να
υποστηρίξουν τις δράσεις του Συλλόγου καθώς και ο
ρά ος α ειριάδ ς διαχειριστής της Facebook page
Airbnb Greece Greek osts.
Το BnB Guest Conference ανανέωσε το ραντεβού του με
τους επαγγελματίες του κλάδου για την επόμενη χρονιά,
με περισσότερες θεματικές ενότητες ενώ εξετάζεται και
το ενδεχόμενο διοργάνωσης αντίστοιχου συνεδρίου και στη
εσσαλονίκη. Επιπλέον, σε άμεσο χρόνο θα είναι online
το ενημερωτικό site BnB ews, μια πύλη ενημέρωσης των
επαγγελματιών της βραχυχρόνιας τουριστικής μίσθωσης.

infocom•03•19

19

DATA

Νέα οδ α ια
ρ
ων
δεδομένων ου δ μο ου ομέα


έ

Γράφει η
ουμεν δ

20 infocom•03•19

Σε συμφωνία επί μιας αναθεωρημένης οδηγίας, με στόχο τη
διευκόλυνση της διαθεσιμότητας και της περαιτέρω χρήσης
δεδομένων του δημόσιου τομέα κατέληξαν το Ευρωπα κό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Επιτροπή.
Σύμφωνα με το σκεπτικό τους τα δεδομένα αποτελούν την
κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης πολλών ψηφιακών προ όντων και υπηρεσιών. Η ευρεία και δωρεάν διάθεση δεδομένων υψηλής ποιότητας και υψηλής αξίας που προκύπτουν
από δημόσια χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα για την επιτάχυνση της ευρωπα κής
καινοτομίας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς τομείς, όπως η
τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίοι προ ποθέτουν την πρόσβαση
σε τεράστιους όγκους δεδομένων υψηλής ποιότητας.
Σε πλήρη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό για την
προστασία δεδομένων της ΕΕ, η νέα οδηγία σχετικά με
τα ανοικτά δεδομένα και τις πληροφορίες του δημόσιου
τομέα ΠΔΤ -οι οποίες μπορούν να είναι, για παράδειγμα,
ανωνυμοποιημένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την

κατανάλωση ενέργειας από νοικοκυριά ή ακόμη και γενικές
πληροφορίες σχετικά με την εθνική παιδεία ή τα επίπεδα
αλφαβητισμού- επικαιροποιεί το πλαίσιο που καθορίζει τις
προ ποθέσεις υπό τις οποίες τα δεδομένα του δημόσιου
τομέα θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα προς περαιτέρω
χρήση, εστιάζοντας ιδίως στον αυξανόμενο όγκο δεδομένων
υψηλής αξίας που είναι πλέον διαθέσιμα.

ι καλ

ουν οι νέοι καν νες

λο το περιεχόμενο του δημόσιου τομέα στο οποίο είναι
δυνατή η πρόσβαση δυνάμει των εθνικών κανόνων πρόσβασης σε έγγραφα είναι, καταρχήν, δωρεάν διαθέσιμο για
περαιτέρω χρήση. Οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν θα
μπορούν να επιβάλλουν χρέωση μεγαλύτερη του οριακού
κόστους για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων τους,
εκτός από πολύ περιορισμένες περιπτώσεις. Με αυτόν
τον τρόπο, περισσότερες ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις
θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν σε νέες αγορές για

να παρέχουν προ όντα και υπηρεσίες που βασίζονται στα
δεδομένα.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε σύνολα δεδομένων υψηλής
αξίας, όπως στατιστικά ή γεωχωρικά δεδομένα. Αυτά τα
σύνολα δεδομένων έχουν υψηλό εμπορικό δυναμικό και
μπορούν να επιταχύνουν την ανάδειξη ευρέος φάσματος
προ όντων και υπηρεσιών πληροφοριών προστιθέμενης
αξίας, ενώ ιδιαίτερα αναφορά γίνεται για το πως θα διαθέτουν τα δεδομένα τους οι δημόσιες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών και της
κοινής ωφέλειας και παράγουν πολύτιμα δεδομένα.
Ορισμένοι δημόσιοι φορείς συνάπτουν πολύπλοκες συμφωνίες δεδομένων με ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως οδηγούν στο «κλείδωμα» των πληροφοριών
του δημόσιου τομέα. Για τον λόγο αυτόν, θα προβλεφθούν
διασφαλίσεις ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια και να περιορίζεται η σύναψη συμφωνιών οι οποίες θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε αποκλειστική περαιτέρω χρήση δεδομένων
του δημόσιου τομέα από εταίρους του ιδιωτικού τομέα.
Με την πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα σε πραγματικό
χρόνο, μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών API ,
οι εταιρείες, ιδίως οι νεοφυείς, θα έχουν τη δυνατότητα
να αναπτύξουν καινοτόμα προ όντα και υπηρεσίες, π.χ.
εφαρμογές κινητικότητας. Τα δημόσια χρηματοδοτούμενα
ερευνητικά δεδομένα θα ενταχθούν επίσης στο πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας: τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν πολιτικές για την ανοικτή πρόσβαση σε δημόσια
χρηματοδοτούμενα ερευνητικά δεδομένα και, ταυτόχρονα,
θα εφαρμοστούν εναρμονισμένοι κανόνες για την περαιτέρω χρήση σε όλα τα δημόσια χρηματοδοτούμενα ερευνητικά
δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα μέσω αποθετηρίων.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος ηφιακής

Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ δήλωσε τα εξής: «Τα δεδομένα αποτελούν ολοένα και περισσότερο το οξυγόνο της
σημερινής οικονομίας και η αξιοποίηση του δυναμικού των
δημόσιων ανοικτών δεδομένων μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Η συνολική άμεση οικονομική αξία
των πληροφοριών του δημόσιου τομέα και των δεδομένων
που προέρχονται από δημόσιες επιχειρήσεις αναμένεται να
αυξηθεί από 52 δισ. ευρώ το 2018 σε 194 δισ. ευρώ έως το
20 0. Με τη θέσπιση αυτών των νέων κανόνων, θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα μέγιστα από αυτή την ανάπτυξη.»
Η επίτροπος ηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια
Γκαμπριέλ δήλωσε τα εξής: «Οι πληροφορίες του δημόσιου
τομέα έχουν ήδη πληρωθεί από τον φορολογούμενο. Το να
τις καταστήσουμε περισσότερο ανοικτές προς περαιτέρω χρήση είναι προς όφελος της ευρωπα κής οικονομίας
δεδομένων, διότι θα αναδειχθούν καινοτόμα προ όντα και
καινοτόμες υπηρεσίες που βασίζονται, για παράδειγμα, σε
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Πέρα όμως από την
οικονομία, τα ανοικτά δεδομένα του δημόσιου τομέα είναι
σημαντικά και για τη δημοκρατία και την κοινωνία μας, διότι αυξάνουν τη διαφάνεια και συμβάλλουν στη διεξαγωγή
δημόσιου διαλόγου βασιζόμενου σε πραγματικά στοιχεία.»

μενα

μα α

Το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ θα
πρέπει πλέον να εγκρίνουν επισήμως τους αναθεωρημένους κανόνες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει στη συνέχεια να
εφαρμόσουν τους αναθεωρημένους κανόνες εντός δύο
ετών προτού αυτοί τεθούν σε ισχύ. Η Επιτροπή θα αρχίσει
να διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη με στόχο την ταυτοποίηση των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, τα οποία θα
καθοριστούν σε εκτελεστική πράξη.
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Σε τρεις κατευθύνσεις κινείται ο Ελληνικός Διαστημικός
Οργανισμός Ε ΔΟ σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού, Χριστόδουλο Πρωτοπαπά.
Η πρώτη αφορά την διοικητική του οργάνωση, την στελέχωση και την τακτοποίηση άλλων τυπικών θεμάτων. Έχουν
ανακοινωθεί οι πρώτες 10 θέσεις αριστείας που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη
.Έχουν κατατεθεί 250 αιτήσεις. Μεταξύ αυτών υπάρχουν
περιπτώσεις εξαιρετικών επιστημόνων που στελεχώνουν
διαστημικά κέντρα και μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού
που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να εργαστούν
για τον Ε ΔΟ. Εντός των ημερών θα οριστικοποιηθεί η short
list των υποψηφίων. Για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια κατά
τη διαδικασία των προσλήψεων έχει ζητηθεί η συνδρομή
της ESA.
Η δεύτερη, σύμφωνα με τον κ. Πρωτοπαπά, είναι «η κατοχύρωση και διεθνής αναγνώριση του Ε ΔΟ. Με μια σειρά
από συμμετοχές σε διεθνείς διαστημικές διασκέψεις, ενεργοποιώντας και προσωπικές γνωριμίες, καταφέραμε να

δρομολογήσουμε συνεργασίες με μεγάλους διαστημικούς
οργανισμούς όπως είναι η ASA, η C ES ational Centre
for Space Studies - ο γαλλικός διαστημικός οργανισμός και
η UK Space Agency ο αντίστοιχος Βρετανικός . Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με πάρα πολλούς εθνικούς διαστημικούς
οργανισμούς της Ιαπωνίας, Κορέας, Ινδίας, Κίνας, Μεξικού,
Βραζιλίας, Ισημερινού κλπ. και εντός των πρώτων μηνών
του 2019 θα ξεκινήσουμε την υπογραφή Μνημονίων και
συμφωνιών συνεργασίας. Έχει ήδη υπογραφεί Μνημόνιο
Συνεργασίας με τη διαστημική υπηρεσία της ουμανίας.
Στο πλαίσιο των διεθνών μας δραστηριοτήτων συμμετέχουμε στη Διεθνή Επιτροπή που έχει συγκροτήσει η ΝΑΣΑ
για την εξερεύνηση της Σελήνης και του πλανήτη Άρη και
την 1η εβρουαρίου θα συμμετέχω στην ειδική συνάντηση
για την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιείται στο Παρίσι
υπό την αιγίδα του προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Κατά τη
διάρκεια των επαφών μας με τους μεγάλους διαστημικούς
οργανισμούς του εξωτερικού έχουμε εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη για την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών είναι και η δωρεάν

εκτόξευση μικροδορυφόρων που θα κατασκευάζονται από
τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.
τρίτη κατεύθυνση που έχουμε κινηθεί από τις πρώτες
ημέρες είναι να αναδείξουμε την Ελλάδα ως κέντρο φιλοξενίας διαστημικών συνεδρίων, συναντήσεων και ανταλλαγής
διαστημικής γνώσης. Έχουμε προτείνει και αναμένουμε θετική απάντηση για τη διοργάνωση στην Ελλάδα, τον
Μάιο, του International Space Forum - Ministerial evel
Mediterranean Chapter. Επίσης τον ερχόμενο Ιούνιο ο
Ε ΔΟ θα γίνει στην Ουάσιγκτον επίσημο μέλος στον IAF
International Astronautical Federation και τον Ιούλιο οργανώνουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα International Space
Camp για φοιτητές από όλες τις χώρες στο οποίο έχουν
προσκληθεί να μιλήσουν σημαντικές παγκόσμιες προσωπικότητες στον τομέα του διαστήματος. Παράλληλα, βρισκόμαστε σε επαφή με μεγάλες διαστημικές εταιρείες για να
τις ενθαρρύνουμε να αποκτήσουν παρουσία στην Ελλάδα
και να προσλάβουν Έλληνες επιστήμονες.»
πως επισημαίνει ο πρόεδρος του Ε ΔΟ «δεν έχουμε

ακόμα συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η διαστημική αγορά. Καθημερινά όλοι μας χρησιμοποιούμε πολλές
υπηρεσίες που βασίζονται στη διαστημική τεχνολογία. Η
διαστημική βιομηχανία παγκοσμίως είναι μια αγορά άνω
των 200 δις ευρώ και μεγαλώνει με ρυθμό 9% κατά μέσο
όρο τα τελευταία 10 χρόνια. Στην Ελλάδα δε η ανάπτυξή
της είναι αξιοπρόσεκτη και μάλιστα κατά τα τελευταία
δύσκολα χρόνια. Σημαντικότατος αριθμός επιχειρήσεων,
ακαδημα κών, ερευνητικών και εθελοντικών οργανισμών
δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα καταγράφοντας
ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 200 εκατ. ευρώ
και περισσότερους από .000 απασχολούμενους, ιδιαίτερα υψηλής εξειδίκευσης. Πεδίο δράσης αποτελούν οι
νέες εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, του Internet
of Things, των αυτόνομων οχημάτων και πλοίων, η «έξυπνη
γεωργία» οι «έξυπνες πόλεις» και βεβαίως η περαιτέρω
εξερεύνηση της Σελήνης και του πλανήτη Άρη.»
Γιατί όμως είναι σημαντική η ίδρυση του Ε ΔΟ Σύμφωνα με
τον επικεφαλής του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού «η διαστημική βιομηχανία αναπτύσσεται παγκοσμίως με την αρωγή
και τη συνεργασία των κρατών και είναι απολύτως αναγκαία
η ύπαρξη οργανισμών όπως ο Ε ΔΟ. Σήμερα οργανισμοί
διαστήματος ιδρύονται σε πολλές χώρες που βρίσκονται
σε πολύ χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα. Κατά τη
συμμετοχή μου στο International Forum στο Μπουένος Άιρες
είχα εκπλαγεί από το γεγονός ότι οι περισσότερες χώρες
της ατινικής Αμερικής που έχουν το μέγεθος της Ελλάδας
έχουν από καιρό δραστηριοποιηθεί στο διάστημα και έχουν
ιδρύσει δικούς τους Διαστημικούς Οργανισμούς».
«Ο Ε ΔΟ θέλει να πρωτοστατήσει στη διεθνή πρωτοβουλία της Ελλάδος για το Διάστημα και να βοηθήσει, μεταξύ
άλλων, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για τη
Ναυτιλία από Ελληνικές Βιομηχανίες» υπογραμμίζει επίσης ο πρόεδρος του Οργανισμού και προσθέτει: «Εντός
των επόμενων μηνών θα ξεκινήσει η διοργάνωση κοινών
συναντήσεων μεταξύ των Ελληνικών Βιομηχανιών με τις
Γαλλικές και Αγγλικές στο πλαίσιο της συνεργασίας που
ήδη έχει δρομολογηθεί με την C ES και τη UKSA. Αυτές οι
ημερίδες θα ονομάζονται Space Industry Days. Επίσης θα
ενθαρρύνουμε συνεγκαταστάσεις και συνεργασίες μεγάλων
εταιρειών του εξωτερικού με ελληνικές διαστημικές βιομηχανίες προτείνοντας κοινά διαστημικά προγράμματα είτε
στο πλαίσιο της ESA είτε σε διακρατικό επίπεδο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δραστηριότητας του Ε ΔΟ
ήταν και η εξαγγελία μας για τη συλλογή προτάσεων από
Έλληνες επιστήμονες και βιομηχανίες για την εξερεύνηση
της Σελήνης και του Άρη. Κατόπιν αυτού υποβάλαμε στη
ΝΑΣΑ 14 προτάσεις. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν
υπήρχε ένα κοινό σημείο αναφοράς και προώθησης της
διαστημικής δραστηριότητας.»
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Η M S ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία της νέας
MAIC M S Artificial Intelligence Center , η οποία αποτελεί την πρώτη -αυτού του τύπου- Ευρωπα κή Πλατφόρμα
Τεχνητής Νοημοσύνης και Αναγνώρισης ωνής. Η νέα
πλατφόρμα της M S αποτελεί το σημαντικότερο και μεγαλύτερο pro ect που έχει υλοποιήσει η εταιρεία στην
29ετή ιστορία της.
Η πλατφόρμα, μετά από μια περίοδο prelaunch, λανσάρεται
επίσημα στα Ελληνικά, στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά
ταυτόχρονα, ενώ θα λανσαριστεί εντός του έτους σε 7
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ακόμα Ευρωπα κές γλώσσες και αγορές. Κατά την περίοδο
του prelaunch, η οποία είχε διάρκεια τεσσάρων μηνών,
000 χρήστες, τόσο M S testers όσο και early adopters οι
οποίοι αγόρασαν τη συσκευή στην Ελλάδα και την Κύπρο
βρίσκονται ήδη στην πλατφόρμα της MAIC.
Συγκεκριμένα, η MAIC www.maic.gr παίζει μουσική
Ελληνική ή ξένη, όλων των ειδών, ανάλογα με τη διάθεσή
του χρήστη , βρίσκει ραδιοφωνικούς σταθμούς από όλο τον
κόσμο, αναπαράγει μουσικά και άλλα βίντεο, κινούμενα
σχέδια, ενημερώνει για τον καιρό σε όλο τον κόσμο, δεί-

Η MAIC, με τον καιρό, γνωρίζει καλύτερα το χρήστη,
μαθαίνει τις προτιμήσεις και τις συνήθειες του, ώστε
να ανταποκρίνεται σε αυτές προσφέροντας προσωποποιημένες λύσεις και επιλογές. Απευθύνεται σε κοινά
όλων των ηλικιακών ομάδων, από μικρά παιδιά μέχρι και
μεγάλες ηλικίες, καθώς η χρήση της είναι πολύ απλή
πρωτίστως για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καθόλου
από τεχνολογία. Η εμπειρία της επικοινωνίας με τη νέα
ΜΑΙC είναι πολύ κοντά στην καθημερινή επικοινωνία με
έναν κανονικό συνομιλητή, αφού μπορεί και συμμετέχει
σε εμπλουτισμένο διάλογο και από απόσταση. Η νέα MAIC
«έχει συναισθήματα», χιούμορ, χαμογελάει, χαίρεται,
θυμώνει, ντρέπεται, κλείνει το μάτι, σε μία προσομοίωση
«ανθρώπινων αντιδράσεων».

χνει τις ειδήσεις, κρατάει υπενθυμίσεις, αναζητά σημεία
ενδιαφέροντος, βρίσκει ένα καλό εστιατόριο. Μπορεί να
σου φτιάξει τη διάθεση, να σου δώσει συμβουλές για την
κουζίνα, να σου δείξει όποια συνταγή μαγειρικής επιθυμείς, να σου πει ένα ανέκδοτο, ένα παραμύθι, ακόμη και
να σε βοηθήσει να κοιμηθείς.
Επιπλέον, με τη λειτουργία Smarthome μπορεί να διαχειριστεί τις έξυπνες λάμπες σε οποιοδήποτε δωμάτιο
του σπιτιού, να τις ανάψει και να τις σβήσει, να ρυθμίσει
τη φωτεινότητα και το χρώμα τους, να διαχειριστεί τις
έξυπνες πρίζες του σπιτιού και κατ επέκταση τις οικιακές
συσκευές που είναι συνδεμένες σε έξυπνη πρίζα, όπως
για παράδειγμα, να ανάψει την καφετιέρα, να κλείσει τα
παντζούρια, να διαχειριστεί μια έξυπνη τηλεόραση, να
κάνει ρυθμίσεις και να πάρει πληροφορίες από έξυπνους
θερμοστάτες.
Η νέα MAIC είναι μια δυναμική πλατφόρμα όπου μέσω
αυτόματων αναβαθμίσεων εμπλουτίζεται με νέες δεξιότητες και ευφυ α. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα
παρακολούθησης δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών και
ταινιών στο etflix, ενώ υποστηρίζεται και το Spotify.
Τέλος προστίθεται η δυνατότητα πραγματοποίησης βιντεοκλήσεων φωνητικά, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον
που μπορούν να διαχειριστούν εύκολα ακόμα και όσοι δεν
είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

Η MAIC χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, όπως φωνητικές
τεχνολογίες με αναγνώριση υπαγόρευσης σε πραγματικό
χρόνο AS , επεξεργασία φυσικής γλώσσας atural
anguage Processing , μηχανική μάθηση, υπολογιστική
γλωσσολογία, αυτόματη μετατροπή φωνής σε κείμενο
TTS και αρκετές ακόμη εξειδικευμένες τεχνολογίες. Σε
συνδυασμό με την υποστήριξη διαφορετικών Ευρωπα κών
γλωσσών λατινογενών και μη και προσωπικοτήτων γυναίκα, άνδρας, ειδική προσωπικότητα για παιδιά , αποτελεί
μια πραγματικά ξεχωριστή, πρωτότυπη, και ταυτόχρονα
καινοτόμο, έξυπνη όσο και φιλική στο χρήστη ψηφιακή
βοηθό. Στην Αμερική σήμερα, 100 εκατομμύρια Αμερικανοί
διαθέτουν στα σπίτια τους τέτοιες έξυπνες συσκευές οι
οποίες έχουν, σύμφωνα με επίσημες έρευνες, αλλάξει
τη ζωή τους καταλυτικά, από το λανσάρισμα της Alexa της
Amazon, το 2015. Η νέα πλατφόρμα έρχεται ενσωματωμένη σε μια καινούρια κατηγορία επιτραπέζιας οικιακής
συσκευής με οθόνη Smart Display και δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου υψηλής ποιότητας. Η MAIC λειτουργεί
πανεύκολα σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού υπάρχει
πρόσβαση σε ρεύμα και WiFi και διατίθεται στα καταστήματα προ όντων τεχνολογίας και κινητής τηλεφωνίας.

Η νέα MAIC αποτελεί το πιο τολμηρό αλλά και το πιο
ουσιαστικό βήμα της εταιρείας στην υλοποίηση της διαχρονικής της δέσμευσης να προσπαθεί να κάνει την ζωή
των ανθρώπων πιο εύκολη Making ife Simple .
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odafone Ελλάδας ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον
δήμο Αθηναίων για την υλοποίηση της νέας, καινοτόμου
υπηρεσίας «Έξυπνη Αποκομιδή», που εφαρμόζεται στο
Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας.
Σε εκδήλωση για τα ΜΜΕ, ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης παρουσίασε τη νέα υπηρεσία της «Έξυπνης
Αποκομιδής», μέσα από την οποία οι καταστηματάρχες και
οι κάτοικοι του Τριγώνου λαμβάνουν, με γραπτό μήνυμα
στο κινητό τους, ειδοποίηση για το πότε φτάνει το απορριμματοφόρο στην πόρτα τους και γίνεται στο πλαίσιο των
ψηφιακών δράσεων για την αναβάθμιση του Εμπορικού
Τριγώνου της Αθήνας.
Για λογαριασμό του δήμου Αθηναίων και σε συνεργασία με
τη θυγατρική της, odafone Innovus, η odafone Ελλάδας
υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία την επιτυχημένη εφαρμογή διαχείρισης οχημάτων odafone IoT Fleet Control στο
Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας, που αξιοποιεί το ΙοΤ και τα
κινητά δίκτυα της odafone, βοηθώντας τον δήμο να παράσχει νέες, καινοτόμες υπηρεσίες για όλους.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης δήλωσε: «Η
αναβάθμιση του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας είναι ένα
στοίχημα για τη δημοτική μας αρχή και για εμένα προσωπικά.
Αποτυπώνει τη νέα αντίληψη, το νέο συμμετοχικό μοντέλο
διακυβέρνησης που επιλέξαμε να εφαρμόσουμε στην πόλη.
χι μόνοι μας, αλλά μαζί με όλους τους πολίτες. Μαζί με
τους καταστηματάρχες της περιοχής, με τους οποίους
βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο. Μαζί με αξιόπιστους
εταίρους, όπως η odafone Ελλάδας που μέσα από το ηφιακό Συμβούλιο συνεργαστήκαμε και προσφέρουμε νέες,
καινοτόμες υπηρεσίες στην πόλη. Μαζί με τους κατοίκους
και τους επισκέπτες της περιοχής, καθώς μέλημά μας είναι
ξανακάνουμε το κέντρο της πόλης προορισμό περιπάτου
και αναψυχής. Η Έξυπνη Αποκομιδή , με τον νέο αστικό
εξοπλισμό, τις πεζοδρομήσεις, τον σύγχρονο φωτισμό
και τους κανόνες στη διαχείριση του δημόσιου χώρου,
μετατρέπουν το Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας σε αυτό
που οφείλει να είναι ένα σύγχρονο μητροπολιτικό κέντρο.
Και δίνει το παράδειγμα για το πώς μπορεί συνεργατικά και

αποτελεσματικά να λειτουργεί μια σύγχρονη πρωτεύουσα,
όπως η Αθήνα.»
Ο κ. Χάρης Μπρουμίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της odafone Ελλάδας: « ς μέλη του ψηφιακού
συμβουλίου του δήμου Αθηναίων είμαστε υπερήφανοι για
αυτή τη συνεργασία. έτουμε τα θεμέλια μίας έξυπνης
πόλης , εξοπλίζοντας τον δήμο με τεχνολογίες τελευταίας
γενιάς που θα κάνουν την καθημερινότητα των επαγγελματιών και των πολιτών του Εμπορικού Τριγώνου πιο εύκολη
και θα δώσουν αξία στις υπηρεσίες που τους παρέχει η
πόλη. Επενδύουμε στρατηγικά στο ΙοΤ, καθώς πιστεύουμε
ότι αποτελεί μία τεχνολογία που θα αλλάξει τις ζωές των
ανθρώπων, την καθημερινότητα των πόλεων, αλλά και τη
λειτουργία των επιχειρήσεων προς το καλύτερο.»
Μέσα από την υπηρεσία odafone IoT Fleet Control και
την πλατφόρμα της odafone Innovus, ο δήμος Αθηναίων
ενημερώνει με γραπτό μήνυμα τους καταστηματάρχες και
τους επαγγελματίες της περιοχής για τον χρόνο άφιξης
των ειδικών απορριμματοφόρων του Εμπορικού Τριγώνου,
λίγο προτού αυτά φτάσουν, ώστε έγκαιρα να βγάλουν τα
απορρίμματά τους στον δρόμο, δεδομένου ότι η περιοχή
έχει απαλλαχθεί από κάδους απορριμμάτων.
Με τη χρήση της υπηρεσίας odafone IoT Fleet Control

ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής των απορριμμάτων
στον δρόμο, μειώνοντας την επιβάρυνση της περιοχής, ενώ
γίνεται η βέλτιστη διαχείριση της διαδικασίας εξαγωγής και
αποκομιδής των απορριμμάτων.
Μετά την επιτυχημένη λειτουργία στο Εμπορικό Τρίγωνο
του δήμου Αθηναίων η χρήση της εφαρμογής θα επεκταθεί
και σε επιπλέον γειτονιές του κέντρου.
Η κυρία Κάτια Σταθάκη, εμπορική διευθύντρια εταιρικών
πελατών της odafone Ελλάδας, δήλωσε: «Η odafone
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής εξέλιξης,
παρέχοντας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό πρωτοπόρες υπηρεσίες ΙοΤ που μπορούν να καλύψουν τις πιο
απαιτητικές ανάγκες κάθε πόλης, βοηθώντας τες να γίνουν
έξυπνες . Μέσω της θυγατρικής μας odafone Innovus,
καινοτομούμε και φέρνουμε ψηφιακές λύσεις νέας γενιάς,
που όχι απλά μπορούν να ενδυναμώσουν τους δήμους και
να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν προς
τους πολίτες, αλλά και να συμβάλλουν στο κοινό καλό.»
To πρόγραμμα πιλοτικής παρέμβασης του Εμπορικού Τριγώνου δήμου Αθηναίων υλοποιείται με τη χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης
Χωρικής Επένδυσης Αθήνας και τη δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος ΙΣΝ .
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Το ποσό που επενδύθηκε σε ελληνικές startups ετησίως
μεταξύ 2010 και 2018, μεγάλωσε 11 φορές, από 48 σε
540 εκατ. δολάρια, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 01
ελληνικές startups έχουν λάβει συνολική χρηματοδότηση
ύψους 2,4 δισ. δολαρίων σε 500 γύρους επένδυσης από
268 venture capital funds.
Σύμφωνα με μελέτη του Marathon enture Capital εκ των
επενδυτικών κεφαλαίων του e uifund τα τελευταία 9 έτη
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καταγράφηκαν 47 εξαγορές τεχνολογικών εταιρειών, καθώς
και 5 εισαγωγές σε χρηματιστήρια. Ο συνολικός αριθμός
γύρων επένδυσης ανά χρόνο αυξήθηκε αντίστοιχα επτά
φορές, από 11 επενδύσεις το 2010 σε 75 το 2018, με μέγιστο αριθμό τις 104 επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν
το 2016.
πως σημειώνεται από τον αναλυτή του Marathon .C.,
Χρήστο Γαστεράτο, «η αναδυόμενη βιομηχανία των ελ-

ληνικών startups έχει αποκτήσει αξιοσημείωτο μέγεθος.
Η επενδυτική δραστηριότητα είναι ήδη σημαντική, όπως
επίσης σημαντικά είναι τα περιθώρια ανάπτυξής της στο
διάστημα που ακολουθεί.»
Στις startups η χρηματοδότηση γίνεται σε στάδια, ανάλογα
με την ωριμότητα κάθε επιχείρησης. ς Seed αναφέρονται
οι αρχικοί γύροι επένδυσης, τυπικά ύψους 0,1 - 5 εκατ.
δολαρίων, που αξιοποιούνται πρωτίστως για ανάπτυξη
προ όντος. Οι Series A γύροι επένδυσης έχουν ύψος από 1
- 0 εκατ. δολάρια και αναφέρονται σε περισσότερο ώριμες
εταιρείες που εστιάζουν επίσης στην εμπορική αξιοποίηση
του προ όντος τους, ενώ οι επενδύσεις Growth αναφέρονται σε επόμενα στάδια και αξιοποιούνται για περαιτέρω
επέκταση δραστηριοτήτων.
Βάσει της μελέτης του Marathon οι περισσότερο ώριμες
εταιρείες απορροφούν τα μεγαλύτερα ποσά επί του συνόλου των χρηματοδοτήσεων. Ενδεικτικά, το 2018 επενδύθηκαν συνολικά 4 εκατ. δολ. σε Seed, 152 εκατ. δολ. σε
Series A και 45 εκατ. δολ. σε Growth. Αντίστροφη είναι η
εικόνα στον αριθμό των επενδύσεων: Ποσοστό 7 % επί του

συνόλου του αριθμού επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν
ήταν αρχικού σταδίου Seed, ενώ οι Series A επενδύσεις
ανήλθαν σε ποσοστό 17% και οι Growth σε 10%.
Ποσοστό 68% επί του συνόλου, 8 από τους 500 γύρους
επένδυσης, τοποθετήθηκαν σε εταιρείες που διατηρούν
τμήμα ή το σύνολο της ομάδας τους στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο,
σύμφωνα με την Marathon, η μεταβολή αυτή είναι σε μεγάλο
βαθμό προσωρινή. Με βάση το ύψος της επένδυσης, η αναλογία αντιστρέφεται, καθώς εταιρείες Ελλήνων ιδρυτών που
δεν διατηρούν ομάδα στην Ελλάδα άντλησαν το 7 % των
συνολικών κεφαλαίων. Η αύξηση του όγκου επενδύσεων
σε εταιρείες που διατηρούν ομάδα στην χώρα παραμένει,
πάντως, σημαντική καθώς το σχετικό ποσό αυξήθηκε κατά
16 φορές, από 10 εκατ. δολ. το 2010 σε 155 εκατ. δολ.
το 2018.
Συνολικά 268 venture capital funds ταμεία επιχειρηματικών
συμμετοχών εμπιστεύτηκαν ελληνικές startups στο διάστημα της μελέτης. Μόλις 12 από αυτά τα funds ήταν ελληνικά,
ενώ 256 είχαν την έδρα τους αλλού, κυρίως στις ΗΠΑ, το
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και το Ισραήλ. Ο αριθμός
αυτός δεν περιλαμβάνει τους επιχειρηματικούς αγγέλους
ιδιώτες επενδυτές .
Τα ελληνικά funds ηγήθηκαν 178 επενδύσεων 5% του
συνόλου , ενώ άλλα funds ηγήθηκαν 248 επενδύσεων
50% . Σημαντική υπήρξε και η συνεισφορά των ιδιωτών
επενδυτών, οι οποίοι και ηγήθηκαν 74 επενδύσεων 15% ,
ενώ συμμετείχαν σε πολλούς περισσότερους.
ένα επενδυτικά κεφάλαια που επένδυσαν σε τρεις ή περισσότερες ελληνικές startups είναι: intel capital, index
ventures, Accel, Andreessen orowitz, Kleiner Perkins,
Se uoia, BainCapital, DF Greycroft. Μεταξύ 2010 και 2018,
47 ελληνικές startups εξαγοράστηκαν και 5 πραγματοποίησαν IPO αρχική δημόσια εγγραφή σε χρηματιστήριο . Ο
αριθμός των εξαγορών αυξήθηκε από μηδέν το 2010 σε
δέκα το 2016 και οκτώ το 2018, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί
δύο σημαντικές εξαγορές το 2019. Ελληνικές startups έχουν
εξαγοράσει οι: Microsoft, Apple, splunk, amazon, Samsung,
Teradata, daimlel, citrix, vmware, DellEMC, salesforce.
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Ακόμα μια έγκριση, αυτή της διυπουργικής επιτροπής
ΣΔΙΤ Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα έλαβε το
έργο «Υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας - Ultrafast
Broadband» το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ με
00 εκατ. ευρώ με στόχο να κινητοποιήσει επιπλέον κεφάλαια
ύψους 00.
Το επόμενο στάδιο είναι να λάβει τις αναγκαίες εγκρίσεις
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπα κής Επιτροπής,
εφόσον κατατεθεί ο φάκελος μεγάλου έργου. Με άλλα λόγια
το έργο έχει ακόμα πολύ μεγάλο δρόμο και στη φάση αυτή δεν
είναι δυνατόν να εκτιμηθεί πότε θα ξεκινήσει η διαγωνιστική
διαδικασία για την επιλογή των αναδόχων. Πιθανό θεωρείται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ΟΤΕ και ορισμένων
κατασκευαστικών εταιρειών, δύσκολα θα συμμετέχουν η
odafone και η Wind.
Το Ultrafast Broadband σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών ΓΓΤΤ υπό τον γενικό γραμματέα
Βασίλη Μαγκλάρα και σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αποτελεί συνέχεια
των δράσεων Superfast Broadband και ural Broadband που
υλοποιήθηκε ως έργο ΣΔΙΤ και εντάσσεται στους στόχους
ευρυζωνικότητας που έχει θέσει η Ευρωπα κή Επιτροπή για
το 2025 Gigabit Society .
Σε επίπεδο σχεδιασμού είναι το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ που
έχει εγκριθεί μοχλεύοντας κοινοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ και
ιδιωτικά κεφαλαία, ενώ αφορά περισσότερους από 2,4 εκατ.
πολίτες που θα αποκτήσουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο
διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps αναβαθμίσι-

μες σε 1 Gbps , μέσω της ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου
οπτικών ινών, όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τελικό χρήστη.
Η δημόσια χρηματοδότηση θα προέλθει ειδικότερα ως εξής:
265 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 20142020» ΕΠΑνΕΚ και 5 εκατ. ευρώ από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020.
Το έργο θα ανατεθεί σε 7 διακριτά lots η χώρα έχει χωριστεί
σε 7 τμήματα κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. Η
ανάθεση κάθε lot θα γίνει με κριτήριο την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά και θα ακολουθηθεί από την υπογραφή
σύμβασης ΣΔΙΤ. Κάθε υποψήφιος δεν θα μπορεί να αναλάβει
περισσότερα από lots, εκτός αν κάποιο παραμείνει χωρίς
υποψήφιο ανάδοχο. Το χρονικό πλαίσιο του έργου και του
επιχειρηματικού πλάνου εκτιμάται πως θα κυμαίνεται στα
15 έτη. Τα πρώτα 4 έτη είναι η φάση ανάπτυξης του δικτύου
και τα υπόλοιπα αποτελούν τη φάση παραχώρησης και λειτουργίας του δικτύου.
Η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ για την έγκριση του Ultrafast
Broadband συνεδρίασε υπό την προεδρία του αντιπροέδρου
της κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γιάννη Δραγασάκη με τη συμμετοχή των υπουργών ηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκου Παππά,
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου
Σπίρτζη, καθώς και του Ειδικού Γραμματέα Συμπράξεων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης Νίκου Μαντζούφα.
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Αποχωρεί ο ΟΤΕ και από την αλβανική αγορά με την πώληση της Telekom Albania στη βουλγαρική εταιρεία Albania
Telecom Invest AD, έναντι συνολικού ποσού 50 εκατ. ευρώ.
Η Albania Telecom Invest AD ελέγχεται από κοινού από τον
Spas oussev, κύριο μέτοχο του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού παρόχου της Βουλγαρίας, ivacom, και από τον
επενδυτή Elvin Guri. Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα
στοιχεία 9μηνο 2018 η Telekom Albania συνεισέφερε το
2% των εσόδων του ομίλου και το 1% των προσαρμοσμένων
EBITDA κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων . Τα έσοδά
της στο 9μηνο της περσινής χρήσης ήταν 50,7 εκατ. ευρώ
και το προσαρμοσμένο EBITDA 7,7 εκατ. ευρώ, ενώ τις 0
Σεπτεμβρίου 2018, η πελατειακή βάση της ήταν 1,7 εκατ.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ,
Μιχάλη Τσαμάζ, «Με τη συμφωνία πώλησης της Telekom
Albania, κλείνει ο κύκλος της επιτυχημένης επένδυσης του
Ομίλου ΟΤΕ στην Αλβανία. Πρόκειται για μια στρατηγική
απόφαση, στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων και των αναπτυξιακών πλάνων του Ομίλου ΟΤΕ,
με γνώμονα τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τη
βιώσιμη ανάπτυξη.» Η συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις
τυπικές διαδικασίες ολοκλήρωσής της συμπεριλαμβανομένης
της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και της χρηματοδότησης, και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου
εξαμήνου του 2019. Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΤΕ

ον

ήταν η Eurobank. Η πωληθείσα εταιρεία αγοράστηκε από τον
όμιλο ΟΤΕ σε δύο φάσεις. Αρχικά, τον Αύγουστο του 2000, η
Cosmote αγόρασε το 85% της εταιρείας, που τότε λεγόταν
AMC, έναντι τιμήματος 85,6 εκατ. δολ. και στη συνέχεια τον
Μάρτιο του 2009, το 12,6%. Έπειτα από την αποχώρηση
του ομίλου ΟΤΕ από την Αλβανία η μοναδική συμμετοχή που
διατηρεί σε τηλεπικοινωνιακό οργανισμό του εξωτερικού
είναι στη ουμανία κατοχή του 54% της Telecom omania .
Η Telecom omania συνεισφέρει το 25% των εσόδων του
ομίλου και το 11% των EBITDA. Η εκτίμηση είναι ότι εφόσον
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, η διοίκηση του
ΟΤΕ θα επιχειρήσει και την πώληση της Telecom omania.
Το σκεπτικό είναι πως τα διαθέσιμα κεφάλαια είναι αναγκαίο
να διατεθούν με προτεραιότητα την ελληνική αγορά, σε μια
περίοδο κατά την οποία οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι επενδύουν σημαντικά κεφάλαια για την είσοδό τους στα δίκτυα
νέας γενιάς. Έχει προηγηθεί η αποχώρηση του ΟΤΕ από τον
τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό της Αρμενίας το 2006, με την
πώληση της Armentel έναντι τιμήματος 42 εκατ. ευρώ. Το
2011 πούλησε το 20% που κατείχε στον σερβικό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό, Telecom Serbia, έναντι τιμήματος 400
εκατ. ευρώ και το 201 την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας
Globul στη Βουλγαρία έναντι τιμήματος 717 εκατ. ευρώ με
αγοραστή την Telenor είχε αποκτηθεί άδεια GSM το 2000 .
Ακόμη, ο ΟΤΕ πούλησε την Cosmofone της ΠΓΔΜ, το 2009.
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info-κωμ-ικά
@windows: Ο εδώ και καιρό κλινικά νεκρός
ασθενής, απεβίωσε. Η Microsoft ανακοίνωσε
επίσημα τη διακοπή υποστήριξης για τα
Windows Phone, και μάλιστα προτείνει η ίδια
στους χρήστες να μεταβούν σε Android ή iOS!
@airtight: Τολμηρή η κίνηση της Meizu για
ένα smartphone χωρίς καθόλου υποδοχές,
θύρες και πλήκτρα. Μόνο eSIM, πολλαπλές
επιφάνειες αφής, ασύρματη φόρτιση, ηχείο και
fingerprint reader ενσωματωμένα στην οθόνη!
@zpm: Ενώ όλοι ετοιμάζουν κινητά για το
MWC, με έμφαση στο νέας γενιάς hardware
και σε ελκυστικές τεχνολογίες, η Energizer
κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Ετοιμάζεται να
παρουσιάσει smartphone με μπαταρία 18.000
mAh!

Ανδρέας Νεοκλέους

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής,
Cyta
Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για
διορισμό του Ανδρέα Νεοκλέους στη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της
ΑΤΗΚ, επικύρωσε σε συνέδρια του το Υπουργικό Συμβούλιο. Η σχετική απόφαση του
Υπουργικού Συμβούλιου δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και ο
διορισμός του κ. Ανδρέα Νεοκλέους που έγινε με σύμβαση πενταετούς διάρκειας έχει
τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Ιανουαρίου.
Ο κ. Νεοκλέους κατέχει Master Ηλεκτρονικού - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθώς και
διδακτορικό στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε
το 2000 από την Goldman Sachs, ως Ανώτερος Τεχνικός Αναλυτής, και στη συνέχεια εργάστηκε στην Ελλάδα ως Σύμβουλος Πωλήσεων. Το 2004 μετακινήθηκε στην
Ericsson, ενώ τον Οκτώβριο του 2011 μεταπήδησε στην ΜΤΝ, όπου παρέμεινε μέχρι
τον Νοέμβριο του 2016, κατέχοντας τις θέσεις του Διευθυντή της ΜΤΝ Business, του
Διευθυντή του τμήματος Customer Experience και του Γενικού Διευθυντή της θυγατρικής εταιρείας πληροφορικής IBSCY Από το 2017 μέχρι πρότινος, ο κ. Νεοκλέους
υπηρετούσε στην εταιρεία Demstar Business Solutions, στην θέση του Διευθυντή
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

@bench: Το 2019, benchmarking δε μπορεί
να σημαίνει μόνο CPU power. Έτσι η γνωστή
AnTuTu διέθεσε το πρώτο της benchmark
που περιλαμβάνει και δοκιμές για A.I. mobile
chipsets. Βέβαια δεν είναι 100% αξιόπιστο,
καθώς δεν πρόκειται για τελική έκδοση.
@internal: Άσχημα μαντάτα για την αγορά των
microSD. Η Samsung ανακοίνωσε εσωτερικό
αποθηκευτικό χώρο 1TB !!! Μπορεί να φαίνεται
υπερβολικό, αλλά δεν είναι, αν θέλετε να
απολαμβάνετε 4K video recording χωρίς
«ενοχές».
@three: Σημαντική «συνεργασία» μεταξύ
Messenger, Whatsapp και Instagram ετοιμάζει
το Facebook, με στόχο τη διευκόλυνση
επικοινωνίας μεταξύ κάθε πλατφόρμας, χωρίς
να αντιμετωπίζονται ως εντελώς αυτόνομες.
@pop: Την πιθανότητα της pop-up κάμερας
δοκιμάζει η Samsung στο A90. Το νέο trend
είναι λίγο ριψοκίνδυνο, με δεδομένο ότι τόσο
τα «εξογκώματα» όσο και τα μηχανικά τμήματα,
δεν είναι τα αγαπημένα των χρηστών.
@evesdrop: Καλείτε κάποιον μέσω ομαδικής
βιντεοκλήσης, και το μικρόφωνο του
ενεργοποιείται πριν απαντήσει ή απορρίψει
την κλήση! Σοβαρό bug του Group FaceTime,
που η Apple παραδέχτηκε και διόρθωσε.
@comeback: Τη μεγάλη επιστροφή της,
ετοιμάζει η Sony στην κινητή τηλεφωνία, με
το XZ4 στη Βαρκελώνη. Χαρακτηριστικά highend, όπως οθόνη με 21:6 aspect ratio, το νέο
Snapdragon 855, και εντυπωσιακή κάμερα
52MP!
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